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پنجمین نمايشگاه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران صبح روز 
دوشــنبه 4 ارديبهشت ماه 13۹6، با حضور دکتر ســورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری ريیس جمهور؛ دکتر محمد فرهادی، وزير علوم، تحقیقات 
و فناوری و شــماری از مســئوالن و فناوران کشــور در محل نمايشگاه 
بین المللی تهــران آغاز به کار کرد. در اين دوره از نمايشــگاه بیش از ۹ 
هزار محصول از 3۹4 شرکت دانش بنیان ارايه شد که شامل ۹41۷ مورد 
تجهیز و 421 مورد مواد آزمايشگاهی بود. از اين میان بیش از 50 شرکت، 

تجهیزات و مواد مرتبط با فناوری نانو ساخت داخل را ارايه کردند.
معاون علمی و فناوری ريیس جمهور در مراســم افتتاحیه اين نمايشگاه 
گفت: »امروز بیش از 10 هزار دســتگاه و تجهیز ســاخت ايران  داريم و 
تجهیزات ساخت داخل در چند سال اخیر از نظر دانش فنی و تعداد، رشد 

قابل توجهی داشته اند«.
دکتر ستاری اضافه کرد: »طی سال های اخیر عالوه بر تجهیز دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی به تجهیزات آزمايشگاهی ساخت داخل،  پژوهش سرا های 
دانش آموزی هم به اين امکانات مجهز شــده اند که اين کار برای اولین بار 
توسط ستاد توسعه فناوری نانو انجام شد و ساير ستادهای معاونت نیز اين 

حرکت خوب را توسعه و ادامه دادند.«
وی افــزود: »در چند ســال اخیر 320 میلیارد تومــان تجهیزات از اين 
نمايشگاه خريداری شده است و امسال نیز بیش از 50 دستگاه جديد در 

اين نمايشگاه عرضه شده که افتخاری بزرگ محسوب می شود.«

وزير علوم،  تحقیقات و فناوری نیز در اين مراســم به سخنرانی پرداخت. 
وی نقش نمايشگاه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران را در ايجاد 
اشتغال و توســعه شــرکت های فناور اين حوزه، اثربخش ارزيابی کرد و 
گفت: »حضور شــرکت های دانش بنیان فعــال و ارايه محصوالت خود در 
اين نمايشگاه که منجر به خريد دانشگاه ها از اين شرکت ها و بهره گیری از 
تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت داخل شده است، حرکتی ارزشمند 

در راستای اقتصاد دانش بنیان است.«
دکتر فرهادی افزود: »خوشــبختانه در کشــور محصوالت با کیفیتی در 
زمینه ابزار آالت و تجهیزات آزمايشگاهی تولید شده است و وظیفه ما اين 

است که مراکز دانشگاهی و پژوهشی را با اين محصوالت تجهیز کنیم.«
در ادامه اين مراســم از دانشگاه های پیش رو در زمینه خريد و استفاده از 
تجهیزات ساخت داخل و همچنین شرکت های دانش بنیان موفق در حوزه 

تولید اين محصوالت قدردانی به عمل آمد.

نگاهی بر شركت های سازنده تجهيـــزات و موادآزمایشگاهی در
حوزه فناوری نانو

در پنجمین نمايشگاه تجهیزات و موادآزمايشگاهی ساخت ايران، همچون 
دوره های گذشــته شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو حضوری پررنگ 
داشــتند. در ادامه به بررســی برخی از اين شــرکت ها و محصوالت شان 

پرداخته شده است. 

ارایه محصوالت و تجهيزات حوزه فناوری نانو در پنجمين نمایشگاه ساخت ایران
نانو در ایران
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شرکت نانوسیســتم پارس به عنوان يکی از فعاالن حوزه فناوری نانو 
 ،  ،STM در اين دوره از نمايشــگاه، دستگاه های
 و دســتگاه هايپر ترمیا برای از بین بردن سلول های سرطانی را 

معرفی کرد.
شرکت پوشــش های نانوســاختار نیز همچون دوره های قبل در اين 
نمايشگاه حضور يافت. از تجهیزات ارايه شده توسط اين شرکت می توان 
به سیستم های اليه نشانی در خال و دستگاه اسپاترينگ سه کاتده اشاره 
کرد. به گفته مســئوالن اين شرکت، تا کنون برخی از اين تجهیزات به 

کشور های استرالیا، روسیه، ايتالیا و پرتغال صادر شده است.
شــرکت فنــاوران نانو مقیاس از ديگر شــرکت کنندگان فعال در اين 
نمايشــگاه بود و تجهیزات تولیدی خــود را به بازديدکنندگان معرفی 
کرد. تولید تجهیزات و دســتگاه های الکترو ريسی، الکتروفورز موئین، 
الکترونخ ريسی، سیســتم بدون نازل کارتريجی و الکتروريسی نازل دار 
دمشــی از جمله محصوالت ارايه شــده توســط اين شــرکت است. 
کارشناســان اين شرکت اعالم کردند که دســتگاه الکتروفورز مويین 
نسبت به نسخه های قبلی در زمینه نرم افزاری، سخت افزاری، اپتیک و 

الکترونیک بهینه سازی شده است.
شرکت طیف گســتر فراز شرکتی فعال در زمینه ساخت دستگاه های 
آزمايشــگاهی از جمله گاز کروماتوگراف است و در اين نمايشگاه سه 

مدل از اين دستگاه به همراه پرينتر سه بعدی عرضه کرد.
شبکه آزمايشگاه های آموزشــی دانش آموزی )توانا( نیز در اين دوره 
از نمايشــگاه حضور فعال داشت. به گفته مســئوالن توانا تا امروز ۷۸ 
مرکز آزمايشــگاهی در همه استان ها داير شده است، استان هرمزگان 
با ۹ آزمايشگاه پیشتاز است و ساير استان های کشور نیز دست کم يک 
آزمايشگاه آموزشی در حوزه فناوری نانو دارند. مسئوالن توانا هدف خود 
را از حضور در اين نمايشگاه عرضه تجهیزات ساخت داخل برای تجهیز 
آزمايشگاه های نانو، مثل میکروســکوپ ها، الکتروريسی، اسپاترينگ، 
انفجار سیم، اســپکتروفوتومتر، هموژنايزر التراسونیک، کوره CVD و 
غیره و همچنین دســتگاه های عمومی مثل آون، کوره باکسی، ترازو و 
هیتر اعالم کردند. همچنین اين مجموعه به خريداران تجهیزات داخلی 

خدمات آموزشی، نصب دستگاه ها و گارانتی دوساله ارايه می کند.
شــرکت آراپژوهش نیز که در حوزه تولید میکروسکوپ های الکترونی 
نانواســکوپ و AFM فعالیت می کند در پنجمین نمايشگاه تجهیزات 
و مواد آزمايشگاهی ســاخت ايران حضور داشت و مدل  AFM بايو را 
که کاربردهای زيادی در پزشــکی و بیو تکنولوژی  دارد، ارايه کرد. اين 

دستگاه می تواند در محیط مايع از موجودات زنده تصوير برداری کند.
از ســاير شــرکت های مرتبط بــا فناوری نانــو که در ايــن دوره از 
نمايشــگاه حضور داشــتند می توان به امین آســیا فناور پارس، آراز 
طیف پالســما، آروين رايا کاران، بســافن آوران نصیر، پالســما پژوه 
پارس، پالســمافناورامین، پودرافشــان، پويش تدبیر کرانه، پیام آوران 
نانوفنــاوری فردانگر، تــاف فناور پارس، تجهیزآفرينان نوری پارســه، 
تعاونــی دانش بنیان نانوســاختار آرين، يارنیکان صالح، تکفام ســازان 
طیف نور، تکوين پژوه مهام، مافوق صوت، خالء پوشان فلز، دانش پويان 
ساتیا، رشد نانو فناوران، طیف آزمون اسپادانا، طیف سنج پیشرو پژوهش، 
فناوران تجهیزات نانوآزما، فناوری خال کهربا، فناوری نانوساختار آسیا، 
کاوش ياران فن پويا، تجهیزات پیشــرفته آدنا دياکو فناور، مهندســی  
مولد پالسمای هیرکانیان، تجهیزات سازان پیشتاز، رشد نانو فناوران و 

تکفام سازان طیف نور اشاره کرد.
شايان ذکر است، پنجمین نمايشــگاه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی 
ســاخت ايران از چهارم تا هفتم ارديبهشت ماه 13۹6 در محل  دائمی 
نمايشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و طی آن نمايندگان دانشگاه  ها 
و مراکز پژوهشــی، برای تهیه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی مورد نیاز 
مراکز خود با تســهیالت معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری و 

وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری، ثبت سفارش کردند.
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روز سه شنبه 12 ارديبهشت ماه 13۹6 تعدادی 
از بزرگ ترين تولیدکنندگان لوازم خانگی ايران 
گردهم آمدند تا در زمینه اســتفاده از فناوری 
نانو برای افزايش رقابت پذيری محصوالت خود 
هم فکــری و تبادل نظر کنند. اين نشســت به 
میزبانی ستاد ويژه توسعه فناوری نانو در محل 
اين ســتاد برگزار شــد. مديران و کارشناسان 
شــرکت های پاک شوما، صنايع گلديران، نیک 
کاال، لــوازم خانگی کن، پديــده دنیای مدرن 
)درســا( ، عالی نســب، انرژی، بوتان، استیل 
البرز، پارســیران نوين، دمنــده و کارخانجات 
گروه بهمــن )فیلور( و دبیر کل انجمن صنايع 
لــوازم خانگی ايــران در اين نشســت حضور 

داشتند.
دکتر انصاری؛ دبیــر کل انجمن صنايع لوازم 
از فناوری های جديد  ايران، اســتفاده  خانگی 
را از نکات مهمی دانســت که بايد مورد توجه 
قرار گیــرد و در اين زمینه گفــت: »از جمله 
اين فناوری ها فناوری نانو اســت، امروزه ورود 
کشــورها به حوزه نانو اجتناب ناپذير اســت و 
همه کشــورها به اين فناوری بــه عنوان يک 

محرک در صنعت نوين توجه کرده اند.« 
اين نشســت در دو محور اصلی برگزار شــد 
که شــامل معرفی حمايت های ســتاد نانو از 
شــرکت های صنعتــی و معرفی تعــدادی از 
دســتاوردهای ايــران در فناوری نانو با قابلیت 

استفاده در صنعت لوازم خانگی بود.
دکتر اسدی فرد؛ مدير کارگروه صنعت و بازار 
ستاد نانو، ضمن معرفی بســته ويژه حمايتی 
ســتاد نانو از شــرکت های صنعتی، مهم ترين 
اجزای اين بســته حمايتی شامل موارد زير را 

تشريح کرد؛ 
 حمايــت از ســاخت پايلوت  هــای تولیــد 

نیمه صنعتی و تست عملکردی 
 مشوق خريد شرکت های فناوری 

 تضمیــن تیم های فناور بــه منظور کاهش 

ريسک صنايع 
 حمايت از تحقیق و توسعه تکمیلی 

 تســهیالت اخذ اســتاندارها و تايیديه های 
داخلی و خارجی برای محصوالت نانو 

 تهیه بسته های سرمايه گذاری مناسب 
 تحلیل فناوری، رصد بازار و خريد گزارش

در ادامه تعدادی از فناوران کشــور به تشريح 
دســتاوردهای خــود که قابلیت اســتفاده در 
صنايع لوازم خانگی را دارد، پرداختند. ازجمله 
ايــن فناوری هــا می توان به فناوری پالســما 
جت اتمســفری، ســامانه پردازش پالسمايی، 
پوشش های نانويی سخت، پوشش های تزئینی، 
افزايش دهنده  مســتربچ  تبديلی،  پوشش  های 
و  کامپوزيتــی، ضدخراش  مــواد  اســتحکام 
آنتی باکتريــال، گرانــول آنتی باکتريال، فیلتر 
تصفیــه آب، سیســتم تصفیــه آب مبتنی بر 
نانوکويتاسیون و فیلتر هوای نانويی اشاره کرد.

مهندس احد سعیدی؛ کارگزار تبادل فناوری 
حوزه پالسمای سرد ضمن معرفی فناوری های 
تجاری شده سه شرکت ايرانی کاوش  ياران فن 
پويا، پالسما ايده آزما و بسافن آور نصیر، عنوان 
کرد: »از بین بردن آلودگی های سطحی، ايجاد 
زبری ســطحی و فعال کردن عوامل شیمیايی 
از مهم ترين تأثیرات پالســما بر روی ســطوح 
اســت. اين فناوری در صنايــع مختلفی چون 
الکترونیک، پزشــکی، لــوازم خانگی، خودرو، 
نســاجی، صنايع بســته بندی و غیره استفاده 
می شــود.« ايشــان بهبود قابلیت چسبندگی، 
بهبود قابلیت چاپ پذيری و فعال کردن سطح 
به وسیله پالسما برای بهبود قابلیت چاپ را به 
عنوان سه کاربرد مهم پالسما در صنعت لوازم 

خانگی معرفی کرد.
آقای صالحی؛ کارشــناس شــرکت ســوين 
پالســما، به کارايی نانوپوشش های سخت در 
صنعــت کــه در محفظه خال انجام می شــود 

گردهمایی توليدكنندگان بزرگ لوازم خانگی ایران برای استفاده از فناوری نانو
نانو در ایران
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پرداخت و گفت: »اين پوشــش ها برای قطعات فــوالدی و هاردمتال ها 
مناســب است، و در ضخامت کمتر از 10 میکرون کارايی بااليی دارند و 
در رده پوشش های الماسی و فوق سخت هستند.« جلوگیری از سايش، 
خوردگی شــیمیايی، جلوگیری از اکسیداســیون در دمای باال، افزايش 
صافی ســطح و کاهش ضريب اصطکاک و کاهش چســبندگی مواد از 
مهم ترين ويژگی های پوشــش های معرفی شــده به وسیله ی ايشان بود. 
اين پوشش ها در ابزارهای برشی مانند برقو، تیغه اره، فرز انگشتی، مته، 
قالويز و ابزار دنده تراشــی و در انواع قالب هــا مانند تزريق، فورج گرم 
آلیاژهای آهنی، فورج گرم آلیاژهای غیرآهنی، اکســترود و دايکست و 

سمبه و ماتريس فرم و کشش کاربرد دارند.
آقای رشــیدی؛ مدير بازرگانی شــرکت يارنیکان صالــح نیز به معرفی 
دســتگاه پوشــش دهی صنعتی به روش ARC PVD پرداخت و گفت: 

»اين دستگاه دارای مدل های مناسب پوشش دهی برای سرامیک، فلزات 
و شیشــه است. محصوالت پوشش داده شــده با اين دستگاه نیز شامل 
يراق آالت، شیشــه، چینی، شیرآالت و اکسســوری سرويس بهداشتی 

هستند.«
 همچنین آقای آزاد؛ کارشــناس شرکت شیلر فرآيند پارس، به معرفی 

پوشش های تبديلی اين شرکت پرداخت. 
در پايان نشســت، آقای بشیر؛ محصوالت شــرکت پارسا پلیمر شريف 
و کاربــرد آن ها در صنعت لوازم خانگی را معرفی کرد. ايشــان لوله های 
انتقــال فاضالب بدون صــدا، آمیزه هايــی به صورت پالســتیک های 
ضدخراش، آمیزه های پلی پروپیلن تقويت شده با الیاف شیشه، پلی آمید 
تقويت شده با الیاف شیشه، آمیزه های تأخیرانداز شعله، آمیزه های برپايه 
پلی پروپیلن را به عنوان بخشی از تجربیات موفق اين شرکت عنوان کرد.
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ستاد ويژه توسعه فناوری نانو با هدف انتخاب و 
معرفی برترين آثار رســانه ای سال ۹5 در حوزه 
فناوری نانو جشــنواره »نانو و رسانه« را برگزار 
می کند. عالقمندان به شرکت در اين جشنواره 
می توانند آثــار خود را ضمن رعايت شــرايط 
عمومی و اختصاصی از تاريخ 1 ارديبهشت ماه تا 
20 خردادماه 13۹6 به دبیرخانه جشنواره »نانو 

و رسانه« ارسال کنند. 
اين جشــنواره در 4 بخش کلی »رســانه های 
شنیداری«، »رسانه های ديداری«، »مطبوعات« 
و »خبرگزاری هــا و پايگاه های خبری تحلیلی« 

برگزار می شود.
 شرایط عمومی شركت در جشنواره:

 آثار ارســالی بايد درباره مسائل، موضوعات و 
رويدادهای مرتبط با فناوری نانو باشد.

 آثاری در جشــنواره پذيرفته می شود که در 
فاصلــه زمانی اول فروردين ماه ســال 13۹5 تا 
آخر اســفندماه ســال 13۹5 از طريق يکی از 
رسانه های کشــور اعم از رسانه های شنیداری، 
رســانه های ديداری، مطبوعات و خبرگزاری ها 

و پايگاه های خبری تحلیلی منتشرشده باشد.
 هر شرکت کننده می تواند 5 اثر را به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کند.
 محدوديتی برای شرکت در چند بخش توسط 

خبرنگاران وجــود ندارد و خبرنگاران می توانند 
به طور همزمان آثــار خود را در چند بخش به 

رقابت بگذارند.
 »شناسنامه آثار« بايد برای هر اثر تکمیل و به 

همراه آن ارسال  شود.

 شرایط اختصاصی شركت در جشنواره:
 رسانه های  شنیداری

 mp3 آثار مرتبــط با اين بخش بايد بــا فرمت
ارسال شود.

 رسانه های ديداری
بــا  بايــد  بخــش  ايــن  بــا  مرتبــط  آثــار 

فرمت flv - mp4 - mpeg ارسال شود.
 مطبوعات

در اين بخش فقط آثار منتشر شده در روزنامه ها 
و مجالت کثیراالنتشار پذيرفته می شود. 

آثــار مرتبط با اين بخش بايد با فرمت jpeg  يا 
pdf ارسال شود.

 خبرگزاری ها و پايگاه های خبری تحلیلی
در ايــن بخش الزم اســت لینک اثر در بخش 

خالصه اثر شناسنامه درج شود.
ايــن  در  شــرکت  جهــت  عالقمنــدان 
جشــنواره می توانند آثــار خود را بــه رايانامه
 @nanomedia تلگــرام  يا  و   media@nano.ir

ارســال کننــد. همچنیــن شــماره تلفن های 
جهــت  و 0۹206310063   021665115۹6

ارتباط با دبیرخانه جشنواره در دسترس است.

نشست مشــترک ستاد توســعه فناوری نانو با 
ســازمان حفاظــت از محیط زيســت با حضور 
کارشناســان و مديران اين نهاد ها روز دوشنبه، 
11 ارديبهشــت ماه 13۹6، در محل ســازمان 

حفاظت از محیط زيست برگزار شد. 
اين نشست با سخنرانی دکتر بیت اللهی، رئیس 
کارگروه استاندارد و ايمنی ستاد توسعه فناوری 
نانو، با عنــوان معرفی سیاســت ها، برنامه ها و 
دســتاوردهای فناوری نانو در کشــور آغاز شد. 
دکتر بیت اللهی با اشــاره به پیشرفت جامعه در 
شناخت توانمندی های نانو و به رسمیت شناخته 
شــدن ايران به عنوان يکی از پیشگامان در اين 
زمینه، فعالیت های ســتاد توسعه فناوری نانو و 

چشم اندازهای  پیش روی آن را تشريح کرد. 
وی با اشــاره به پتانسیل و کاربردهای فناوری 
نانــو در حوزه محیط زيســت، از محصوالتی که 
تاکنــون در اين حوزه تولید شــده اند، نام برد و 
پیشنهاد تشکیل کمیته فناوری نانو در سازمان 

حفاظت از محیط زيست را مطرح نمود.
در ادامه دکتر قاضی خوانســاری؛ رئیس شبکه 
ايمنی نانــو، به معرفی شــبکه ايمنــی نانو و 
فعالیت هــای آن پرداخت و از اهمیت و ضرورت 

توجه به ايمنی فناوری نانو در تصمیم گیری های 
کالن کشــور گفــت. وی همچنین تصريح کرد 
که ايجاد کمیته فناوری نانو در ســازمان محیط 
زيســت يک ضرورت اســت که تاکنــون وقفه 

طوالنی در تحقق اين امر ايجاد شده است.
ســپس دکتــر مدبــری، از مديران ســازمان 
حفاظت از محیط زيست، ســخنرانی خود را با 
موضوع فناوری نانو در محیط زيست ايراد نمود 
و دکتر کوهی، دبیر کمیته فناوری نانو ســازمان 

دامپزشــکی، به موضــوع کاربــرد نانومواد در 
کشاورزی، دامپزشکی و احتمال آاليندگی های 

زيست محیطی پرداخت.
در پايان مديران ارشــد سازمان محیط زيست 
ضمن تاکید بــر اهمیت توجه بــه کاربردهای 
فناوری نانــو و جنبه های ايمنــی آن در حوزه 
محیط زيســت، بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر 
همکاری های مشــترک اين ســازمان با ستاد 

توسعه فناوری نانو اشاره کرند.

فراخوان جشنواره نانو و رسانه

نشست مشترک ستاد توسعه فناوری نانو با سازمان حفاظت از محيط زیست برگزار شد

نانو در ایران

نانو در ایران

قالب های آثاربخش 

رسانه های 
شنیداری

 برنامه های راديويی
 )مستند، مجله ای و گفتگومحور(
 گزارش ها و گفت وگوهای خبری

رسانه هاي 
ديداري

 برنامه های تلويزيونی
 )مستند، فیلم کوتاه، مجله ای و 

گفتگومحور(
 گزارش ها و گفت وگوهای خبری

مطبوعات

 خبر
 گفت وگو

 گزارش های خبری، تحلیلی و 
تحقیقی، توصیفی و میدانی
 يادداشت، مقاله و سرمقاله

خبرگزاری ها 
و 

پايگاه های 
خبری 
تحلیلی

 خبر
 گفت وگو

 گزارش های خبری، تحلیلی و 
تحقیقی، توصیفی و میدانی

 يادداشت، مقاله
 پیام های خبری تلگرامی
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هشتمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 
با هدف شناسايی استعدادهای برتر دانش آموزی، 
کمک به پايدارسازی جريان تربیت نیروی انسانی 
در زمینه فناوری نانو و کمک به پیشتازی جمهوری 
اسالمی ايران در آموزش پايه نانو، ساعت 10 صبح 
جمعه 25 فروردين ماه به طور همزمان در سراسر 

کشور برگزار شد.
ايــن آزمون 2351۹ نفر داوطلب داشــت که از 
ايــن تعداد 15۸62 نفر دختر و ۷65۷ نفر پســر 
بودند. آزمون مرحله اول متشــکل از 60 ســوال 
تستی در سرفصل های نانومواد، نانوزيست فناوری، 
نانوفیزيک،  نانوشــیمی،  فناوری نانو،  کاربردهای 

مشخصه يابی و تجاری سازی برگزار شد.
استان های کردستان، کرمانشاه، مازندران، فارس و 
آذربايجان شرقی به ترتیب بیشترين تعداد داوطلب 
را در هشتمین المپیاد علوم و فناوری نانو به خود 

اختصاص دادند.
پس از اعالم نتايج اولیه، برگزيدگان مرحله اول 
برای حضــور در اردوی علمی-رقابتی در يکی از 

مراکز معتبر علمی و آزمايشگاهی ايران که اواخر 
مردادماه ســال جاری اجرا می شود خود را آماده 
خواهند کرد. در پايان دوره عملی و معرفی نفرات 
برتر، عالوه بر اهدای مدال و لوح تقدير، جوايز نقدی 
و اعتبار شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی 

به هر يک از برگزيدگان اختصاص می يابد.

شــايان ذکــر اســت، تاکنــون ۷ دوره المپیاد 
دانش آموزی نانو در دو مرحله به صورت برگزاری 
يک آزمون تئوری در سطح کشور و در مرحله دوم، 
برگزاری يک اردوی علمی برای برگزيدگان مرحله 
اول برگزار شده است و برگزيدگان نهايی با توجه 

به آزمون های مرحله دوم معرفی شده اند.

در جلسه کمیته راهبری المپیاد بین المللی نانو تصويب شد که نخستین 
المپیاد در آذرماه ۹6 با محوريت کاربردهای فناوری نانو در آب و فاضالب به 

میزبانی تهران برگزار شود.
به دنبال امضای تفاهم نامــه برگزاری المپیاد بین المللی 

نانــو )INO( در تاريخ 2۷ بهمن مــاه 13۹5، دومین 
جلسه کمیته راهبری المپیاد با حضور نمايندگانی 
از روســیه، تايوان و ايران در تهران برگزار شــد. 
در اين نشســت دو روزه که در تاريخ 30 و 31 
فروردين مــاه برگزار شــد، محوريت موضوعی، 
زمان بندی، آيین نامه اجرايــی و مدل برگزاری 

المپیاد مورد بررسی قرار گرفت. 
در اين نشســت، پروفسور وو از موسسه فیزيک 

 ،)Institute of Physics, AcademiaSinica( تايوان
پروفســور گوديلیــن از دانشــگاه ايالتی مســکو 

)Lomonosov Moscow State University(، پروفسور 
علی بیت اللهی از ستاد ويژه توسعه فناوری نانو ايران و آقای 

اندری ملنیکوف از روس نانو )RusNano(، حضور داشتند.
طبــق توافقات صــورت گرفته، موضــوع اولین المپیــاد بین المللی نانو، 
»کاربردهای فناوری نانو در آب و فاضالب« خواهد بود. اين موضوع با توجه 
به دغدغه جهانی موجود در حوزه آب و پساب های خانگی و صنعتی انتخاب 
شد تا نخبگانی از کشورهای مختلف دنیا، در جستجوی راه حل فناورانه ای بر 

پايه دانش نانو برای حل اين نگرانی بین المللی به رقابت بپردازند.
 اين المپیاد در دو مرحله ملی و بین المللی برگزار می شــود و کشــورهای 
شــرکت کننده پس از ارزيابی تیم های  خــود در مرحله ملی، يک تیم را بر 
حضــور در مرحله نهايی معرفی می کنند. اولین دوره المپیاد ابتدای آذرماه 

۹6 در تهران برگزار خواهد شد و به مدت ۷ تا 10 روز ادامه خواهد داشت. 
در اين نشست، پروفسور علی بیت اللهی، مدير امور بین الملل ستاد نانو به 
عنوان رئیس کمیته راهبری المپیاد انتخاب شد. همچنین مقرر 
شــد کشــورهای عالقه مند تا تیرماه ۹6، آمادگی خود را 
جهت حضور در المپیاد اعالم نمايند و پس از آن طی 
رقابت های ملی برگزار شده در کشور خود، نخبگان 
جوان و اعضای تیم اعزامی خود را انتخاب کنند. 
گفتنی است از هر کشور تنها يک تیم می تواند 

در مرحله نهايی رقابت شرکت نمايد.
جهــت آمادگــی هرچــه بیشــتر تیم های 
شرکت کننده، دوره های آموزشی آنالين و آفالين 
با موضوعات علمی و فناورانه توســط اســاتید و 
منتورهای بین المللی برگزار خواهد شــد و قبل از 
رقابت نهايی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد 

گرفت. 
رقابت در اين المپیــاد به صورت چالش فناورانه برای حل 
معضــالت حوزه آب و فاضــالب با کمک فناوری نانــو در عناوين 

پیشنهادی تیم های شرکت کننده خواهد بود. 
در ادامــه مصوبات اين جلســه،  مقرر شــد کمیته علمــی اولین المپیاد 
بین المللی متشــکل از جمعی از اساتید پیشنهادی کشورهای عضو کمیته 
راهبری المپیاد، تا پايان تیرماه ۹6 تاسیس شود و به دنبال آن کمیته داوری 

المپیاد را زيرنظر خود تشکیل دهد.
قابل ذکر است  تاکنون 4 کشــور آمادگی خود را برای شرکت در المپیاد 
اعالم کرده اند و انتظار می رود کشورهای بیشتری به جمع شرکت کنندگان 

اضافه شوند.

هشتمين المپياد دانش آموزی علوم و فناوری نانو برگزار شد

آذرماه 9۶ به ميزبانی تهران برگزار می شود؛
اولين المپياد بين المللی نانو با موضوع »كاربردهای فناوری نانو در آب و فاضالب«

نانو در ایران
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پنجمیــن دور از چالش های نوآوری فناوری نانو 
با موضوع توسعه روش های تشخیص آنی پزشکی 
مبتنی بر نانوحسگرهای زيستی، از سوی کارگروه 

صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو آغاز شد.
ابزارهای تشخیص آنی پزشکی امکان شناسايی 
عوامــل يا نشــانگرهای بیمــاری را در محل، به 
سرعت و با دقتی مناسب فراهم می سازند. از اين رو 
کســب و کارهای مبتنی بر اين ابزارها در سراسر 
جهان در حال گسترش هستند. با توجه به اهمیت 
اين ابزارها در عرصه ســالمت و به ويژه تشخیص 
انواع بیماری ها، ستاد ويژه توسعه فناوری نانو اين 

موضوع را در دستور کار دارد.
چالش های فنــاوری و نــوآوری نانــو، يکی از 
برنامه  های مهم ستاد ويژه توسعه فناوری نانو است 
که ابتدای ســال جاری برگزاری آن کلید خورده 
اســت و می کوشد مشــکالت کلیدی بنگاه های 
صنعتی يا نیازهای فناورانه صنايع مختلف کشور 
را از طريق جلب مشارکت پژوهشگران و فناوران 
کشــور برطرف نمايد. هم اکنون نیز پنجمین دور 
از چالش های نوآوری فناوری نانو از سوی کارگروه 
صنعت و بازار ســتاد توسعه فناوری نانو آغاز شده 

است.
مســاله محوری ايــن چالش نوآوری »توســعه 
روش هــای تشــخیص آنی پزشــکی مبتنی بر 
نانوحســگرهای زيستی« و با تمرکز بر حوزه های 

زير است:
 شناسايی نشــانگرهای زيستی برای تشخیص 

زود هنگام سرطان
 توالی ســنجی DNA به منظــور تعیین عیوب 

ژنتیکی
 تشخیص آنی بیماری های واگیردار

در مرحلــه نخســت ايــن چالــش نــوآوری 
شرکت کنندگان طرح مفهومی خود را يک فیلم 
کوتاه )3 تا 5 دقیقه ای( شامل معرفی خود )و در 
صورت وجود، ساير اعضای گروه(، تجارب و سوابق 
قبلی مرتبط )اعم از نگارش مقاله، پايان نامه، ثبت 
اختراع، يا ســاخت نمونه آزمايشگاهی مرتبط( و 
کلیــات طرح مفهومی )نقاط تمايــز، مزيت ها يا 
گلوگاه ها( در پايگاه اينترنتی چالش در چارچوب 
مشخص شده، مدون و ارسال نمايند. برگزيدگان 
اين مرحله 5 میلیون ريال کمک هزينه ســاخت 
نمونــه اولیــه و 300 میلیون ريال تســهیالت 
آزمايشــگاهی برای خريد ملزومات يا استفاده از 

تجهیزات آزمايشگاهی دريافت می نمايند. 
در مرحلــه دوم صاحبان طرح های برگزيده بايد 
يک نمونه آزمايشــگاهی مطابق با طرح مفهومی 
خود بسازند و مدل کســب وکار آن را نیز تدوين 
نمايند. گفتنی است در اين مدت، شرکت کنندگان 
از آموزش ها و مشــاوره های شــرکت شــزان در 
زمینه توســعه کســب وکار، توســعه محصول، 

مديريت فناوری و کار تیمــی بهره مند خواهند 
بود. برگزيدگان مرحله دوم اين فرصت را خواهند 
داشــت تا در يک دوره نوآوردگاه 5 روزه شــامل 
کارگاه های آموزشی در زمینه برندينگ، نحوه ارائه 

طرح و مسائل حقوقی شرکت نمايند. 
در آخريــن مرحله از چالش نوآوری »توســعه 
روش هــای تشــخیص آنی پزشــکی مبتنی بر 
نانوحســگرهای زيســتی« در قالب يک رويداد 
نیــم روزه، نوآوردروز، از صاحبــان طرح های برتر 
دعوت می شــود تا طرح های خــود را در حضور 
هیات داوران و جمعی از سرمايه گذاران و حامیان 
بالقوه ارائه نمايند. ســرانجام در پايان، به نفرات يا 
گروه های اول و دوم اين مرحله، از سوی ستاد ويژه 
توســعه فناوری نانو به ترتیب 100 و 50 میلیون 

ريال جايزه نقدی اعطا خواهد شد.
بنابر اعالم دبیرخانه چالش های فناوری و نوآوری 
نانو پژوهشگران دانشگاهی، فناوران و شرکت  های 
دانش  بنیــان عالقمند به شــرکت در اين چالش 
تا تاريخ 23 ارديبهشــت ماه فرصــت دارند، طرح  
مفهومــی خود را از طريق پايگاه اينترنتی چالش 
به نشانی http://nanochallenge.ir  ارسال نمايند. 
همچنین عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر 
در خصوص جزئیات چالش )نحوه ثبت نام، شرايط 
ارســال راه حل، جوايز و غیره( به نشانی اينترنتی 

ذکر شده مراجعه نمايند.

شــماره بهار )Volume 8, Issue 2, Spring 2017( مجله 
  (International Journal of Nano Dimension) IJND

وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن منتشر شد.
در اين شماره 10 مقاله علمی-پژوهشی در تمامی حوزه های 
نانوفناوری مربوط به پژوهشگران برجسته ای از دانشگاه های 

مختلف و معتبر دنیا و ايران چاپ شده است.
الزم به ذکر اســت که مجله IJND به همت اعضای هیات 
علمی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به مدير مسئولی 
دکتر بابک صادقی و ســردبیری دکتر خلیل پورشمسیان 
منتشــر می شــود. اعضای هیئت علمی برجسته برخی از 

دانشــگاه های کشور و همچنین برخی از دانشگاه های خارجی از کشورهايی 
همچون چین، ترکیه، اســترالیا،کره جنوبی و غیــره به عنوان عضو هیئت 
تحريريه با اين مجله همکاری می نمايند. اين مجله به صورت فصلنامه بوده و 
تاکنون  ۸ جلد مشتمل بر 31 شماره که حاوی 330 مقاله اصلی و 15 مقاله 

مروری است، در آن چاپ شده است.
مقاالت پس از ثبت نام نويسندگان و ارسال آن، از طريق پايگاه اينترنتی مجله  
به نشانی http://www.ijnd.ir  قابل بررسی هستند و داوری اين مقاالت توسط  
محققان و اعضا برجسته هیات علمی داخل و خارج از کشور انجام و نتیجه به 

نويسندگان اعالم می شود.
مجله IJND توانسته است عالوه بر کسب امتیاز علمی، پژوهشی از کمیسیون 
نشــريات وزرات بهداشــت در ســال 13۹2، در پايگاه  هــای معتبری مثل 
ISC, SID, DOAG CAS, Sciencemedia نیز نمايه شود و برای نمايه شدن 

در پايگاه های اطالعاتی Scopus ، ISI نیز اقدام نموده است که 
توسط موسسه تامسون-رويتر در دست بررسی است.

موضوعات پذيرش مقاله برای چاپ در اين مجله در تمامی 
حوزه های فناوری نانو و به اين شرح است:

 Applications such as in bio-sensors, 
optoelectronics, magnetics, medicine, novel devices

 Nanomaterials such as nano metals and alloys, 
amorphous solids, ceramics, nano composites, 
polymers, semiconductors

 Characterization such as those obtained by 
acoustic, analytical, diffraction, electrical, optical, spectroscopic, 
nanoscopic or similar methods

 Novel materials such as nanowires, nanotubes, nanoparticles, 
nanocomposites, thin films, super lattices, quantum dots and 
quantum wells

 Processing methods
 Properties of nano structured materials
 Synthesis of nano materials

شــايان ذکر است ، براساس آيین نامه ستاد نانو در صورت چاپ مقاله علمی 
ـ پژوهشــی در اين مجله و پس از تايید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، 

حمايت تشويقی به مبلغ ۸,000,000  ريال به نويسندگان تعلق می گیرد.

چالش نوآوری توسعه روش های تشخيص آنی پزشکی مبتنی بر نانوحسگرهای زیستی برگزار می شود

شماره بهار مجله IJND منتشر شد
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 )Volume 7, Issue 1, Winter 2017( شماره اول از جلد هفت
مجله Journal of Nanostructures وابسته به دانشگاه کاشان 
 Research منتشر شــد. در اين شــماره 10 مقاله به صورت
Paper از محققان و دانشــگاه های مختلف داخلی  و خارجی  
در زمینه های  ســنتز، شناسايی و کاربرد نانومواد مختلف در 

حوزه های گوناگون به چاپ رسیده است. 
50 درصد مقاالت اين شــماره از مجله را مقاالت خارجی از 
کشورهای آمريکا، مکزيک، چین، هند و آفريقای جنوبی تشکیل 
می دهد. عالقمندان می توانند جهت مشاهده و دريافت مقاالت 

  http://jns.kashanu.ac.ir اين شماره از مجله به پايگاه اينترنتی مجله به نشانی
مراجعه نمايند.

مجله Journal of Nanostructures توســط دانشگاه کاشان از سال 2011 
شروع به پذيرش و چاپ مقاله در حوزه های مختلف علم و فناوری نانو نموده 
و هر ســال چهار شماره از آن به چاپ می رسد. الزم به ذکر است که سردبیر 
مجله مسعود صلواتی نیاسری، استاد تمام گروه نانوشیمی دانشگاه کاشان و 
دانشمند بین المللی ISI سه رشته ای )شیمی، علم مواد و مهندسی شیمی( 

است. 
از جمله اعضاء مطرح هیــات تحريريه مجله JNS می توان به اين محققان 

اشاره نمود:

 Ali Khademhosseini, Harvard-MIT Health 
Sciences and Technology

 Morteza Mahmoudi, Harvard Medical School
 Yitai Qian, University of Science and 

Technology of China
 Taeghwan Hyeon, Seoul National University, South 

Korea
 Vinod Kumar Gupta, University of Johannesburg, 

Johannesburg, South Africa 
 Ali Reza Badiei, University of Tehran, Iran

اين مجله هم اکنون در نمايه ESCI سايت تامسون رويترز و CAS نمايه شده 
است. عالوه بر اين، اين مجله در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( نمايه 
بوده و دارای رتبه علمی–  پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. 
عالقمندان به ارســال مقاله برای چاپ در اين مجله می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر به پايگاه اينترنتی مجله مراجعه نمايند. 
شايان ذکر است، براســاس آيین نامه حمايت تشويقی ستاد فناوری نانو، به 
نويســندگان مقاالت فناوری نانو چاپ شــده در مجله JNS با توجه به نمايه 
شدن آن در ESCI، مبلغ  1,500,000 تومان حايت تشويقی تعلق می گیرد.

شماره اول از جلد هفت مجله JNS منتشر شد
نانو در ایران

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران با حمايت و 
همکاری انجمن ها و شــرکت های فعال در حوزه 
مواد کامپوزيت در نظر دارد که اولین جشــنواره 
کسب و کار کامپوزيت ايران را در شهريورماه سال 

جاری برگزار نمايد.
اولین جشــنواره کســب و کار کامپوزيت ايران با 
حضور سرمايه گذاران و فعاالن صنعتی به منظور 
تجاری سازی طرح های نوآورانه در حوزه کامپوزيت 
2۹ شهريورماه 13۹6 در محل پژوهشگاه پلیمر و 

پتروشیمی برگزار می شود.
طرح ارائه شــده در اين جشنواره بايد دارای اين 

شرايط باشد:

 حداقل يکی از شــاخه های مواد کامپوزيت يا 
کاربردهای آنان را در برگیرد

 نوآورانه، صنعتی و دارای جنبه های تکنیکی قابل 
اجرا باشد

 از نظر امکان سنجی به منظور تولید قابل دفاع 
باشد

 جنبه هــای اقتصادی و تجاری طــرح، میزان 
سرمايه گذاری و مدت بازگشت سرمايه قابل رقابت 

باشد
 مالکیت حقوق معنوی طرح، 100 درصد متعلق 

به حداقل يکی از افراد تیم باشد
عالقمندان برای شــرکت در اين جشــنواره تا 

31 خردادمــاه فرصت دارند تــا طرح های خود 
در حوزه هــای کامپوزيت هــای زمینــه فلزی، 
کامپوزيت های  پلیمــری،  زمینه  کامپوزيت های 
زمینه سرامیکی، نانوکامپوزيت ها و بازيافت مواد 

کامپوزيتی به دبیرخانه جشنواره ارسال نمايند.
عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
جهت شــرکت در جشــنواره، به پايگاه اينترنتی 
جشنواره به نشانی http://isc96.ir مراجعه و يا با 

ايمیل Info@ISC96.ir ارتباط  برقرار نمايند.
گفتنی اســت به تمامی تیم هايی که طرح های 
آن ها به مرحله نهايی راه يابند گواهینامه شرکت 

در جشنواره، اعطا می شود.

اولين جشنواره كسب و كار كامپوزیت ایران برگزار می شود
نانو در ایران

میزگرد تخصصی »شبیه سازی در فناوری نانو؛ 
فرصت ها و چالش ها« در هشــتمین کنفرانس 
ملی کاربرد CFD در صنايع شــیمیايی و نفت 
در دانشکده مهندسی شــیمی دانشگاه تربیت 
مدرس از ســاعت 10:45 تا 12 روز چهارشنبه 

2۷ ارديبهشت ماه 13۹6 برگزار می شود.
با توجــه به گســترش روزافــزون حوزه های 
کاربردی فناوری نانو در علوم مختلف، بررســی 
و شناسايی جايگاه شبیه ســازی در اين علم از 
اهمیت ويژه ای برخوردار است. از اين رو میزگرد 
تخصصی »شبیه سازی در فناوری نانو؛ فرصت ها 
و چالش ها« با هدف بحث و تبادل نظر در زمینه 
ارتباط شبیه سازی با فناوری نانو و شاخص های 

اين فناوری برگزار می شود.
شبیه سازی در فناوری نانو در حوزه نانوسیاالت 
و نقــش CFD در اين حوزه از پژوهش ها محور 
اصلی اين میزگرد اســت که با حضور اســاتید 
مجرب در حوزه شبیه ســازی فرآيندها و کاربرد 
فناوری نانــو برگــزار خواهد شــد. دکتر گودرز 
احمدی از دانشگاه کالرکســون اياالت متحده 
آمريکا، دکتر علیمراد رشــیدی از پژوهشــگاه 
صنعت نفــت، دکتر نصر اصفهانی از دانشــگاه 
صنعتی اصفهان و دکتر سید حسن هاشم آبادی 
از دانشــگاه علم و صنعت از اعضای اين میزگرد 

هستند.
کاربــرد تکنیک های مختلف شبیه ســازی در 

مطالعه و بررسی ســامانه های نانويی با نگاهی 
چالشی در اين نشست مورد بحث و داوری قرار 
خواهد گرفت. همچنین چالش های اســتفاده از 
ايــن تکنیک ها و روش ها مطرح می شــود و در 
نهايــت فرصت ها و افق پیــش روی محققان به 
منظور استفاده در مطالعات آتی ترسیم می شود. 
قابل ذکر است هشتمین کنفرانس ملی کاربرد 
CFD در صنايع شیمیايی و نفت در روزهای 26 
و 2۷ ارديبهشــت ماه 13۹6 در دانشگاه تربیت 
مدرس برگزار می شــود. عالقمندان به شرکت 
در اين میزگرد می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشــتر به پايگاه اينترنتی همايش به نشــانی

 http://cfd8.modares.ac.ir مراجعه نمايند.

برگزاری ميزگرد شبيه سازی در فناوری نانو؛ فرصت ها و چالش ها
نانو در ایران
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پژوهش در ایران

پژوهشگران پژوهشگاه مواد و انرژی با تولید نانوذرات کامپوزيتی موفق 
شــدند گامی مؤثر در جهت توســعه ی روش ژن درمانــی جهت درمان 
بیماری های خاص بردارند. اين نانوذرات در مقیاس آزمايشــگاهی سنتز 
شده اند و محققان امیدوارند در آينده بتوانند آن را تجاری سازی نمايند.

بســیاری از بیماری های العالج ريشه در مشــکالت موجود در ژنتیک 
سلولی بدن دارند، ازاين رو، در ســال های اخیر تحقیقات گسترده ای در 
زمینه ی اصالح ژنتیک ســلولی به عنوان يــک روش درمانی مؤثر و نوين 
آغاز شده اســت. اين روش به روش ژن درمانی موسوم است. ژن درمانی 
روشی است که در آن ژن های سالم را به درون سلول هدايت می کنند تا 
جايگزين ژن های معیوب شــوند و از اين طريق عامل بیماری که درواقع 

ژن های معیوب بودند حذف شده و بیماری درمان می گردد. 
دکتر مريم ســعیدی فر با ارائــه ی توضیحات کامل تــری در خصوص 
ژن درمانی اهداف دنبال شــده در اين طــرح را اين گونه بیان کرد: »در 
روش ژن درمانی نیاز به حاملی اســت که قادر باشد ژن را به درون سلول 
حمل کند. در طرح حاضر يک نانوحامل مغناطیسی به  منظور حمل ژن 

و انتقال ژن ســالم به درون سلول ســنتز و مطالعه بیوفیزيکی آن انجام 
شده است.«

وی افزود: »درواقــع اگر درمان بیماری به وســیله ی فرايند ژن درمانی 
صــورت بپذيرد، نیاز به مصرف دارو کاهش يافته و بنابراين اثرات جانبی 

داروها نیز به دنبال آن کاهش خواهد يافت.«
به گفته ی اين محقق حامل های مورد استفاده در فرايند ژن درمانی بايد 
دارای ويژگی های خاصی از قبیل زيست سازگاری، زيست تخريب پذيری 
و ســمیت کم باشند. يک حامل در يک سیســتم ژن درمانی موفق، بايد 
قادر باشــد يک سری موانع ســلولی را از پیش رو بردارد. بنابراين هدف 
اصلی از طراحی يک حامل، غلبه بر اين موانع اســت. يکی از راه هايی که 
می تواند موانع ژن رســانی را به طور محسوســی کاهش دهد، استفاده از 
نانوذرات به عنوان حامل ژن است. در طرح حاضر از نانوذرات مغناطیسی 
ســنتز شده که به وسیله ی يک پلیمر زيست سازگار پوشش داده شده اند 

به عنوان حامل ژن استفاده شده است.
در اين پژوهش ابتدا نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی به روش هم رسوبی 

پژوهش در ایران

گامی دیگر در جهت درمان بيماری های خاص با روش ژن درمانی

محققــان دانشــگاه تربیت مــدرس موفق به ســاخت آزمايشــگاهی 
داربســت هايی شــده اند که مهم ترين کاربرد آن در کشت طوالنی مدت 
سلول های بنیادی است. اين داربست ها که از توالی پپتید ها ساخته شده 
است، در مهندســی بافت و ترمیم بافت های آسیب ديده نقش مؤثری را 

ايفا خواهند کرد.
در علم تقلید زيســتی )بیومیمتیک( با الگو قرار دادن نمونه های موجود 
در طبیعت و الهام از ويژگی های آن ها، به طراحی و ســاخت سامانه هايی 
پرداخته می شود که می توانند به بهترين نحو، رفتار و خواص الگوی خود 
را تقلید کنند. داربســت بیومیمتیک نیز تقلیدی از ســاختار )ماتريکس 
خارج ســلولی( ECM و خواص آن اســت. نکته ی مهم توجه به ساختار 
طبیعــی و ويژگی های فیزيکی، شــیمیايی و بیولوژيکــی ECM  برای 
دســتیابی به بهترين حالت رشد سلول، عملکرد و پاسخ آن پس از کشت 

روی داربست های طراحی شده طبق ECM است. 
رضــوان مبصری ضرورت انجام پژوهش حاضر را بدين شــرح بیان کرد: 
»کشت طوالنی مدت سلول های بنیادی در شرايط آزمايشگاهی با مشکالتی 
از جمله از دست رفتن ويژگی های منحصر به فرد )ويژگی های بنیادينگی( 
ســلول ها در حین کشت همراه است. با توجه به اين موضوع، دستیابی به 
سیســتم کشت شناخته شده، معین و مناسب برای رشد و کشت طوالنی  
مدت سلول ها، در عین حفظ خصوصیات منحصر به فردشان، در زمینه ی 

سلول درمانی و مهندسی بافت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.«
به گفته ی مبصری، کنترل بر سرنوشــت و رفتار سلول و همچنین القای 
فرآيندهای دلخواه مانند اتصال مناســب و افزايش رشــد ســلول بر روی 
داربســت های ساخته شده از جمله اهدافی است که در اين مطالعه دنبال 

شده است.
وی در ادامــه عنــوان کــرد: »در اين پژوهــش، ما با الگو قــرار دادن 
مکانیســم های اتصال سلول به بســتر و نقش پروتئین ها در اين اتصال و 

پیامدهای بعد از آن، بستری اصالح شده با توالی پپتیدی خاص ساختیم. 
اين بستر امکان اتصال بهتر و سريع تر سلول ها را فراهم می کند. همچنین 
اين بستر باعث افزايش توان رشد و بقای سلولی در مقايسه با گروه کنترل 

و برخی ملکول های زيستی ديگر نیز شده است.«
کالژن و فیبرونکتین از پروتئین های اصلی موجود در ECM هســتند و 
نقش ها و کارکردهای مختلفی در بافت های مختلف دارند. به همین دلیل 
در اين طرح، بســترهای متفاوتی با اســتفاده از پروتئین های نام برده و 

همچنین توالی پپتیدها ساخته شده است.
مبصــری نتايج حاصل شــده از ايــن تحقیقات را بدين شــرح توضیح 
داد:»بســتر اصالح شــده با پپتید، از نظر اتصال سلولی شرايطی مناسب 
را برای سلول های بنیادی مزانشــیمی ايجاد کرده است. اين پديده قابل 
مقايســه با اثری است که پروتئین کامل فیبرونکتین نشان داد. در حالی 
 RGD که سلول ها بر روی بسترهای اصالح شده با پروتئین کالژن و توالی
سطحی از استرس را در ساعات اولیه کشت و اتصال نشان دادند. همچنین 
رشد و بقای سلول ها بر روی بستر اصالح شده با پپتید افزايش معناداری 

را در مقايسه با گروه کنترل، فیبرونکتین و RGD نشان داد.«
بنابراين اصالح ســطحی بسترها به عنوان يکی از اجزای کشت سلول در 
شرايط آزمايشگاهی با مولکول های فعال زيستی مانند پروتئین های موجود 
در ماتريکس خارج ســلولی و يا پپتیدهای مشــتق از آن ها، می تواند در 
تعديل ويژگی های سطح و القای فرآيندهای مطلوب به سلول مؤثر باشد. 

ايــن تحقیقات با همــکاری رضوان مبصــری، دانش آموخته ی دکترای 
نانوبیوتکنولوژی از دانشــگاه تربیت مدرس، دکتر حســین نادری منش و 
دکتر مســعود ســلیمانی – اعضای هیأت علمی اين دانشگاه انجام شده 
 Biochemical and Biophysical اســت. نتايــج ايــن کار در مجلــه ی
Research Communications با ضريب تأثیر 2/3۷1 ) جلد 4۸3، ســال 

201۷ ، صفحات 312 تا 31۷( منتشر شده است.

امکان كشت سلول های بنيادی بر روی نانوداربست های پپتيدی
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افزایش بازده حرارتی موتور دیزل به كمک فناوری نانو
پژوهش در ایران

پژوهشگران دانشگاه گرگان با همکاری محققان 
دانشگاه  تربیت مدرس با بهره گیری از فناوری نانو 
ســوختی را تولید کرده اند که می تــوان از آن 
به عنوان ســوخت موتورهای ديزل استفاده کرد. 
استفاده از اين سوخت عالوه بر افزايش بازدهی 
موتور، موجب کاهش انتشار گازهای آالينده نیز 

می گردد.
افزايش فزاينــده ی اثرات مخرب آلودگی هوای 
ناشــی از مصرف ســوخت های فسیلی موجب 

تصويب قانون های جهت مقابله با اين پديده شده است. اين موضوع موجب 
شده تا محققان بسیاری امکان استفاده از سوخت های جايگزين را مورد تحقیق 
و بررسی قرار دهند. در بین سوخت های تجديدپذير، سوخت های زيستی که 
از محصوالت کشاورزی يا طبیعی مشتق می شوند، برای دانشمندان از اهمیت 
بااليی برخوردارند. اســتفاده از فناوری نانو نیز در اين حوزه از علم توانســته 

محققان را تا حدود زيادی به اهدافشان نزديک تر کند.
دکتر احمد تقی زاده علی سرايی ضمن يادآوری مزايای استفاده از زيست توده 
به عنوان يک منبع تولید سوخت پاک در رابطه با اهداف طرح گفت: »استفاده 
از سوخت های زيستی موجب کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و گازهای 
آالينده هوا می شــود. به عالوه، قیمت آن ها در برخی از کشــورها نسبت به 
سوخت های فسیلی پايین تر اســت. ازاين رو، در اين تحقیق تالش کرديم با 
بهره گیری از نانولوله های کربنی، عملکرد يک نوع خاص از اين سوخت ها را 

افزايش داده و میزان آالينده های منتشر شده از آن را کاهش دهیم.«
بهینه ســازی سوخت مورد بررســی در طرح حاضر موجب شد تا عالوه بر 
کاهش میزان آاليندگی ناشــی از احتراق آن، میزان مصرف ســوخت موتور 

ديزل و متعاقب آن هزينه ی مربوط به مصرف سوخت کاهش پیدا کند.
وی در ادامه به توضیح نقش نانولوله های کربنی در بهبود عملکرد ســوخت 

پرداخــت و آن را اين گونه توضیح داد: »افزودن 
نانولوله های کربنــی و اتانول به بیوديزل موجب 
افزايش چگالی و کاهش ويســکوزيته ســوخت 
جديد شده است. نانولوله های کربنی موجب شده 
تا اتانول به نحو بهتری درون سوخت حل  شده و 
در نتیجه يکنواختی و همگنی سوخت افزايش 
يابد. اين موضوع موجب می شــود تا سوخت در 
محفظه احتراق بهتر پاشیده شود و توان موتور 

بهبود پیدا کند.«
تقی زاده در خصوص مراحل انجام اين طرح گفت: »در مرحله ی اول سوخت 
آماده ســازی شــد. مخلوطی از بیوديزل، بیواتانول و سوخت ديزل به عنوان 
سوخت خام مورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور بهینه سازی عملکرد 
اين سوخت نانولوله های کربنی اضافه شد. در ادامه سوخت تهیه شده، در بارها 
و دورهای مختلف يک موتور تک ســیلندر مورد ارزيابی قرار گرفت و میزان 

عملکرد و آاليندگی آن بررسی شد.«
بر اساس نتايج به دست آمده، بهینه ســازی سوخت به وسیله ی نانولوله های 
کربنــی موجب افزايش توان موتور به میــزان 15/5 درصد، افزايش بازدهی 
حرارتــی موتور به میزان 14 درصد، کاهش مصرف ســوخت ويژه به میزان 
11/۷ درصد و کاهش گازهای آالينده نظیر مونواکسید کربن، هیدروکربن های 

نسوخته و دوده به ترتیب به میزان 5/4۷،  31/۷2 و 6/۹6 درصد شده است.
اين تحقیقات حاصل تالش های دکتر احمد تقی زاده، علی ســرايی و احمد 
عباس زاده مايوان- اعضای هیأت علمی دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع 
طبیعی گرگان، دکتر برات قباديان- اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس و آرام 
حیدری مله نی- دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه محقق اردبیلی است. نتايج 
اين کار در مجله یFuel  با ضريب تأثیر 3/6 )جلد 1۹6، سال 201۷، صفحات 

110 تا 123( منتشر شده است.

سنتز و در ادامه به وســیله ی پلیمر کیتوسان به روش هسته پوسته 
پوشــش داده شد. ســپس نانوذرات با اســتفاده از روش های پراش 
اشــعه ی ايکس و FT-IR مشخصه يابی شــد. همچنین آزمون های 
مربوط به بررســی خواص مغناطیسی و بررسی اندازه و شکل ذرات 
نیز صورت گرفت. در نهايت آزمون های مربوط به ارزيابی برهم کنش 

میان نانوذرات و DNA به طور کامل انجام پذيرفت.
نتايج به دســت آمده از آزمون هــا حاکی از آن اســت که اندازه ی 
نانوذرات ســنتز شــده بین 10 تا 15 نانومتر است که جهت انجام 
فرايند ژن درمانی مطلوب است. همچنین مشخص شد که برهمکنش 
بین نانوذرات و DNA به صورت خــود به خودی بوده و پیوند آن ها 
به صورت هیدروژنی و واندروالسی است که مناسب فرايند ژن درمانی 

است.
اين تحقیقات حاصل تالش های دکتر مريم سعیدی فر و دکتر علی 
زمانیان- اعضای هیأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی و مهندس زهرا 
ســهرابی جم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشــد اين دانشگاه است. 
 Colloids and Surfaces B: Biointerfaces نتايج اين کار در مجله ی
با ضريب تأثیر 3/۹ )جلد 152، سال 201۷، صفحات 16۹ تا 1۷5( 

منتشر شده است.
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پژوهشدرايــران

محققان دانشــگاه مهندسی فناوری های نوين 
قوچان و دانشگاه فردوسی مشهد، موفق شدند 
بــا بهره گیری از فناوری نانو، ماده ای را توســعه 
دهند که قادر اســت با استفاده از نور خورشید، 
آالينده های خطرناک دارويی را به صورت کامل 
و مؤثــر از آب حذف نمايــد. اين طرح در قالب 
يک پژوهش پسادکترا و در مقیاس آزمايشگاهی 

صورت پذيرفته است. 
همزمان با رشــد جمعیت در جهــان و ايجاد 
توسعه در صنايع مختلف، آلودگی آب تبديل به 
يکی از اساسی ترين مشکالت جهان شده است. 
در ســال های اخیر، به دلیــل کاربرد روزافزون 
ايــن ترکیبات در صنايع مختلــف و دارا بودن 
اثرات نامطلوب زيســت محیطی، حذف آن ها از 

فاضالب هــای صنعتی مورد توجــه قرار گرفته 
اســت. اغلــب روش های تصفیه ی آب شــامل 
انتقال گونه ی آالينده از يــک  فاز به فاز ديگر، 
يا از منبع به سیستم های تصفیه است. هرچند 
ممکن اســت انتقال آالينده ها از محیط زيست 
به صورت مؤثری انجام گیرد، اما به منظور حذف 
کامل آالينده ها، تصفیه ی نهايی ضرورت خواهد 

داشت. 
دکتــر طاهــره روحانــی بســطامی ضمــن 
معرفــی ترکیبات دارويــی به عنــوان يکی از 
در  زيست محیطی،  آالينده های  پرمخاطره ترين 
رابطه با تالش های صورت گرفته در طرح حاضر 
گفت: »وجود داروها در محیط زيست و افزايش 
پیوســته ی آن ها نگرانی جهانــی را برانگیخته 

است. اکثر داروها به خصوص داروهای پرمصرف 
به طور مســتقیم يا غیرمســتقیم بدون تغییر 
متابولیسم به فاضالب های شهری وارد می شوند 
و بعضــی از داروها به دلیــل نیم عمر طوالنی، 
در محیط زيســت تجمــع می يابنــد. در طرح 
حاضر تالش شــده است با ســنتز يک نانوذره 
مغناطیســی کامپوزيتــی، آالينده های دارويی 
و به طور مشــخص داروی مسکن ايبوپروفن را 
با اســتفاده از نانوذره مذکور و نور خورشید از 

محیط آبی حذف شود.
اين محقــق در ادامه افزود: »اســتفاده از اين 
نانوفتوکاتالیســت موجــب تصفیــه ی کامــل 
آالينده های دارويی می شــود به نحوی که نیازی 
به مراحل تصفیه ی ثانويه نخواهد بود. همچنین 

تخریب كامل و مؤثر آالینده های دارویی به كمک نور خورشيد
پژوهش در ایران

محققان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشتی )انســتیتو تحقیقات تغذيه و صنايع 
غذايی کشــور( و دانشــگاه تربیت مدرس، 
اقدام به ســاخت نانولیپوزوم هايی با کاربرد 
کپســوله نمودن 2 نوع اسیدهای چرب امگا 
3 نموده اند. اين نانولیپوزوم ها که در مقیاس 
آزمايشــگاهی ســاخته و بررســی شده اند، 
توانســته اند از اکسید شــدن اين اسیدهای 
چرب تــا مدت زمان مشــخصی جلوگیری 
کنند. اين ويژگی مانع از تخريب و فساد  زود 
هنگام اين گروه اسیدهای چرب خواهد شد.

نقش اســیدهای چرب زيســت فعال )بیواکتیو( در ســالمتی انسان از 
زمان های گذشــته مورد بررســی و مطالعه قرار گرفته اســت. شــواهد 
موجود، بیانگر ارتباط بین اســیدهای چرب امگا 3 و کاهش خطر ابتال به 
بیماری های قلبی عروقی اســت؛ که خود دلیلی اساسی برای بسیاری از 
مطالعات انجام شده در اين حوزه بوده است. در بین اين اسید ها، دو گروه 
دوکوزاهگزاانوئیک اســید )DHA( و ايکوزاپنتاانوئیک اسید )EPA( توجه 

بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. 
دکتر زهرا هاديان در شــرح ضرورت تحقیــق صورت گرفته عنوان کرد: 
»متأســفانه اسیدهای چرب EPA و DHA مســتعد به اکسیداسیون در 
شرايط محیطی هستند. اما اکسیداسیون اين اسیدهای چرب را می توان 
با استفاده از روش  های مختلف کپسوله کردن از جمله لیپوزوم ها به همراه 

انتی اکسیدان ممانعت نمود«.
به گفته ی هاديان هدف از اين تحقیق تولید و ارزيابي نانولیپوزوم هايی به 

عنوان حامل های اين گروه از اسیدهاي چرب
 امــگا- 3 بــود. در واقع در مطالعــه ی حاضر، به منظور دســتیابي به 
فرموالســیون مناســب، اثر ترکیبات لیپیدي و روش هاي ســاخت روي 

نانولیپوزوم  ويژگي هاي فیزيکی و شیمیايي 
حاوی DHA و EPA ارزيابي شــده اســت. 
عالوه بر اين، پايداري فیزيکی و شــیمیايي 
از طريق مشاهده ی اندازه ذرات، توزيع اندازه 
ذرات، میزان پتانســیل زتــا، کارايي درون 
پوشاني اســیدهاي چرب و مقادير پراکسید 
و ترکیبات فرار آلدئیدی مورد بررســي قرار 
گرفته و نتايج با يکديگر مقايسه شده است.

وی در ادامه به نتايج کســب شــده اشاره 
کرد و افــزود: »همانگونه که پیشــتر گفته 
شــد، ترکیبات چربی دوســت درون پوشانی 
شده )روغن ماهی يا اســیدهای چرب امگا-3( نسبت به اکسايش بسیار 
حساس هســتند و در طي فراوري به دلیل ماهیت غیراشباعي، متحمل 
تغییراتي مي شــوند. طبق نتايج کسب شده در اين کار، نانولیپوزوم ها اثر 
مثبتی بر جلوگیری از اکسیداســیون اين اســید ها دارند. به عبارت ديگر 
نانولیپوزوم های حامل ســاخته شــده، می توانند منجر به کاهش میزان 

اکسايش و فساد ترکیبات چربی دوست در بازه زمانی ۹0 روزه شوند.«
از ايــن طرح تا کنــون دو اختراع تحت عناوين »فرموالســیون و تولید 
نانولیپوزوم هــای حاوی اســیدهای چــرب روغن ماهی به شــماره ثبت 
02۷143 الف/۸۹« و »تولید نانولیپوزوم هاي پايدار حاوي اسیدهای چرب 

امگا-3 به شماره ثبت 010101 الف/۸۹« به ثبت رسیده است.
اين تحقیقات حاصل تالش هــای دکتر زهرا هاديان- عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد علی سحری- عضو هیأت 
علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر حمیدرضا مقیمی عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ساير همکارانشان است. نتايج اين 
کار در مجله ی Food Chemistry با ضريب تاثیر 4/05 )جلد 215، ســال 

201۷، صفحات 15۷ تا 164( است.

افزایش زمان ماندگاری اسيدهای چرب امگا-3 با نانوليپوزوم ها
پژوهش در ایران
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پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشکی شیراز در 
تحقیقــات خود موفــق به ســاخت نمونه های 
آزمايشگاهی از نوعی نانوحامل هايی شده اند که 
کارايــی آن جهت درمان ســرطان به روش ژن 
درمانی است. اين نانوحامل به صورت هدفمند، 
ژن مورد نظر را به ســلول ســرطانی وارد کرده 
و منجر به درمان ســلول می گردد. لذا افزون بر 
اثر درمانی باالتر، آثار جانبی آن نیز در مقايســه 
با داروهای متداول شــیمی درمانی بسیار کمتر 

خواهد بود.
در سال های اخیر،تحويل هدفمند دارو توسط 
نانوذرات پلیمری به عنوان يک رويکرد مؤثر در 
انتقال مواد ژنتیکی به ســلول ها در نظر گرفته 
شــده اســت. طبق مطالعات، هدف قرار دادن 
ســايت های تومور بــا اســتفاده از گیرنده های 
اينتگرين که بر روی ســطح سلول ها قرار دارند، 
راهکار بســیار مفیدی برای هدايــت ژن مورد 
نظر به ســلول های بدخیم اســت. اين شیوه بر 
محدوديت هــای کاربردهای بالینی گســتره ی 

زيادی از مواد شیمی درمانی غلبه خواهد کرد.
دکتر علی دهشهری در بیان هدف از انجام اين 
تحقیق عنوان کــرد: »پروتئین اينترلوکین 12، 
در چندين کارآزمايی بالینی به عنوان يک عامل 
ضد توموری با اثرات ضد رگزايی )آنتی آنژيوژنز( 
قوی به کار رفته اســت. با اين حال، اين داروی 
نوترکیــب پروتئینی، به دلیل عــوارض جانبی 
ناشی از سمیت سیستمیک، منجر به بروز چند 

مورد مرگ  شده اســت. لذا کاربرد گسترده ی  
بالینی آن محدود گرديده است.«

وی در ادامه با اشــاره به اهمیت يافتن ايمنی 
درمان سرطان و خصوصاً ژن درمانی، به راه حل 
جايگزين استفاده ی مستقیم از اين دارو پرداخت 
و افزود: »انتقال ژن کد کننده ی اين پروتئین به 
سلول های توموری، يک راهکار پیشنهادی است. 
با اين هدف که بیــان ژن و تولید اين پروتئین 
صرفاً در بافت ســرطانی اتفاق افتد و در نتیجه 
عوارض ســمی سیســتمیک مرتبط با آن بروز 
نکند. بدين منظور الزم است که ژن اينترلوکین 
12 بــه صورت هدفمند به چنین ســلول هايی 

منتقل گردد.«
دهشهری در ادامه، در توضیح سامانه ی هدفمند 
طراحی شده عنوان کرد: »با توجه به بیان بیش 
از حد اينتگرين ها بــر روی بافت های توموری، 
اين گیرنده ها به عنوان يک هدف مناســب در 
ژن رســانی هدفمند مطرح هستند. لذا در اين 

مطالعــه، يکی از مشــتقات هورمون تیروئیدی 
با نام تترايدوتیرواســتیک اســید )تتراک(، که 
خواص اختصاصــی در اتصال بــه اينتگرين ها 
را نشــان داده بود؛ برای هدفمند ســازی مورد 
استفاده قرار گرفت. همچنین به عنوان هسته ی 
مرکزی سامانه ی ژن رســان، از پلیمر کاتیونی 
پلی اتیلن ايمین استفاده شد و به کمک تتراک 
هدفمندســازی گرديد. سپس اين ســامانه با 
ژن اينترلوکین 12 تشــکیل نانوذره داد و برای 
انتقال ژن به سلول های سرطانی دارای گیرنده 

اينتگرين مورد استفاده قرار گرفت.«
به گفته ی دهشهری، نتايج انتقال ژن به کمک 
اين نانوحامل نشــان داده که اين ژن به صورت 
هدفمند به سلول های سرطانی دارای اينتگرين 
انتقال می يابد و باعــث افزايش 4 برابری تولید 
اينترلوکین 12 در چنین ســلول هايی می شود. 
همچنیــن به دلیل ورود هدفمند به ســلول ها، 
خصوصیت سمی پلیمر مورد استفاده نیز به طرز 

چشم گیری کاهش يافته است.
دکتر علی دهشــهری و دکتر حســین صادق 
پور- اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز، فاطمه شیخ ساران، بهمن خلوتی و الهه 
انتظار المهــدی در انجام اين طــرح همکاری 
 Colloids داشــته اند. نتايج اين کار در مجله ی
and Surfaces B: Biointerfaces با ضريب تأثیر 
3/۹02 )جلد 150، سال 201۷،  صفحات 426 

تا 436( به چاپ رسیده است.

طراحی سامانه ی هدفمند انتقال ژن به سلول سرطانی
پژوهش در ایران

از نور خورشید به عنوان يک منبع انرژی ارزان و 
در دسترس استفاده شده است.«

يکــی از مشــکالت در تصفیــه ی پســاب ها 
جداسازی نانوســاختارها بعد از فرايند تصفیه 
اســت. اما نانوذره کامپوزيتی سنتز شده دارای 
خاصیــت ســوپر پارامغناطیس اســت که اين 
موضوع باعث می شــود پس از عملیات تصفیه 
بتــوان به آســانی نانــوذرات را با اســتفاده از 
میدان مغناطیســی خارجی از آب تصفیه شده 
جداسازی نمود  و مجدد مورد استفاده قرار داد.

روحانی بســطامی مراحل انجام اين پژوهش 
را اين گونــه توضیح داد: »در ايــن طرح، ابتدا 
سنتز   γ-Fe2O3/SrCO3 مغناطیســی  نانوذرات 
شد. سپس ســطح اين نانوذرات فتوکاتالیستی 
با ماده ی پلی اکســومتاالت پوشــش دهی شد. 
در ادامــه آزمون هــای مشــخصه يابی بر روی 
نانوذرات ســنتز شده انجام گرفت. در مرحله ی 

بعد، چیدمان آزمايشــگاهی با مــدل دوغابی 
در معرض نور خورشــید تهیه شــد و درنهايت 
عملکرد نانوذرات سنتز شده در حذف آالينده ی 

دارويی ايبوپروفــن از محیط آبی مورد ارزيابی 
قرار گرفت.«

نتايج آزمون های انجام شــده بیانگر اين مطلب 
هستند که بیشــترين میزان تخريب در حضور 
هیدروژن پراکســید صورت می گیــرد. اين در 
حالی است که ترکیب ايزوپروپانول و بی کربنات 
ســديم موجب کاهش ســرعت فرايند تخريب 

ايبوپروفن می گردد.
دکتر طاهــره روحانی بســطامی-عضو هیأت 
علمی دانشــگاه مهندســی  فناوری های نوين 
قوچــان و دکتر علی احمد پــور- عضو هیأت 
علمی دانشــگاه فردوسی مشــهد در انجام اين 
تحقیقات همــکاری داشــته اند. نتايج اين کار 
 Environmental Science and مجلــه ی  در 
Pollution Research بــا ضريــب تأثیر 2/۷6 
)جلد 23، شماره ی ۹، ســال 2016، صفحات 

۸۸4۹ تا ۸۸60( چاپ شده است.
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محققان دانشــگاه علوم پزشــکی تبريز و علوم 
پزشــکی تهران در طرحی تحقیقاتی، سامانه ای 
ترکیبی از نانوذرات و نوعی واکســن را طراحی 
کرده انــد که می تواند ســرطان پســتان را در 
مقايســه با روش های درمانی متداول با کارايی 
باالتــری کنتــرل و درمــان کند. کاربــرد اين 
ســامانه در موش های آزمايشگاهی نتايج بسیار 

امیدوارکننده ای را به دنبال داشته است.
سرطان پستان يا سرطان سینه به نوعی سرطان 
گفته می شــود که از بافت پستان آغاز می شود. 
متأسفانه در کشور ما اوج فراوانی سرطان پستان 
در بیــن زنان در دهه ی چهار و پنج عمرشــان 
اســت که طبق گفته ی بسیاری از پزشکان يک 
دهه پايین تر از آمارهای جهانی است. روش های 
درمان سرطان پســتان به دو نوع اصلی درمان 
موضعی و درمان موضعی تقسیم بندی می شوند. 
اثربخشی ضدتوموری روش های ايمنی درمانی و 
يا درمان هــای متداول به طور قابل توجهی تحت 
اثر ريزمحیط ســرکوب کننده ی سیستم ايمنی 
تومور قــرار دارد. اما عمومــاً حضور چند عامل 
تضعیف کننده ی سیســتم ايمنی در ريز محیط 
تومور مانع اصلی نتیجه ی مطلوب در شیوه های 
درمان سرطان اســت. ازآنجاکه آدنوزين يکی از 
عوامل اصلی در ســرکوب سیستم ايمنی تومور 

اســت، لذا با هدف قرار دادن مولکول های تولید 
آن مانند CD73  می توان به يک نتیجه ی بالینی 

بهتر دست يافت.
دکتر فرهان جديدی نیارق در معرفی ســامانه 
دارويی طراحی شــده عنوان کــرد: »باتوجه به 
عدم وجود روش هــای درمانی مؤثر برای درمان 
ســرطان پســتان تصمیم گرفته شــد که يک 
سیســتم ترکیبی ايجاد شود تا به درمان هرچه 
بهتر اين بیماری نزديک تر شــويم. اين سیستم 
با استفاده از واکســن سلول دندرتیک بارگیری 
شده با لیزات تومور به همراه نانوذرات کیتوزان-
 siRNA الکتات بارگیری شــده با مولکول های
ضد مولکول CD73 طراحی شــده اســت. اين 
سیستم ترکیبی جهت درمان موش های مبتال به 

سرطان پستان مورد ارزيابی قرار گرفته است.«
به گفته ی جديدی نیارق، مطالعات آزمايشگاهی 
در فاز حیوانی حاکی از اين است که استفاده از 
 siRNA نانوذرات بارگیری شــده با مولکول های
منجر شــده میزان مهار پاســخ های ايمنی ضد 
تومــور در ريزمحیــط تومور کاهــش يابد. در 
نتیجه ی اين امر واکســن سلول های دندرتیک 
توانســته اند با کارايی بیشتری پاسخ های ايمنی 
ضدتومور را تحريک نمايد. در مجموع اين روش 
درمان ترکیبی به طور مؤثری رشــد ســرطان 

پستان در موش های آزمايشگاهی را کاهش داده 
است.

وی در ادامــه افــزود: »همچنیــن طبق نتايج 
حاصل شده اين درمان ترکیبی توانسته حتی در 
برخی موش ها تومور ايجاد شده را به طور کامل 
پاک ســازی نمايد. عالوه بر اين، درمان ترکیبی 
به طور شايان توجهی طول عمر موش ها را افزايش 
داده است. درعین حال، بايستی خاطرنشان نمود 
که درمان ترکیبی پیشنهادی هیچ اثر جانبی نیز 

بر روی موش ها بجا نگذاشته است.«
بــا توجه به اين نتايج مثبــت، امید می رود که 
پس از انجام مطالعات گسترده  در کارآزمايی های 
بالینی و تأيید کارايی اين روش در انسان، بتوان 
از اين روش درمان ترکیبی در درمان ســرطان 

پستان استفاده نمود.
اين تحقیقات حاصل تالش های فرهاد جديدی 
نیارق- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تبريز، دکتــر فاطمه اطیابی- عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران، علی رستگاری- 
دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و همکارانشان اســت. نتايج اين کار در مجله ی 
Journal of Controlled Release با ضريب تأثیر 
۷/441 )جلد 246، سال 201۷، صفحات 46 تا 

5۹( به چاپ رسیده است.

پژوهش در ایران

امکان درمان سرطان پستان با روشی تركيبی

ساخت بسته بندی های حاوی نانوحسگر هشداردهنده  فساد گوشت
پژوهش در ایران

پژوهشــکده  ايرانی  پژوهشــگران 
دانشــگاهي  جهاد  تولید  تکنولوژي 
خوزســتان و دانشــگاه پلی تکنیک 
مونترال کشــور کانادا موفق به تولید 
که  شدند  نانوحسگري  آزمايشگاهی 
قادر به تشخیص فساد گوشت بوده 
و مي توان آن را در بســته بندی هاي 

هوشــمند مواد غذايي اســتفاده نمود. نتايج اين طرح عــالوه بر صنعت 
بسته بندی فراورده های گوشتی، در حوزه ی پزشکی نیز قابل استفاده خواهد 

بود. 
عدم تشخیص فساد مواد غذايی به ويژه فرآورده های گوشتی در بسیاری از 
موارد به مسمومیت های غذايی و موارد حاد حتی منجر به مرگ خواهد شد. 
ازاين رو، آگاهی از کیفیت مواد غذايی مورد مصرف و به طور ويژه تشخیص 
فساد فرآورده های گوشتی می تواند نقش بسزايی را در کاهش عوارض ناشی 
از مصرف فرآورده های گوشتی فاسد داشته باشد. طی سالیان اخیر، استفاده 
از بســته بندی های هوشمند به منظور ارزيابی شــرايط نگهداری و کیفیت 

فیزيکی، شیمیايی و میکروبی مواد غذايی بسیار مورد توجه بوده است. 
دکتر حامد گل محمــدی قانع ضمن توضیح فرايند فســاد فراورده های 
گوشــتی، در رابطه با اهداف دنبال شــده در طرح حاضــر گفت: »فرايند 
فساد فراورده های گوشتی، اغلب با تولید ترکیبات ترکیبات نیتروژني مانند 
آمین هاي فرار )به ويژه آمونیاک( و ديگر ترکیبات شــیمیايي مانند انواعي 
از اســیدها، الکل ها، استرها، کتون ها و آلدهید ها همراه است. در اين طرح 
يک نانوکامپوزيت شــفاف زيســتي حاوی نانوذرات نقره تولید شده که در 

برابر ترکیبات آزاد شــده از گوشت 
فاسد واکنش نشان داده و تغییر رنگ 

می دهد.«
وی ادامــه داد: »اســتفاده از ايــن 
نانوحسگر در بسته بندی هاي هوشمند 
موجــب می شــود فســاد احتمالی 
فراورده های گوشتی پیش از عرضه به 
بازار مشخص شــود و محصوالت با کیفیت بهتری به مصرف کنندگان ارائه 
گردد. همچنین عوارض و بیماری های ناشــی از مصرف گوشت های فاسد 

به صورت قابل توجهی کاهش يابد.« 
به گفته ی گل محمدی قانع، در اين طرح، نانوذرات پالسمونی نقره درون 
يک بســتر نانوسلولز باکتريايی تثبیت شده و از آن به عنوان يک نانوحسگر 
جهت تشــخیص بخار آمونیاک متصاعد شده از گوشت قرمز و ماهی طي 
فرايند فســاد آن ها استفاده شده است. همچنین حضور ذرات در ابعاد نانو 
موجب شده بسته بندی نهايی از خواص مکانیکی مطلوبی برخوردار باشد. 
همچنیــن با بهره گیری از فناوری نانو، امکان تولید اليه های بســیار نازک، 

منعطف و شفاف را فراهم آمده است.
اين تحقیقات از تالش های دکتر حامد گل محمدی قانع- )در حال حاضر( 
عضو هیأت علمی پژوهشــگاه شیمی و مهندسی شیمی ايران، بنت الهدی 
حلی- دانشــجوی مقطع دکترای دانشــگاه پلی تکنیک مونتــرال کانادا و 
 Nanoscale  محققانی ديگر از اين دانشگاه است. نتايج اين کار در مجله ی
با ضريب تأثیر ۷/۷6 )جلد ۸، شماره ی 15، سال 2016، صفحات ۷۹۸4 تا 

۷۹۹1( چاپ شده است.

پژوهشدرايــران
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محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر يک 
نانوفتوکاتالیست صفحه ای ســاخته اند که قادر 
اســت گازهای آالينده ی محیط زيســت نظیر 
منواکسید کربن را از هوا حذف کند. اين محصول 
آزمايشگاهی می تواند به صورت کف پوش خیابان 
و پوشش های سطحی ساختمان ها و تونل ها مورد 

استفاده قرار گیرد.
سالیانه سه میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان 
خود را از دســت می دهند که ۹0 درصد آنان در 
کشورهای توسعه يافته هستند. در برخی کشورها 
تعداد افرادی کــه در اثر همین عامل جان خود 
را از دســت می دهند بیشــتر از قربانیان سوانح 
رانندگی است. اين مرگ ومیر به طور خاص مربوط 
به آسم، برونشیت، تنگی نفس و حمالت قلبی و 
آلرژی های مختلف تنفسی است. منواکسید کربن 
يکی از مهم ترين آالينده های طبیعی است که از 
طريق فعالیت های انسانی تولید می شود. اين گاز 
بی رنگ، بی و سمی از طريق احتراق ناقص مواد 
ســوختی تولید می گردد. حذف اين گاز مضر و 
خطرناک در از هوا می توانــد تا حدود زيادی از 

بروز بیماری های تنفسی پیشگیری نمايد.
دکتر نعیمه ســیف وند ضمن بیان اين مطلب 
کــه امــروزه تحقیقات به ســمت اســتفاده از 
فتوکاتالیست های ارزان قیمت بر پايه  دی اکسید 

تیتانیــوم متمايــل شــده اســت، در خصوص 
محدوديت هــای ايــن مــاده گفــت: »يکی از 
دی اکسید  نانوفتوکاتالیست های  محدوديت های 
تیتانیوم جذب نور در ناحیه ی فرابنفش اســت. 
روش های مختلفی بر ای غلبه بر اين محدوديت 
پیشــنهاد شده اســت. در طرح حاضر از گرافن 
اکســید به دلیــل دارا بودن ســطح ويژه ی باال 
و خاصیت عامل دار شــدن ســطح جهت بهبود 
خواص نوری دی اکســید تیتانیوم استفاده شده 

است.«
وی خاطرنشــان کرد: »در ايــن طرح به جای 
توسعه ی نانوذرات پودری که در تحقیقات گذشته 
به آن پرداخته می شــد، يک نانوفتوکاتالیســت 
صفحه ای سنتز شده است که می تواند مانند يک 
پوشش در مناطق با میزان آلودگی باال قرار گرفته 
و به کمک نور خورشید منواکسید کربن را از هوا 

حذف کند.«
يکی از خــواص مطلوب گرافن امــکان ايجاد 
کمپلکس پايدار با مونواکسیدکربن است که در 
واقع در طرح حاضر دو خاصیت فتوکاتالیســتی 
و تشــکیل کمپلکس با هم تلفیق شــده و يک 
نانوکامپوزيت با بازدهی باال در حذف مونواکسید 

کربن به دست آمده است.
به گفته ی سیف وند در اين پژوهش ابتدا اليه ی 

نازک دی اکسید تیتانیوم به روش اليه نشانی بخار 
شیمیايی پالسمايی بر روی صفحه ای از جنس 
کوارتز انجام گرفته اســت. سپس سطح گرافن 
اکسید جهت تشکیل بهتر کمپلکس به وسیله ی 
فلز کروم و مايع يونی اصالح شــده اســت. در 
مرحله ی بعد، گرافن اکسید بر روی اليه ی نازک 
دی اکسید تیتانیوم نشانده شده و در نهايت فیلم 
نانوکامپوزتی حاصل به منظــور ارزيابی عملکرد 
فتوکاتالیستی در دســتگاه فتوکاتالیست نصب 

شده و آزمون های مربوطه انجام شده است.
نتايج به دســت آمده حذف میــزان ۹۷ درصد 
مونواکســید کربن به کمک اين فتوکاتالیســت 
صفحه را نشــان می دهد که در مقايسه با ساير 
فتوکاتالیســت ها بسیار مطلوب است. همچنین 
اين صفحه ی فتوکاتالیســتی میــزان گزينش 
پذيری بااليی را در جذب و حذف مونواکســید 

کربن از خود بروز داده است.
اين تحقیقات از تالش های دکتر الهه کوثری- 
عضو هیأت علمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و 
دکتر نعیمه ســیف وند- دانش آموخته ی مقطع 
دکترای اين دانشــگاه اســت. نتايج اين کار در 
  Applied Catalysis B: Environmental  مجله ی
با ضريب تأثیر ۸/32 )جلد 206، ســال 201۷، 

صفحات 1۸4 تا 1۹3( چاپ شده است.

پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ايران نمونه های 
آزمايشگاهی از سطوح فلزی ساخته اند که دارای 
خاصیت ابرآب گريزی است. اين سطوح به گونه ای 
طراحی شده اند که کاربرد اصلی آن ها در صنايعی 
نظیر تولید انرژی، انتقال حرارت، شیرين ســازی 
يا نمک زدايی آب و ساخت پیل های سوختی باشد.

آب دوســتی يا آب گريــزی از جمله خصوصیات 
فیزيکی ســطحی يک ماده هستند. مواد آب گريز 
بــه دلیل ناهمواری های ســطحی میکرومتری و 
نانومتری خود، اجازه پخش شدن يا جذب شدن 
آب ببه روی سطح را نمی دهند و از اين رو موجب 
قطره ای شــدن آب و ســر خوردن آن می شوند. 
خاصیت فوق آب گريزی فلزات می تواند از خوردگی، 
آلودگی و يا رسوب گیری آن ها جلوگیری کرده و بر 

عمر تجهیزات ساخته شده بیفزايد. 
حمیدرضا طالــش بهرامی، هدف ايــن طرح را 
دستیابی به خاصیت ابرآب گريزی پايدار بر روی فلز 
مس عنوان کرد و افزود: »اين طرح ضمن تعیین 
نقطه بهینه برای ايجــاد خاصیت ابرآب گريزی بر 
روی فلز مس، مواردی نظیر کاهش هزينه، افزايش 
سرعت و کاهش قیمت را نیز در نظر گرفته است.«

وی در ادامه در توضیح روش ايجاد اين خاصیت 
گفت: »بررسی سطوح طبیعی آب گريز نظیر برگ 

گیاه نیلوفر نشــان می دهد که اين سطوح از مواد 
چرب بخصوصی پوشانده شده است. عالوه بر اين از 
زبری هايی در ابعاد میکرو و نانو نیز تشکیل شده اند. 
اين دو عامل منجر به شــکل گیری ابرآب گريزی 
)زاويه تماس ســطح باالتر از 150 درجه( بر روی 
اين مواد می شــوند. برای ايجاد سطوح مصنوعی 
ابرآب گريز ايجاد اين دو عامل بر روی سطح ضروری 
اســت. در مطالعاتی که تا کنــون صورت گرفته، 
برای ايجاد زبــری از روش هايی همچون اچینگ، 
اکسیداسیون، رسوب دهی الکتريکی، اليه نشانی، 
ماشــین کاری به روش تخلیه الکتريکي با سیم و 
غیره استفاده شده است. ما در اين تحقیق از روش 
اکسیداسیون برای ايجاد ساختار میکرو/نانو استفاده 
کرديم. سپس با يک ماده با انرژی سطحی پايین، 

انرژی سطحی سطح فلز کاهش داده شده و سطوح 
ابر آب گريز ايجاد شده است.«

به گفته ی طالش بهرامی، سطوح مسی کاربردهای 
بسیار گسترده ای در زمینه ی انتقال و تبديل انرژی 
حرارتی دارد. به خصوص اينکه سطوح ابر آب گريز 
منجــر به ايجاد چگالش قطره ای بر روی ســطح 
می شود که بازده آن نسبت به رژيم معمول چگالش 
)اليه ای( 10 برابر بیشــتر اســت. لذا به کارگیری 
ســطوح ابرآب گريز مس در ســاخت مبدل های 
حرارتی )همراه با چگالــش(، ضمن کاهش قابل 
توجه ابعاد مبدل و نیز افزايش عمر مفید آن، صرفه 

اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.
الزم به ذکر است که ســطوح ابرآب گريز افزون 
بر صنايع تولید انرژی در ايجاد سطوح خود تمیز 
شونده، ســطوح ضد يخ و سطوح ضد مه و موارد 

مشابه نیز کاربرد دارند.
اين تحقیقــات از همــکاری حمیدرضا طالش 
بهرامی- دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت 
ايران، دکتر حمید صفاری- عضو هیأت علمی اين 
دانشگاه و بهنام احمدی حاصل شده است. نتايج 
اين کار در مجلــه ی Materials Letters با ضريب 
تأثیر 2/43۷ )جلد 1۸۹، سال 201۷، صفحات 62 

تا 65( منتشر شده است.

حذف مونواكسيد كربن از هوا به كمک نانوفتوكاتاليست های صفحه ای

سطوح اَبَرآب گریز، گزینه ای مناسب جهت ساخت مبدل های حرارتی
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بررسی، بازرسی و اعطای گواهينامه نانومقياس1
بررسی درخواست ها، بازدید و نمونه برداری و اعطای گواهينامه1 .1

بررسی درخواست ها1.1 .1
ارزيابی فنی محصوالت در ســتاد ويژه توسعه فناوری نانو در اين واحد انجام 
می گیرد. تعداد 1۹0 درخواست بررسی محصول در سال 13۹5 به واحد ارجاع 
گرديد؛ که از اين درخواســت ها 16۸ پرونده پذيرش شــده و 22 پرونده عدم 
پذيرش شده اند. از 16۸ پرونده پذيرش شده، 1۸ محصول بدلیل نواقص موجود 
در پرونده پذيرش مشروط گرديد. بررسی 55 محصول نیز به داليلی نظیر عدم 
واريــز وجه، عدم امکان تولید محصــول، عدم هماهنگی جهت بازديد و غیره 

متوقف شده است.
در جــدول زير تفکیــک درخواســت های پذيرش بــا توجه به ســازمان 

درخواست کننده بررسی محصول ديده می شود:

بازدید و نمونه برداری و اعطای گواهينامه1.1 .2
در اين ســال مراحل ارزيابی 14۹ پرونده - شــامل بازديد از فرآيند تولید و 
نمونه برداری، انجام آزمون های مقیاس و کارايی و بررســی نتايج در واحد - به 

اتمام رسید.

تمدید اعتبار گواهينامه1 .2
در ســال 13۹5 اعتبار گواهینامه 15 محصول که در سال های گذشته مورد 
تايید قرار گرفته بودند، با بررســی مجدد تمديد گرديد. ضمنا 11 محصول به 
داليل عدم فعالیت شرکت، خارج شدن محصول از خط تولید، عدم توانايی در 

تجاری سازی و غیره لغو اعتبار گرديد. 
در اين ســال 3 متقاضی که پیش تر پذيرش مشــروط شده بودند با تکمیل 

وضعيت بازرسیوضعيت پذیرشتعداد درخواست

عدم پذيرش: 22درخواست بررسی: 1۹0
پذيرش: 16۸

پذيرش مشروط: 1۸
متوقف:            55
بازرسی:           ۹5

جدول 1. آمار پذیرش سال 139۵

جدول 2. تفکيک سازمان متقاضی ارزیابی محصوالت در سال 139۵

جدول 3. آمار بازرسی سال 139۵

تعداد پروندهسازمان درخواست كننده

105مراجعه مستقیم متقاضی

1۷بخش طرح های نوآورانه ستاد نانو

66کارگروه صنعت و بازار ستاد نانو

2کارگروه توسعه فناوری ستاد نانو

15ارزيابی دانش بنیان

وضعيت گواهينامهتعداد بازرسی محصوالت

بازرسی: 14۹
عدم تأيید:               20
گواهینامه آزمايشی:   5۹
گواهينامه نانومقياس: 70

 واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانو باهدف ایجاد شفافيت بازار و افزایش اعتماد مصرف كنندگان به محصوالت فناوری نانو، با حمایت های ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو شکل گرفته و در »موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانيان« مستقر می باشد. مأموریت این واحد، ارزیابی محصوالت، نظارت بر ثبات مقياس و 

خواص و اعطای گواهينامه نانومقياس به محصوالت مورد تأیيد می باشد. اهم فعاليت های انجام شده در این واحد در سال 139۵ به شرح زیر است:
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ارزیابی محصوالت و اعطای گواهینامه نانومقیاس
گزارش عملکرد

در سال 1395

نانومقیاس



مدارک )به کمک مشــاورهای تخصصی و پژوهانه شــبکه آزمايشــگاهی نانو( 
توانســتند مراحل بازرســی را طی کرده و گواهینامه آزمايشی را اخذ نمايند. 
همچنین 3 شرکت نیز با افزايش مقیاس تولید و اخذ ديگر گواهی های اجباری 

مورد نیاز، تايديیه آزمايشی خود را به گواهینامه نانومقیاس ارتقاء دادند.

پایش و نظارت محصوالت تایيد شده در بازار1 .3
در برنامه نظارت بر بــازار محصوالت دارای گواهینامه، نمونه های محصوالت 
از بازار خريداری شــده و پس از انجام آزمون های الزم، تطابق نتايج با مدارک 
پیشین شــرکت، موردبررســی قرار می گیرد. در صورت عدم تطابق نتايج در 
مرحله اول تذکر کتبی و در صورت تکرار از ابزارهای قانونی جهت جلوگیری از 
تولید و توزيع در بازار استفاده خواهد شد. در سال 13۹5، تعداد 32 محصول 
از ســطح بازار خريداری و مورد ارزيابی قرار گرفــت. که 5 محصول از لحاظ 
مقیاس نانومتری و ۹ محصول نیز از نظر خواص و کارايی ادعا شــده، نسبت 
به مستندات زمان تايید نانومقیاس متفاوت بودند که تذکر کتبی برای ايشان 

ارسال گرديد.

حمایت از ارائه خدمات مشاوره فنی و تکميل مستندات2
تولیدکنندگان محصوالت فناوری نانو که دارای گواهینامه نانومقیاس هســتند 
می توانند از حمايت های ستاد ويژه توسعه فناوری نانو و موسسه خدمات فناوری 
تا بازار ايرانیان استفاده نمايند. واحد ارزيابی محصوالت نیز خدمات تخصصی فنی 
به اين شــرکت ها ارائه می دهد که آمار خدمات ارائه شده به تفکیک در جدول 

زير ارائه شده است:

بهبود و توسعه زیرساخت های اعطای گواهينامه نانومقياس3
تدوین دستورالعمل های بازرسی محصوالت3 .1

يکــی از برنامه هــای واحد ارزيابی محصوالت در ســال 13۹5 به روزرســانی 
دستورالعمل اجرايی واحد و تدوين دستورالعمل های جديد بازرسی محصوالت 
بود. تاکنون عالوه بر چهار دســتورالعمل های موجود، 2 دســتورالعمل بازرسی 

محصول جديد نیز تدوين و تصويب شد.
 دستورالعمل بازرسی نانو شیءهای سرامیکی )اکسیدهای فلزی، کاربیدها و 

غیره(
 دستورالعمل بازرسی نانوکلوئیدها )نقره، اکسیدهای فلزی وغیره(

 دستورالعمل بازرسی نانو شیءهای کربنی )گرافن، نانولوله کربنی وغیره(
 دستورالعمل بازرسی نانو رس )نانوکلی(

 دستورالعمل بازرسی منسوجات آنتی باکتريال
 دستورالعمل بازرسی منسوجات مقاوم در برابر آب و لکه آبی

وجود دستورالعمل بازرسی برای محصوالت باعث شفافیت و ارائه شاخصه های 
پذيرش، بازرسی و تأيید محصوالت و همچنین دقت و سرعت بیشتر در فرآيند 

ارزيابی محصوالت خواهد شد.

همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی3 .2
با فعالیت های صورت گرفته در جهت افزايش اعتبار گواهینامه نانومقیاس در 
حال حاضر اين گواهینامه در برخی ســازمان های دولتی شناخته شده است و 

همکاری دو طرفه ای بین اين واحد و آن سازمان ها برقرار می باشد:
 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي همکاری جهت 

ارزيابی محصوالت فناوری نانو در اين وزارت
 معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، جهت مشخص نمودن شرکت های 

دانش بنیان در حوزه فناوری نانو
 سازمان ملی استاندارد، همکاری جهت تدوين استانداردهای حوزه فناوری نانو 

و همکاری در تدوين دستورالعمل های اجرايی نانونماد
 وزارت جهاد کشاورزی، تدوين پروتکل های بررسی محصوالت فناوری نانو و 

هماهنگی جهت ارزيابی 4 محصول 
 سازمان دامپزشکی، همکاری در تدوين دستورالعمل های بررسی محصوالت 

و ارزيابی 2 محصول در اين سازمان

توسعه فعاليت های كارگزاران خصوصی3 .3
در اين ســال نیز تالش شد بیشــتر فعالیت های اجرای واحد شامل، مشاوره، 
پذيرش، بازرسی ها و نظارت بر بازار توسط شرکت های بازرسی همکار انجام شود. 
همان طور که مشاهده می شــود در اين سال حدود 30 درصد از بازرسی ها در 
واحد بررســی انجام شد. در ســال 13۹3 حدود 60 درصد بازرسی ها در واحد 
انجام شــده بود. ضمنا با تعريف مشــخص کار و تدوين پروپزال نظارت بر بازار 
محصوالت فناوری نانو، زمینه ايجاد شــرکت کارگزاری جديد نیز شکل گرفت و 
با عقد قرارداد برای ســال 13۹6، مقرر گرديد فعالیت های اين حوزه نیز از سال 

آينده برون سپاری گردد.

طراحی پرتال ثبت نام و بروزرسانی سایت اطالع رسانی محصوالت3 .4
تایيد شده

ايجاد شفافیت بازار و افزايش اعتماد مصرف کنندگان به محصوالت فناوری نانو، 
از اهداف اصلی ايجاد واحد بررســی بوده و به همین جهت اطالع رسانی جامع 
درخصوص محصوالت تايید شده و مشــخصات آن ها در دستور کار اصلی اين 
واحد قرار داشته است. در سال ۹5 سايت اطالع رسانی محصوالت فناوری نانو از 
نظر محتوی و گرافیک اطالعات بروزرسانی گرديد و بخش های معرفی شرکت، 
اخبار محصوالت وغیره به اين ســايت اضافه گرديد. ضمنا جهت سهولت ثبت 
درخواست متقاضیان، کلیه فرآيندهای ارزيابی محصوالت بصورت آنالين طراحی 

و پیاده سازی گرديد.

اعطای گواهی به محصوالت وارداتی3 .۵
با هدف ســاماندهی بــازار محصوالت وارادتی حــوزه فناوری نانو و جمع آوری 
اطالعات عمومی از بــازار )حجم بازار داخلی، خارجی، توزيع کنندگان و غیره( 
طرح اعطای گواهینامه به محصوالت وارداتی در اين ســال بررســی، تدوين و 
تصويب گرديد. در اين طرح که از ســال آينده اجرايی خواهد شد شرکت های 

ارتقای محصوالتارزیابی جهت تمدید اعتبار: 2۶ پرونده

عدم تمديد: 11تمديد: 15
از پذيرش طرح 
به تايید آزمايشی

3 پرونده

از تايید 
آزمايشی به 
تايید نانو 

مقیاس
3 پرونده

جدول 4. تغييرات در وضعيت اعتبار و نوع تایيدیه شركت ها

جدول ۵. آمار ارائه خدمات فنی به شركت ها در سال 139۵

جدول ۶. آمار ارجاع به شركت های بازرسی در سال 139۵

تعدادعنوان خدمات

۸0برگزاری جلسات مشاوره ای جهت پذيرش محصول

6مشخصه يابی و تکمیل مستندات فنی

3حمايت از انجام آزمون های عملکردی و اخذ تأيیديه های فنی

اعطای پژوهانه استفاده از خدمات شبکه آزمايشگاهی فناوری های 
2۷راهبردی

حمایتپذیرشبازرسیشركت بازرسی

۸405توسعه نانو فناوری آويد

25۸00مهندسی مواد آرای آويسا

4000واحد ارزيابی محصوالت
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واردکننده محصوالت فناوری نانو می توانند با ارائه مستندات فنی محصول خود از 
شرکت مبدا، نسبت به دريافت گواهینامه نانومقايس مبادرت نمايند.

طرح آموزش كارشناس كنترل كيفيت محصوالت فناوری نانو3 .۶
با هدف ارتقا فنی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس و توجه بیشــتر 

شرکت ها به بهبود مستمر کیفیت محصوالت تولیدی، طرح الزام بکارگیری 
کارشــناس کنترل کیفیت محصوالت فناوری نانو تدوين و تصويب شد که 
از سال 13۹6 برای اخذ و يا تمديد گواهی نامه نانومقیاس اجباری خواهد 

بود.

آمار محصوالت ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران در سال 4139۵
در راســتای تأکید به توســعه ُ صنعت و بازار محصوالت فناوری نانو در سند 
ده ســاله ِ دوم، از سال 13۹4در واحد ارزيابی محصوالت نیز مقرر شد گرايش 
کلی به ســمت محصوالت صنعتی تغییر کرده و صرفاً آمار محصوالت دارای 
گواهینامه نانومقیاس  که حجم تولید مناسبی برای پاسخ گويی به تقاضاهای 
موجود دارند، به عنوان آمار محصوالت ســتاد نانو مدنظر قرار گیرد. براساس 
آمار محصوالت تايید شــده در سال گذشته، تمديدها و لغو اعتبارها در سال 
13۹5 و محصوالتی که در اين ســال به فهرســت اضافه شد، آمار تجمعی 
محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس تا پايان سال 13۹5 شامل 1۷2 کاال 
و 153 ابزار و مجموع 325 محصول می باشد، در نمودار 1 آمار محصوالت از 

سال 13۸6 تا پايان سال 13۹5 آمده است.
اســتاندارد بین المللــی ISO 18110، آخريــن اســتاندارد جهــت معرفی 
شاخص های علم، فناوری و نوآوری در حوزه فناوری نانو تدوين  است و واحد 
ارزيابی محصوالت برحسب آن به ارزيابی و دسته بندی محصوالت می پردازد.

آمار محصوالت مورد تأيید ســتاد تا پايان سال ۹5 برحسب اين استاندارد 
به شرح زير است:

در دسته بندی باال نانومواد در دسته کاالی میانی قرار می گیرند.
حــوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس )کاال و ابزار( تا پايان 

سال 13۹5 به تفکیک حوزه صنعتی به شرح زير است:
آمــار محصــوالت دارای گواهینامه آزمايشــی نیز تا پايان ســال 13۹5 

در نمودار 4 آمده است.
آمارها و نمودارهای باال برحســب تعداد محصوالت مورد ارزيابی قرارگرفته 
اســت. اين محصوالت در شــرکت های فعــال در حــوزه فناوری نانو تولید 
می گردد. تعداد شرکت های دارای محصوالت فناوری نانو که در واحد ارزيابی 

محصوالت موردبررسی قرارگرفته اند به شرح زير است:

سال )هجری شمسی(
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تعدادشركت ها

133تعداد شرکت ها با حداقل يک محصول دارای گواهینامه نانومقیاس

۹۹تعداد شرکت ها با حداقل يک محصول دارای گواهینامه آزمايشی

1۷تعداد فناوران دارای گواهینامه آزمايشی )طرح های نوآورانه(
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به منظور شفاف سازی اهمیت الگوريتم يادگیری 
ماشــینی، پژوهشــگران در حوزه فیزيک انرژی 
باال1 و ستاره شناســی قبالً آن ها را به طور معمول 
استخراج می کردند تا سینگال های خیلی ضعیف 
موجود در اختالل ها2 را حذف کنند- آشکارسازی 
 LIGO Scientific اخیر امواج گرانشی به وسیله ی
Collaboration تنها جديدترين مثال پیشگامانه از 
اين نوع اســت. اکنون اگر نیاز است که يادگیری 
ماشــینی کاراتــر و اثرگذارتر شــود، يک تغییر 
پارادايمی جدی برای معماری کلی سخت افزارهای 
درنظرگرفته شده مورد نیاز خواهد بود. اين موضوع 
ســبب برانگیختــن تالش های اخیر به ســمت 
محاسباتی شده است که به اصطالح شبه عصبی3  
نامیده می شوند؛ محاسباتی که شامل پیاده سازی 
الگوريتم ها به وســیله ی ســخت افزارهای دارای 
معماری تقلید شــده از ســاختار مغز و بر اساس 

قرارگیری نرون ها و سیناپس ها است. 
پیشرفت های قابل توجه در محاسبات شبه عصبی، 
هم در سطح ابزارهای منفرد4 و هم معماری های 
سخت افزاری، بر اســاس تکمیل نیمه رساناهای 

اکســید فلزی )CMOS( ساخته شــده اند. با اين 
وجود در بخش افزايش مقیاس5 و بازده ی انرژی، 
فناوری های CMOS برای محاسبات شبه عصبی 
مناســب نخواهند بود. فناوری نانو و علم مواد بايد 
مفاهیم جديــدی را با هدف تقلیــد از طبیعت، 
پیشنهاد کنند- اهداف مشخص برنامه پیشگامی 
ملی6. در اين مســیر رفتار حافظــه ای۷ - حالت 

مقاومتــی که وابســته به ولتــاژ و جريان اعمال 
شــده در گذشته اســت که به طور طبیعی برای 
پیاده سازی فرآيندهای يادگیری در سطح ابزارهای 
منفرد مناسب است- تحريک کننده حجم عظیم 
پژوهش های پايــه روی مواد احتمالی و ابزارهای 

نانومقیاس دارای اين خواص بوده است. 
در شــماره 11 از مجله نیچر )ســال 2016( در 
صفحه Tomas Tuma ،6۹3 و همکارانش گزارشی 
جديد در مورد يک ابزار منفرد حافظه ای نانومقیاس 
بر مبنای مواد تغییر فازی۸  منتشر کرده اند که هم 
عملکردهای يکپارچه و هم عملکردهای ناگهانی 
غشــاهای عصبــی و خاصیــت دينامیکی ذاتی 
تصادفــی آن در مقیاس نانوثانیه را شبیه ســازی 
می کند که مصرف انرژی آن بسیار پايین است. بر 
خالف محدوديت ها، چشم انداز افزايش مقیاس اين 
ابزارها به معنی آن اســت که ما يک گام به تغییر 

عمیق در پارادايم محاسبات نزديک شده ايم.

 پيشــرفت در زمينه فناوری نانو و علم مواد نشان می دهد كه ممکن است تغيير در پارادایم 
محاسباتی، زودتر از آنچه فکر می كنيم اتفاق بی افتد. 

یادگيری ماشينی- پياده سازی كارهای محاسباتی كه شامل یادگيری از طریق تجربه است- به 
ناچار از روی اصول كاری مغزهای بيولوژیک الهام گرفته شــده است. با این حال، مشخصه های 
معماری ون نيومــن )von Neumann( در رایانه های معمولی، به طــور ذاتی متفاوت از معماری 
مغزی است. گذشته از تفاوت های ماكروسکوپی مانند طبيعت دیجيتالی كلی پردازش سينگال 
كه برخالف رویکرد آنالوگ مغز است، معماری پيشين از جداسازی فيزیکی ناكافی بين حافظه و 

واحدهای پردازشگر مركزی رنج می برد. 
كلمات كليدی: محاسبات، مغز مصنوعی، نانومدار، پردازش اطالعات.

منبع:
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7. Memristive behavior

8. phase-change
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 مصاحبه مجله نيچر بــا Michael A. Meador، مدیر اداره ملی 
هماهنگ ســازی فناوری نانوNNCO( 1( در ایاالت متحده، در مورد 
مسيری كه برنامه پيشگامی ملی فناوری نانوNNI( 2( ایاالت متحده 
در پيش گرفته و از زمان شــروع آن در سال 2001 تا كنون به چه 

شکل تغيير كرده است.

 شما برای زمان طوالنی با فناوری نانو كار كرده اید؛ ابتدا در 
سازمان فضایی )NASA( و االن در NNCO. چرا فناوری نانو 

برای شما جذاب است؟
پیش زمینه تحصیالتی من در حوزه شــیمی است. دکتری تخصصی در 
رشته شیمی-فیزيک آلی و زمینه پژوهشی من نیز بر روی اثرات ساختاری3 
واکنش های فتوشیمیايی است. به شکل های زيادی می توانید اين مطلب را 
بگويید که کار من در اين حوزه مانند خیلی از دانشمندان ديگر که در حوزه 
فناوری نانو کار می کنند، به اواخر دهه 1۹۷0 میالدی بر می گردد. امروزه، 
چیزی که در مورد فناوری نانو برای من شگفت انگیز است، اين است که با 
کاهش اندازه ســاختارها به محدوده نانومقیاس، پديده های جديدی خلق 
می شود که می توانید مواد و ابزارهای بهتری تولید کنید و اين موضوع اثر 
 NASA مهمی بر روی جامعه دارد. برای شما يک مثال می زنم، در سازمان
بر روی کامپوزيت های بسیار محکِم فوق سبک مبتنی بر مواد نانوساختار به 
منظور کاهش وزن تجهیزات کار می کردم. مشاهده کردم که پتانسیل های 
زيادی برای کاهش وزن وســايل حمل و نقل زمینی و فضايی با استفاده از 
موادی مانند الیافت و نخ های نانولوله های کربنی، وجود دارد. به نظرم اين 
فناوری ها واقعاً می توانند مصرف سوخت و انتشار دی اکسید کربن را کاهش 
دهند. در يک حوزه کاماًل متفاوت، می توان به پتانسیل استفاده از روش های 
درمانی و تشخیصی سرطان و بیماری های  عفونی مبتنی بر فناوری نانو فکر 

کرد. که می تواند به شدت توانمند باشد.

 نقش NNCO چيست و به ویژه چطور به برنامه پيشگامی 
ملی نانو مرتبط است؟

اين اداره در ســال 2001 تأسیس شــده است؛ NNI که يک سال زودتر 
تأسیس شده بود، يک برنامه دارای بودجه نبود. بیشتر طرحی بود که شامل 
تعدادی از آژانس ها می شد. بنابراين نیاز بود يک ماهیتی وجود داشته باشد 
که اطمینان دهد که اهداف کلی NNI دنبال می شود و تمام آژانس ها برای 

دســتیابی به آن اهداف با يکديگر همکاری دارند. اين ماهیت می بايست 
نقطه ارتباط بین NNI، جامعه و ذی نفعان باشد.

 می توانيد در مورد نقش NNCO بيشتر توضيح دهيد؟
در اين سازمان در درجه اول سه وظیفه وجود دارد. اولین وظیفه تسهیل 
هماهنگی و برنامه ريزی بین NNI با کمیته فرعی علوم، مهندسی و فناوری 
نانومقیاسNSET( 4( از ستاد علوم و فناوری ملی5  که عضوی از کاخ سفید 
و در واقع هماهنگ کننده فعالیت های NNI هســتند، می باشد. هر ماه، ما 
میزبان جلسه های کمیته فرعی هستیم و ساالنه متمم NNI را برای بودجه 
رياست جمهوری )که به عنوان گزارش ساالنه NNI شناخته می شود( تهیه 
 NNI ايده هايی را برای برگزاری کارگاه هايی برای NSET می کنیم. با وجود
و همچنین میزبانی از آن ها داديم. همچنین  با اداره سیاست گذاری علوم 
و فناوری کاخ سفید برای سازماندهی کارگاه ها در حوزه هايی که می تواند 

عاليق آتی NNI باشد، همکاری هايی داريم. 
دومین وظیفه کمیته، توســعه برنامه ها برای صنايع، جامعه و ذی نفعان 
اســت. در مورد صنايع، ما نقطه تماس شرکت ها برای پیدا کردن مواردی 
که با فناوری نانو مرتبط است، مانند موارد مرتبط با محیط زيست، سالمت 

و ايمنی، هستیم.
 NNCO معاون Lisa Friedersdorf و آخرين وظیفه، آموزش است. خانم
در اين هفته به عنوان مدير آموزش انتخاب شــد. مــا با تمام ايالت ها بر 
روی پیاده ســازی فناوری نانو در برنامه های درســی برای دانش آموزان از 
کودکســتان تا راهنمايی کار کرده ايم. به طور گســترده تالش می کنیم 
تا راه هايی برای تحريک عالقــه دانش آموزان به فناوری نانو پیدا کنیم. به 
عنوان مثال با بنیاد ملی علوم )NSF( و NBC برای توســعه يک مجموعه 
شامل شش ويدئوی آموزشــی با عنوان »فناوری نانو، علمی اَبَر کوچک« 
()http://go.nature.com/WtdbXA) همــکاری داشــته ايم. به تازگی، در 
همــکاری ديگری با NSF مســابقه ای با عنوان »نســل نانو:علم کوچک، 
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اَبَر قهرمان هــا« )http://go.nature.com/47uX2K( را بــرای دانش آموزان 
شــروع کرده ايم که هدف آن توســعه راهی اســت که در آن فناوری نانو 
می توانــد به يــک اَبَر قهرمان کمک کند. ما خیلی در مــورد اين موضوع 
هیجان زده هستیم، به ويژه زمانی که تأيیديه تنديس کتاب داستان مصور 

Stan Lee را دريافت کرديم.

 از نظر شما كدام بخش بيشتر مهيج بوده است؟ 
بــه طور واضح تمام کارها مهم هســتند، اما چیزی کــه واقعاً برای من 
تحريک کننده است، توسعه ايده های جديد است. من معموالً هنگام اشاره 
به فعالیت هايمان آن ها را به دو بخش قطارها و مســیرها تقسیم می کنم. 
قطارها آن هايی هســتند که بايد سر وقت حرکت کنند؛ مانند گزارش ها، 
متمم های بودجه و کارگاه ها که مســئولیت نوشتن و سازماندهی آن ها با 
ماســت. در پس اين ها بايد مســیرهای جديد طراحی شوند و آن يافتن 
 NNI می تواند سبب پیشبرد اهداف NNCO راه های جديد اســت که در
شده و به طور عمومی خدمت رسانی به اجتماع بزرگ تر فناوری نانو است. 
فعالیت های آموزشی و توسعه ای ما بخشی از اين قسمت است. اما همچنین 
تالش می کنیم تا راه هايی برای تسهیل تجاری سازی فناوری نانو پیدا کنیم 
و متوجه هســتیم که بايــد اقدامات بهتری برای نمايش دســتاوردهای 
تجاری ای که به تازگی حاصل شــده اســت، انجام دهیم. برای نمونه يک 
سری وبینارهايی با هدف برجسته کردن چالش های شرکت های کوچک و 
متوسط فناوری نانو، آغاز کرده ايم. بنابراين در ماه فوريه امسال درخواستی 
را در خصوص اطالعات با اداره قانون گذاری علم و فناوری کاخ ســفید در 
مورد موفقیت های تجاری، آغاز کرده ايم. چیزی که ما در واقع خواستار آن 
هســتیم درک بهتر اجزای آن چیزی است که منجر به موفقیت تجاری 

می شود و سپس انتشار اطالعات برای کمک به شرکت هاست.

 می توانيد چند مثال از این موفقيت ها ارائه كنيد؟
در اياالت متحده شــرکت Nanocomp با شرکت های تولید کابل تجاری 
مانند TE Connectivity و Minnesota Wire برای دستیابی به کابل های 
انتقال داده ای ســاخته شــده  از نانولوله ها همکاری می کند تا با استفاده 
از نانولوله های کربنی، کابل هايی بســازند که30 تا۷0 درصد ســبک تر از 
کابل های معمولی باشــد. در حال حاضر آن ها بر روی افزايش رســانايی 
اين مواد کار می کنند تا از آن ها برای خطوط انتقال قدرت استفاده کنند. 
با داشتن رسانايی الکتريکی مناســب، شما می توانید اتالف انتقال برق و 
مصرف زغال ســنگ و گاز طبیعی در نیروگاه های تولید برق و همچنین 
نشر CO2 را کاهش دهید. در چارچوب برنامه های NNI کار بر روی نقاط 
کوانتومی توسط NSF بنیان گذاری شد که راه خود را به سمت نمايشگرها 
پیدا کرده است. همچنین پژوهش های حمايت شده توسط آژانس حفاظت 
محیط زيست منجر به تولید روان کننده هايی برای محدوده ای از کاربردها 
به ويژه در صنعت خودرو ســازی شــده اســت. اين روان کننده ها توسط 
تیم های ماشین مسابقه ای مختلف در مسابقات اينديانا پلیس 500 برای 
بهبود کارآيی ماشین ها استفاده شده است. پژوهش های مربوط به ساخت 
نانويی6  توســط Joseph DeSimone در دانشگاه کارولینای شمالی، منجر 
به شــکل گیری شرکت Liquida شده که زيرساخت جديد ساخت نانويی 
غلطک به غلطک )roll-to-roll( برای رســانايی عوامل درمانی واکسن ها را 
 Carbon 3D توســعه داده است. ايشان همچنین يک شرکت جديد به نام
تأســیس کرده اند که موادی با روش چاپ سه بعدی۷ می سازد که خواصی 

بهتر از مواد تولید شده با روش های مشابه دارد.

 آیا فکر می كنيد كه NNI در 1۵ سال گذشته تغيير كرده 
است؟

به نظرم شــخصیت آن به طور قابل توجهی تغییر کرده است. از سال 
2001 تاکنون 24 میلیارد دالر ســرمايه گذاری در NNI صورت گرفته 
است که شامل بودجه 201۷ نیز می شود. در ابتدا بیشتر سرمايه گذاری ها 

بر روی پژوهش های بنیادين به منظور درک پديده هايی که در مقیاس 
نانو اتفاق می افتد و چگونگی اســتفاده از اين پديده ها بود. حاال تمرکز 
بر روی اين اســت که چگونه فناوری نانو را در سیســتم ها ادغام کنیم. 
در اينجا تأکید بیشــتری بر روی تجاری ســازی و انتقال فناوری نانو از 
آزمايشــگاه به کاربردهای عملی اســت. شــايد خیلی مهم تر باشد که 
آژانس های ســرمايه گذاری خصوصــی که در برنامه NNI مشــارکت 
می کننــد، در خصوص درک اينکه فناوری نانو می تواند به عنوان ابزاری 
برای دســتیابی به اهداف آن ها مورد اســتفاده قرار گیرد، شروع کننده 

باشند.

 و حاال فناوری نانو الهام بخش چالش های بزرگ بوده است. 
می توانيد بيشتر در مورد آن توضيح دهيد؟

مفهــوم چالش های بزرگ در دولت اوباما به عنوان بخشــی از راهبرد 
نوآوری اســتفاده شده بود. ايده ی پشت آن اين است که اگر ما بتوانیم 
در مورد چالش های مهم اما دست يافتنی به منظور حل مشکالت اصلی 
جامعه فکر کنیم، می توانیم داســتانی متقاعدکننده در مورد حل آن ها 
ارائه دهیم. اين قضیه می تواند جامعه را درگیر اين مســأله کند. شورای 
مشــاوران ريیس جمهور در علم و فناوری در آخرين ارزيابی NNI، از ما 
خواست که استفاده از اين چالش های بزرگ را به عنوان روش مديريت 
در يک بخش از سبد پژوهشــی NNI لحاظ کنیم. تابستان گذشته در 
همکاری با کمیته فرعی NSET، ايده های دارای پتانسیل را برای استفاده 
به عنوان نمونه ای از چالش های بزرگ در نظر گرفتیم. ســپس از طريق 
درخواست اطالعات از مردم خواسته شد که ايده هايی را پیشنهاد دهند. 
چیزی که دولت تصمیم گرفته بود به عنوان چالش های بزرگ باشد، به 
اين شکل نبود. بلکه دولت از جامعه خواسته بود که قبل از تصمیم گیری 
دولت، آن ها پیشــنهادهای خود را ارائه کنند. در حدود 100 پاســخ با 
عنوان های بسیار گسترده ای دريافت کرديم که شامل ساخت، پزشکی، 
آب و محیط زيست، انرژی و الکترونیک می شد. اداره سیاست گذاری علم 
و فنــاوری تمام آن ها را لحاظ کرد و در نهايت تصمیم گرفت که اولین 
چالش بزرگ )در اکتبر 2015 اعالم شــد( دســتیابی به رايانه ای باشد 
که مانند مغز انســان بتواند حجم وسیعی از اطالعات را پردازش کرده و 
داده ها را با سرعت و کارآيی باال پردازش کند. اين موضوع به معنی دور 
شدن از سبک معماری محاسباتی von Neumann و فکر کردن در مورد 
سبک معماری های جايگزين است که می تواند ترکیب نانوالکترونیک و 
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حافظه نانوساختار برای دستیابی به اين هدف باشد.

 چالش های بزرگ باید نقطه پایانی قابل سنجش و گام های8 
حدواسط داشته باشند. این موارد برای اولين چالش بزرگ 

چه هستند؟
تمــام ايده همراه ايــن چالش به کار گرفتن جامعه اســت. بنابراين ما 
می خواهیم که صنايع، دانشــگاه ها و دولت برای تصمیم گیری در مورد 
 www.nano.gov اين که هدف نهايی چه باشد، با هم کار کنند. در سايت
اطالعاتی را در مورد چندين آژانس که حمايت خودشــان را برای اين 
چالــش اعالم کرده اند پیدا خواهید کرد که شــامل وزارت دفاع، وزارت 
انرژی، مؤسســه ملی اســتاندارد و فناوری )NSF ،)NIST و گروه های 
صنعتــی ماننــد انجمن پژوهشــی نیمه رســاناها و غول هــای بزرگ 
الکترونیکی مانند IBM می شــود. همچنین مؤسســه مهندسان برق و 
الکترونیک )IEEE( و بنیادهای Kavli و Moore حمايت خودشــان را 

اعالم کرده اند.

 چالش های بزرگ جامعه چيزهای دیگری مانند فقر، غذا، 
آب، انرژی و ســالمتی است. چطور نوع جدیدی از رایانه به 

این موارد مرتبط است؟
رايانه ای ســريع و کارآ می تواند در طراحی مواد جديد برای تجهیزاتی 
که انرژی کمتری مصرف می کنند، کمک کنند. بنابراين پردازش حجم 
باالی داده های به دست آمده از حســگرهای سالمت شخصی۹، ممکن 
است در شناسايی بیماری ها و توسعه ی درمانی برای آن ها کمک کنند. 
به طور خالصه، اگر ما در توســعه اين چنین رايانه هايی موفق باشــیم، 
می توانیم از آن ها در حل حجم زيادی از مســائل استفاده کنیم. معیار 
اصلی برای تشــخیص اين چالش های بزرگ اين آست که در واقع بايد 
نوک سوزن )منظور جهت حرکت توســعه فناوری و دانش فناوری نانو 
اســت )مترجم(( را طوری حرکت دهد که اثرات واضحی در حوزه های 
مختلف داشته باشد و يقیناً رايانه ای مشابه مغز چنین گزينه ای است. ما 
پیشنهادهای جالبی از جامعه دريافت کرديم و ممکن است قادر باشیم 
کــه در برخی جهات از آن ها حمايت کنیــم، اما نمی توانیم يک چالش 
بزرگ برای همه آن ها خلق کنیم. منابع در دسترس کافی موجود نیست 

و ما نمی خواهیم تالش ها را بی اثر کنیم.

 چه مقدار سرمایه گذاری به مواردی همچون محيط زیست، 
ایمنی و سالمتی اختصاص یافته است؟

اگر به تعداد مواردی که برای سال 201۷ است نگاه کنیم، به عنوان مثال 
۷درصد از ســرمايه گذاری به پژوهش در اين حوزه اختصاص يافته است. 
اما اگر به آنچه که به اصطالح پیش نويس NNI اســت نگاه کنیم، حداقل 

 )EHS( در دو مورد محتوای کافی برای محیط زيســت، سالمت و ايمنی
وجــود دارد. اولین پیش نويس مربوط به زيرســاخت دانش فناوری نانو و 
دومی فناوری نانو برای حسگرها و حسگرها برای فناوری نانو است. تمرکز 
کافی در زمینه مدل سازی، شبیه سازی و ابزار داده های وسیع10 که تحت 
مورد اول توســعه می يابد، EHS اســت. دومی دو جنبه دارد، که عبارت 
اســت از فناوری نانو برای ساخت حســگرهای بهتر و توسعه ی حسگرها 
برای شناســايی نانومواد در تمام چرخه زندگی11. اگر سرمايه گذاری در 
اين دو مورد را اضافه کنیم، در حدود 10درصد از بودجه NNI در ســال 
201۷ که معادل 140 میلیون دالر اســت، حاصل می شود. در سرتاسر 
دوره فعالیــت NNI بیش از 1 میلیارد دالر بــر روی فناوری نانو در حوزه 

EHS سرمايه گذاری کرده ايم.

 جنبه مهم دیگر این اســت كه فناوری نانو چگونه توسط 
جامعه درک )مشاهده( می شود. آیا سرمایه گذاری اختصاص 

یافته ای برای  این موضوع هست؟
چهار مرکز ســرمايه گذاری در NSF هست که دو مرکز برای پیامدهای 
زيست محیطی فناوری نانو است که در دانشگاه دووک و دانشگاه کالیفرنیای 
لس آنجلس بنا شده است و دو مرکز برای فناوری نانو در جامعه است که 
در دانشگاه ايالتی آريزونا و دانشگاه سانتاباربارا کالیفرنیا بنا شده که بر روی 

پیامدهای اخالقی، قانونی و اجتماعی فناوری نانو تمرکز دارد.

 بر چه مبنایی شــما فکر می كنيد كــه جهان به خاطر 
فناوری نانو در آینده متفاوت خواهد بود؟

به طور قطع در زمینه کاربردهای فناوری نانو در پزشــکی پیشرفت هايی 
بوده است که تشــخیص و درمان سرطان و بیماری های عفونی را بهبود 
بخشیده است. در بخش انرژی بهبود مستمری در باطری ها يا انتقال قدرت 
وجود خواهد داشــت. فناوری نانو راه هايی را برای بهبود تصفیه آب برای 
دســتیابی به آب آشامیدنی برای افراد بیشتری را فرآهم خواهد کرد و به 
مديريت منابع آب کمک می کند. ما شاهد بهبودهايی در لوازم الکترونیک 
مصرفی خواهیم بود که محدود به گوشــی های هوشمند يا تلويزيون ها 
نخواهد بود، اما اجازه محقق شدن ابزارهايی برای پايش سالمت شخصی 

و احتماالً درمان را خواهد داد.

 چه زمانی می توانيم انتظــار اعالم چالش بزرگ بعدی را 
داشته باشيم؟

به طور قطع ما نمی دانیم، اما فکر می کنم که در چند ماه آينده اين اتفاق 
بیافتد. از سال گذشته که اولین چالش بزرگ اعالم شد، ما در مورد چند 
موضوع بحث هايی داشته ايم. بنابراين انتظار دارم که احتماالً قبل از پايان 

سال 2016 باشد.

پینوشتها:
1. National Nanotechnology Coordination Office

2. National Nanotechnology Initiative

3. Conformational effect

4. Nanoscale Science, Engineering, and Technology

5. National Science and Technology Council

6. Nanomanufacturing

7. 3D Printing

8. Milestone

9. Personalized health

10. Big data tools

11.Whole life-cycle

منبع:

Challenge driven, NATURE NANOTECHNOLOGY, VOL 11, MAY 2016

پیاپي۲3۵ شماره۲ ارديبهشت9۶ سالشانزدهم ۲۲

گفتگو



مقدمه1
در سال های اخیر فناوری نانو توسعه و گسترش 
قابل توجهی را داشته و به مرور در تمام بخش های 
صنعت نفوذ کرده اســت. اين فناوري با کنترل 
ابعاد و ســاختار ماده در دامنه 1 تا 100 نانومتر 

ويژگي هاي جديد و بي نظیري را به آن می دهد. 
ماهیت فرارشته ای فناوری نانو و توانمندی تولید 
مواد، ساخت ابزارها و سامانه های جديد، با دقت 
اتم و مولکول، به کاربردهايی وسیع در حوزه های 
مختلف علمی و صنعتی منجر شده است. به عنوان 
نمونه کیفیت قطعات مختلف مورد اســتفاده در 
صنايع با اســتفاده از نانوپوشش ها بهبود يافته و 

عملکرد بهتری پیدا می کنند.
بیش از يک صد سال است از عملیات سطحی و 
استحکام بخشی موضعی سطح، به عنوان راهکاری 
عملی برای بهبود عملکرد و افزايش عمر قطعات 

استفاده می شود. 
پوشش دهی فرآيندی مهندسی  است که در آن 
با پوشاندن سطح با مواد مناسب، امکان افزايش 
دوام و ماندگاری قطعه، ماشین آالت و تجهیزات 
فراهم می شــود. بنابراين مهندسي سطح عبارت 
است از طراحي و ساخت همزمان سطح و زيراليه 
به صورت سیستمي با ارتقاي عملکرد آن ها که از 
لحاظ اقتصادي به صرفه باشــد. هدف مهندسي 
سطح اين است که به ويژگي هاي موردنظر سطح 
در طراحي براي يک کاربرد خاص برسد، به طوري 
که از لحاظ کیفیت و قیمت بســیار مفید و موثر 

باشد. 
با ظهور فناوری نانو فرآيند پوشش دهی قطعات 
با اســتفاده از اين فناوری توســعه پیدا کرد، که 

افزايش بازده و عمرکارايی را به دنبال دارد.
نانوپوشش ها دســته ای از روکش ها هستند که 
در يکی از اجــزای خود دارای ابعــاد 1 تا 100 

نانومتــر می باشــند و همچنین خــواص ويژه و 
منحصربه فردی نسبت به پوشش های متداول و 

سنتی دارند.
در فناوری نانوپوشــش به دلیــل ماهیت نانويی 
پوشش ها، خواص متفاوت و منحصر به فردی در 
سطح قطعه ايجاد خواهد شد. افزايش فوق العاده 
ســختی تا محدوده 50 گیگا پاســکال و ضريب 
اصطکاک 0/05 از جمله اين خواص می باشــد. 
برای آشــنايی بیشتر با نانوپوشــش ها، در ادامه 
تعريف و ســپس انواع آن ها از لحاظ ســاختاری 

آورده شده است.

نگاهی گــذرا بركاربردهای فناوری نانو2
پوشش در صنایع مختلف

صنایع كشاورزی و مواد غذایی2 .1
صنايع کشــاورزی و مــواد غذايــی از جمله 
صنايعــی هســتند کــه تاکنــون کاربردهای 

معرفی نانوپوشش های سخت و مقاوم
سيد علی موسوی زادهکاربردها و مزایا

كارشناس مسئول توسعه فناوری  نانوپوشش - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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زيادی بــرای اســتفاده از فناوری نانو در آن ها 
ارائه شــده اســت. حفظ، نگهداری و تعمیرات 
تجهیزاتی مانند سطوح موتورها، چرخ دنده ها و 
بلبرينگ های ماشین آالت و همچنین تیغه های 

برش کمباين هــای مورد اســتفاده در صنعت 
کشاورزی با استفاده از فناوری نانوپوشش ها در 
برابر ســايش، خوردگــی و مقاومت به ضربه از 

جمله ی اين کاربردهاست.

صنایع هوایی و هوافضا2 .2
استفاده از نانوپوشــش ها در صنايع هوايی نیز 
کاربرد دارد و سال هاســت که به صورت تجاری 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. در اين حوزه 
با اســتفاده از پوشش های نانوساختار، اطمینان 
و طــول عمر تجهیزات و قطعــات افزايش پیدا 
می کند، همچنین اعمال اين نوع پوشش ها هیچ 
گونه آلودگی زيست محیطی ايجاد نمی کند. از 

طرفی مقاومت به دمای باال، شــرايط محیطی، 
خوردگی و سايش اجزای موتور در محصوالتی 
کــه با نانوپوشــش ها بهبود يافته انــد، افزايش 

می يابد.

دسته بندی روش های پوشش دهی نانوپوشش های سخت و مقاوم

خواصمثالشماتيکجزء نانو

بدون جزء نانومتریپوشش متداول
 

آب کاری
HVOF
VPS

بهبود خواص عملکردی نسبت به 
قطعه پايه

ساختار سازنده نانومترینانوساختار كردن
 

آب کاری نانو
PVD و PACVD

EB-PVD و ESD 

افزايش مقاومت به خوردگی
افزايش پايداری حرارتی

افزايش مقاومت به سايش

پراکنده شدن نانوذرات نانوكامپوزیت كردن
 

آب کاری نانو
Nano-HVOF

PVD و PACVD

افزايش سختی سطح
افزايش مقاومت به سايش و فرسايش

پوشش با ضخامت نانوالیه كردن
نانومتری

 

PVD
PACVD

افزايش چقرمگی شکست
کاهش ضريب اصطکاک
بهبود مقاومت به سايش

يکی از موارد فوق + اليه فرآیند دومرحله ای
 نیتريده شده

 Plasma nitriding +
PVD يا PACVD 

افزايش عملکرد مکانیکی قطعه
افزايش چسبندگی پوشش

دسته بندی انواع پوشش ها و  نانوپوشش های سخت و مقاوم از لحاظ ساختاری

روش های الیه نشانی

حالت مذاب یا نيمه مذاب

رسوب فيزیکی بخار

سل ژل- اسپری- 
غوطه وری

رسوب دهی 
الکتروشيميایی

رسوب دهی محلول 
رسوب شيميایی بخارشيميایی

حالت گازیحالت محلول

ليزر

پاشش حرارتی- پالسمایی

جوشکاری
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ساختمان و لوازم خانگی2 .3
در صنعت ساختمان و لوازم خانگی استفاده از 
نانوپوشش ها دارای اهمیت بسیار است. به دلیل 
تنوع رنگ ها، خواص ســطحی بهتر، ســهولت 
در اليه نشــانی بر روی انواع فوالد ها، کاشی ها، 
سنگ ها و چینی ها، زيبايی و جلوه های ظاهری 
پوشــش، عدم جذب لکه و رسوب و همچنین 
صرفــه ی اقتصادی بــاال، فناوری نانوپوشــش 
کاربردهای گسترده ای در اين صنايع پیدا کرده 
است. دســتگیره ها و نرده ها، کلیدهای پنل ها، 
لوازم حمام و آشــپزخانه، شیرآالت بهداشتی و 
يراق آالت، محصوالتی هســتند که می توان در 

آن ها از نانوپوشش ها استفاده کرد.

قالب و ابزار- ساخت و توليد2 .4
توسعه صنعت ابزار و قالب  منجر به کاربردهای 
گســترده فناوری نانو به منظــور جلوگیری از 
تخريب ابزار ها و قالب ها، افزايش خواص و سطح 
کیفی محصوالت شده است. حفظ، نگهداری و 
تعمیرات ابزار ها و قالب ها در صنايع مختلف، در 
برابر ســايش، خوردگی و ضربــه از نکات مورد 
توجه در صنعــت ابزار و قالب  اســت. فناوری 
نانوپوشــش راهکار جديدی اســت که موجب 
افزايش عمــر و بهبود کیفیت قالب ها، ابزارها و 

محصوالت نهايی می شود.

پزشکی و دارویی2 .۵
کاربردهای نانوپوشــش ها در صنايع پزشــکی 
طیف وســیعی از کاربردها از جملــه ابزارهای 
ايمپلنت هــا، قطعــات و تجهیزات  پزشــکی، 
مورد اســتفاده در صنايع داروسازی، فرآوری و 
بسته بندی در صنايع غذايی و دارويی، ابزارهای 
جراحــی و بســیاری از تجهیــزات و قطعات 
الکترونیکی و مکانیکی دقیق را شامل می شود. 

افزايش ســختی تا محدوده 50 گیگا پاسکال، 
ضريب اصطکاک 0/01، خنثی بودن شیمیايی و 
ظاهر زيبا از نتايج استفاده از پوشش های نانويی 

در صنعت پزشکی است.

نفت و انرژی2 .۶
همچنین به دلیل شــرايط خوردگی و سايشی 
شــديد در محیط های عملیاتــی صنايع نفت، 
گاز و پتروشــیمی، ســطح قطعات و تجهیزات 
مورد اســتفاده تخريب شــده و به مرور نیاز به 
جايگزينی آن ها می باشد. نانوپوشش ها عالوه بر 
افزايش عمــر کاری اين قطعــات، مدت زمان 
وقفه در عملیات مختلــف را کاهش می دهند. 
امروزه شــرکت های نفتی در سراسر دنیا سعی 
در استفاده از اين فناوری در بخش های مختلف 
اين صنايع از جمله تجهیزات و قطعات مختلف 

خود دارند.

پليمر و پالستيک2 .7
اســتفاده روزافزون از پلیمرها به علت مزايايی 
از قبیل وزن کم و شــکل دهی آسان، ضرورت 
توجــه به بهبــود بازدهــی تولیــد و افزايش 
عمرکاری ماشــین آالت ساخت مواد پلیمری را 
افزايش می دهد. از طرفی با توجه به حجم بازار 
صنعت پالســتیک، بايد نگاه ويژه ای به فناوری 
نانوپوشش ها داشت تا بتوان هزينه های تعمیر و 
نگهداری ماشین آالت اين صنعت را کاهش داد. 

دســتگاه های خردکننده الستیک و پالستیک، 
سیلندر و ماردون در دستگاه اکسترودر، دستگاه 
تزريق پالســتیک و دستگاه قالب گیری دمشی 
همگــی از تجهیزات مورد اســتفاده در صنعت 
پلیمر هســتند که با اســتفاده از نانوپوشش ها 
می توان خواص و کیفیــت قطعات و تجهیزات 

آن ها را بهبود داد.

نساجی2 .8
با پیشــرفت فناوری نانو چشــم انداز جديدی 
در صنعــت نســاجی شــکل گرفــت. قطعات 
ماشین های بافندگی و ريسندگی مانند تسمه، 
چرخ، گیره های راپیر، انواع سوزن ها، رينگ ها و 
شیطانک ها، قطعات ماشین های رنگرزی چاپ و 
تکمیل، همگی قطعات مورد استفاده در صنعت 
نســاجی هســتند که به عوامل مختلفی چون 
سايش، حرارت و تماس مداوم با مواد شیمیايی 
دچار تخريب می شــوند و نیاز به اســتفاده از 

نانوپوشش ها دارند.

خودرو سازی2 .9
نانوپوشش ها در صنعت خودرو نیز کاربردهای 
فراوانی يافته اند. نانوپوشش ها در اجزاي مکانیکي 
خــودرو و ابــزار و قالب هاي مورد اســتفاده در 
ساخت قطعات قابل اســتفاده هستند. افزايش 
عملکرد و بازدهی موتور، بهبود شــکل ظاهري 
درونی و بیرونی خودرو، کاهش مصرف سوخت، 
زيست ســازگاري و صرفه اقتصــادي، از نتايج 
اســتفاده از اين فناوری در صنعت خودروسازی 

است.

خوشــبختانه در ســال های اخیر در کشــور 
مــا فعالیت هــای موفقــی پیرامون توســعه و 
نانوپوشــش در صنايع  تجاری ســازی فناوری 
مختلف صورت گرفته است و امید می رود تا در 
آينده ی نزديک شاهد نقش آفرينی جدی تر اين 

فناوری در ارتقا صنايع کشور باشیم.
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مروری بر کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در
صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

رجبعلی سراج1، رضا سلطانعلی زاده2، سجاد محمدی3، سيدعلی موسوی زاده4
1. دانشجوی دكترای مهندسی مواد- دانشگاه تربيت مدرس

2. كارشناس كارگروه صنعت و بازار- ستاد نانو
3. كارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی شریف

4. كارشناس مسئول توسعه فناوری نانوپوشش ها- ستاد نانو

مقدمه1
فناوری نانــو يک رويکرد جديــد به همه علوم و 
فنون می باشد و کاربردهای گسترده ای در صنعت 
نفــت، گاز، پااليش و پتروشــیمی يافته اســت. 
به عنوان مثال افزايش راندمان کاتالیست ها با ايجاد 
حفره های نانومتری، افزايش ازدياد برداشت نفت با 
استفاده از نانوهیدروژل های فوق جاذب، استفاده از 
نانوفیلترها در صنعت نیروگاهی و ساير کاربردهای 
ديگــر را می توان نــام برد. اين نوشــتار صرفا به 
کاربردهای »فناوری نانوپوشــش های ســخت و 
مقاوم در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی« 

معطوف شده است. 
بیش از يکصد سال است که از عملیات سطحی و 
استحکام بخشی موضعی سطح، به عنوان راهکاری 
عملی برای بهبود عملکرد و افزايش عمر قطعات 
استفاده می شود. نخســتین فرايندهای سطحی 
شامل نیتراسیون و کربوراسیون سطح بود. بعدها 
آب کاری انواع پوشش ها معرفی شد که هم اکنون 
در داخل کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اگر 

چه اين روش ها سال هاست که مورد استفاده قرار 
گرفته اند اما در دو دهه اخیر با ظهور فناوری های 
نوين، فرايندهای سنتی گذشته يا با اين فناوری 
تکمیل و اصالح شــده اند و يــا اينکه جايگزين 

مناسبی برای آن ها معرفی شده است. 
معايبی از قبیل اعوجاج در قطعات حین فرايند 
نیتروژن دهــی مايــع و گازی، مضرات زيســت 
محیطــی در فرايند آب کاری کروم ســخت تنها 
برخی از اين عیوب هستند. ضمن اينکه خواص و 
بهبود عمر حاصل از روش های نوين بسیار بیشتر 

از فرآيندهای سنتی است.
حفظ و نگهداری تجهیزات در صنايع بزرگ مانند 
نفت، گاز، پااليش و پتروشــیمی در برابر سايش، 
فرســايش و خوردگی از موارد مهم می باشد. در 
سال های اخیر با گسترش فناوری نانو، شرکت های 
نفتی دنیا ســعی در اســتفاده از اين فناوری در 
بخش های مختلف اين صنايع از جمله تجهیزات 
و قطعات داشته اند. پتانسیل  باالی فناوری نانو باعث 
شده است که بخش فراوانی از فعالیت های تحقیق 
و توسعه در شرکت های بزرگ نفتی به استفاده از 

اين فناوری معطوف شود.

اقتصاد نانوپوشش ها در صنعت نفت، گاز2
و پتروشيمی

با توجه به گزارش های منتشــر شــده، ســهم 
محصوالت صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی مرتبط 
با نانوفناوری در سال 2015، 1/2 درصد می باشد. 
ســهم صنعت نفت و گاز از فناوری نانو در حدود 
22 درصد بوده و همچنین سهم پوشش ها )تمامی 
انواع پوشش ها با هر ساختاری( 12درصد می باشد 
و اين در حالی اســت که ســهم نانوپوشش ها در 

صنعت ذکر شده ۹درصد است. 
میزان خســارت تحمیل شده به صنعت نفت از 
پديده خوردگی در اياالت متحده و اروپا حدود 3/1 
درصد تولیــد ناخالص داخلی برآورد می گردد که 
طبق آمار، خســارات خوردگی که طی 22 سال 
گذشــته در صنايع آمريکا رخ داده است، چیزی 
حدود 3۸0 میلیارد دالر می باشد. میانگین ساالنه 
اين خسارت ها حدود 1۷ میلیارد دالر است که از 
کل هزينه ســوانح طبیعی از قبیل زلزله، سیل و 
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آتش سوزی در اين کشور بیشتر می باشد.

چند چالش  مهـــم در صنایع نفـت، گاز، 3
پاالیش و پتروشيمی

فعالیت های صنايع نفت و گاز در محیط های کاری 
پیچیده اســت که نیاز به پوشش هايی با خواص 
بســیار باال دارد. خوردگی شــديد و محیط های 
ســاينده به همراه عوامل مکانیکی و حرارتی در 
اين فرايندها وجود دارد. بســیاری از پوشش های 
موجود محدوديت های جدی دارند و برای کاربرد 
در صنايع نفت و گاز مناســب نیستند. پوشش ها 
خواص مکانیکی قطعه مانند ســختی، استحکام 
و چقرمگی را بهبود می بخشــند. در عین حال با 
انتخاب پوشش مناسب، مقاومت در برابر شرايط 
محیطی مانند اکسیداسیون دمای باال و خوردگی 

بهبود می يابد.

چهار مشکل عمده در صنعت نفت وگاز 3 .1
عبارتند از: خوردگی، فرســایش، خستگی و

سایش 
در صنعت نفــت، گاز و پتروشــیمی به منظور 
حفاظت قطعــات در برابر محیط هــای خورنده 
از جمله گاز H2S، فشــار باالی کاری و شــرايط 
محیطی خشن )گرما، گرد و خاک، رطوبت، نمک 
و غیره( از پوشــش دهی ســطح قطعات استفاده 
می شود. برخی از اين قطعات از جمله روتور پمپ 
گل، پره های پمپ، توربین ها، شــفت پمپ های 
سانتريفیوژ و کمپرسورها، لوله های بويلر، مارپیچ 
همزن ها، مندرل ها، شیرها، سیت و گیت شیرهای 
دروازه ای، شیرهای توپی، مته های حفاری، اتصاالت 
سرچاهی، پوشش خارجی لوله ها و پوشش سازه ها 
برای افزايش عمر و دوام نیاز به پوشش دهی دارند. 
براساس آمارهای موجود در دنیا، به طور متوسط 

۷0 درصد از تخريب قطعات و تجهیزات صنعت 
نفت به دلیل تخريب سطوح آن ها در اثر پديده های 
مخرب سايش، فرسايش و خوردگی و 30 درصد 

مابقی به دلیل لهیدگی و شکست1 آن ها می باشد.
از اين رو برای حل اين چالش ها، مهندسان سطح با 
اعمال فرآيندهای پوشش دهی مانند نیتروژن دهی، 
آب کاری کروم سخت و HVOF توانسته اند درصد 
تخريب قطعــات را کاهش دهنــد، ولی به دلیل 
حساسیت تجهیزات صنعت نفت و لزوم افزايش 
راندمان کاری قطعات، در ســه دهه اخیر فناوری 
نانوپوشش ها به کمک حل اين موضوع آمده است. 
در فناوری نانوپوشــش به دلیــل ماهیت نانويی 
پوشش ها، خواص متفاوت و منحصر به فردی در 
سطح قطعه ايجاد خواهد شد. افزايش فوق العاده 
ســختی تا محدوده 50 گیگا پاســکال و ضريب 
اصطکاک 0/05 از جمله اين خواص می باشد. برای 
آشنايی بیشتر با نانوپوشش ها، در ادامه تعريف و 
ســپس انواع آن ها از لحاظ ساختاری آورده شده 

است.

برخی كاربردهای تجاری شده نانوپوشش ها4
در تجهيزات صنعت نفت

صنعت نفت معموالً به سه بخش تقسیم می شود: 
باالدستی، پايین دستی و میان دستی

كاربرد نانوپوشش ها در صنایع باالدستی4 .1
صنعــت اکتشــاف و حفــاری نفت يکــی از 
پرهزينه ترين بخش های صنايع نفتی می باشــد. 
بر اين اســاس، مهم ترين نکته در صنعت حفاری 
جلوگیــری از هر گونه وقفــه در عملیات حفاری 
می باشــد. مهم ترين دلیل وقفــه در اين صنعت 
تعمیر و جايگزينی قطعات فرسوده است. به دلیل 
شرايط خوردگی و سايشی شديد ناشی از خطوط 

انتقال گل حفاری، سطح قطعاتی که در تماس با 
آن قرار می گیرند تخريب شــده و به مرور نیاز به 
جايگزينی آن ها می باشد. نانوپوشش های با کارايی 
باال، دوره ی کاری اين قطعــات را افزايش داده و 
مــدت زمان وقفه در عملیــات حفاری را کاهش 
می دهد. اصــوال تجهیزاتی که در صنعت حفاری 
مورد اســتفاده قرار می گیرند مطابق شکل زير به 

چهار دسته تقسیم بندی می  شوند.

تقسيم بندی تجهيزات مورد استفاده1.1.4
در صنعت حفاری

تجهیزات گروه 1 شامل لوله های وزنی، اتصاالت، 
پايدارسازها، گروه 2 و 4 شامل پمپ گل، مندرلها، 
ايمپلرها و شــیرهای توپی و دروازه ای و گروه 3 

شامل مته های حفاری می باشند.
در دستگاه های جديد پمپ گل حفاری ساخته 

سهم فناوری نانو در بخش  های مختلف صنایع باال دستی نفت عوامل تخریب قطعات و تجهيزات صنعت نفت

عوامل تخریب 
قطعات و تجهيزات 

صنعت نفت

لهيدگی و شکست
بر اثر فشار باال و پایين 
بودن چقرمگی شکست 

قطعه 30 درصد

تخریب سطوح 
بر اثر پدیده سایش، 
فرسایش و خوردگی 

70 درصد
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شده توسط شرکت کمرون از فناوری نانوپوشش 
بهره گرفته شده است. به دلیل شرايط-کاری پمپ 
)اصطکاک باالی اجزاء( و محیط کاری خورنده آن 
)محیط مرطوب و اسیدی(، اکثر اجزای اين پمپ 
برای بهبود خواص پوشش دهی می شوند. برای اين 
منظور، دو شــرکت قدرتمند در حوزه نانوپوشش 
به نام شــرکت های آيون باند و هاردايد به کمک 
اين شرکت آمده اند. برخی از اجزای اين پمپ که 

پوشش دهی شده است عبارتند از:
با افزايــش طول چاه مقــدار اصطکاک افزايش 
می يابد. به منظور غلبه بر اين نیروی اصطکاکی، 
توان بیشتری به منظور چرخش رشته ی حفاری 
نیاز است. در برخی حاالت، اصطکاک بین رشته ی 
حفاری و لوله ی جداری بیش از حداکثر گشتاوری 
است که رشته ی حفاری تحمل می کند. بنابراين 
حداکثر طولی که می تــوان با روش های معمول 
حفاری کرد محدود می شود. اما با ايجاد نانوپوشش 
مناسب، نیروی اصطکاکی کاهش می يابد و امکان 
حفاری در عمق بیشتر با تجهیزات معمول حفاری 

فراهم می شود. 
شــرکت Alcoa با همکاری Rusnano لوله های 
حفاری آلومینیمی خود را با نانو پوشــش مقاوم 
به ســايش و خوردگی پوشــش داده است. اين 
پوشش ها عمر لوله ها را نسبت به لوله های بدون 
پوشش 30 تا 40 درصد افزايش می دهند. يکی از 
قسمت های حساس رشته ی حفاری، نواحی اتصال 

لوله ها و تجهیزات به يکديگر می باشد.
واش پايپ از ســه بخش بااليــی، لوله ی انتقال 
)Barrel( و بخش پايینی تشــکیل شده است. در 
اين تجهیز به دلیل حرکت قسمت پايین و ثابت 
بودن بخش بااليی و لوله ی انتقال، سطح بیرونی 
لوله ی انتقال تحت سايش شديدی قرار می گیرد و 
به مرور زمان قابلیت خود در درزبندی را از دست 
داده و نشتی گل حفاری با فشار باال از اين ناحیه 
رخ می دهد و ناگزير بايد تجهیز تعويض گردد. به 

صورت متداول پوشــش Colmonoy 88 با روش 
پاشش حرارتی بر روی لوله اعمال می شود.

تجهیــزات درون چاهــی نیــز کــه در پايین 
لوله های حفاری نصب می شــوند، ممکن اســت 
تحت اصطکاک و ســايش مشــابهی قرار گیرند. 
پوشش دهی اين تجهیزات با پوشش های با ضريب 
اصطکاک کــم در نواحی تماس، عمــر آن ها را 
افزايش می دهد. از طرف ديگر انرژی سطحی کم 
پوشش ها مقاومت به خوردگی و فرسايش آن ها را 

نیز افزايش می دهد.
اورشات به منظور گرفتن لوله ها و تجهیزات مانده 
در چاه اســتفاده می شود. پوشش سخت اعمالی 
قدرت ابــزار را افزايش می دهد. اين پوشــش به 
منظور کاهش اصطکاک و نیروی مورد نیاز برای 
ورود تجهیز مانده در چاه به اورشــات اســتفاده 

می شود.
استفاده از پوشــش نانوساختار کاربید تنگستن 
Hardide بــر روی قطعــات درون چاهی از جمله 
توربین هــای درون چاهــی نیــز يکــی ديگر از 
کاربردهای پوشــش های نانوســاختار در صنعت 
حفاری است که توسط شــرکت Hardide انجام 
شده است. بررسی ها نشــان داد که با استفاده از 
پوشــش Hardide بر روی شیرهای توپی، دفعات 
استفاده از اين شیرها از 2۹000 )با پوشش مقاوم 
به سايش Co-Cr( به ۷0000 بار افزايش پیدا کرد.
يکی ديگر از پوشــش های مقاوم به سايش مورد 
اســتفاده در تجهیزات درون چاهی نانوپوشــش 

کاربید تنگســتن کبالت است که توسط شرکت 
Extreme coating بر روی موتور گل درون چاهی 
پوشش داده شده اســت. موتور گل درون چاهی 
امکان ايجاد ســرعت دورانی باالتــری برای مته 
حفاری فراهــم می کند و در عیــن حال نیازی 
به ســرعت باالی تمام رشــته ی حفاری نیست. 
نانوپوشــش کاربید تنگســتن عالوه بر سختی 
باال مقاومت به ســايش باالتری نســبت به ساير 
پوشش های مورد استفاده توسط اين شرکت دارد.

سیستم فوران گیر )Blow Out Preventer( اهمیت 
فراوانی در صنعت حفاری دارد. BOP ها شیرهای 
بزرگی هستند که در باالی چاه در حین حفاری 
قرار گرفته و قابلیت بســتن کامــل چاه در چند 
ثانیه را دارند. بخش اصلی اين تجهیزات، Ram ها 
هستند که در Ram های برشی قابلیت برش لوله ها 
در شــرايط بحرانی وجود دارد. Ramهای برشی 
دارای تیغه های برشی سخت کاری و پوشش داده 
شده هستند. در مواقع اضطراری با بسته شدن اين 
شیرها لوله ی حفاری نیز بريده می شود. مهم ترين 
قابلیت اين تیغه ها سختی باال و ضريب اصطکاک 
بســیار کم می باشد. ترکیبات مورد استفاده برای 
پوشش دهی اين تیغه ها TiN ، TiAlON و TiCN با 

روش PVD می باشند.

نانوپوشش ها در شيرهای مورد استفاده2.1.4
در صنعت حفاری

شیرها2 بواسطه ی گستره ی کاربردی وسیعی که در 

SealsChoke valvesBearingsRotors-Stators

ShaftsHousingsHydraulic systemsValve trim

Stem valvesControl valvesDiesWear & Neck rings

Flow divertersTurbine bladesBall & Plug valvesActuators

CylindersVanesImpellersBushes

PistonsButterfly valvesNozzlesWear plates

استفاده از نانوپوشش برای افزایش عمر كاری 
لوله های مورد استفاده در صنعت حفاری

نمایی از الف( تجهيز واش پایپ و 
)ب( محل نصب آن بر روی تاپ درایو. 

خطوط انتقال گل حفاری در این تصویر 
با رنگ قرمز مشخص شده اند.

نمایی از اورشات و قطعات آن
تصویری از گشادكننده ی 

چاه به همراه انواع تيغه های 
نانو پوشش دار

نمونه ای از كاربرد پوشش hardide در صنعت 
حفاری الف( سيت و توپی شيرهای توپی، ب( 
.ESS منحرف كننده ی درون چاهی ج( تجهيز

)ب()الف(

S-Pipe

APacker

Inner Seal
Outer Seal

Spiral Grapple
Basket Grapple

Basket Grapple
Mill Control Packer  Spiral Grapple Control

Series 150 Overshot
with Spiral Grapple

Series 150 Overshot
with Basket Grapple

Type S

Type M

Type H

Type SH
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صنايع و بخصوص در صنعت حفاری، انتقال، پااليش 
نفت و گاز دارند، مصرف و اهمیت بسیار زيادی دارند. 
انواع شیرهای توپی و دروازه ای شايد از مهم ترين و 
کاربردی ترين آن ها باشند. يکی ديگر از موارد کاربرد 
پوشش های نانو ساختار DLC، پوشش دهی سطح 
سیت و گیت های شیرهای دروازه ای مورد استفاده 

در حفاری عمیق زير دريا می باشد.

كاربرد نانوپوشش در مته های حفاری3.1.4
عموماً نفــت در عمق ۹00 تــا 5000 متری از 
سطح زمین يافت می شود. جهت دسترسی به آن، 
می بايســتی زمین حفاري شود. به اين منظور از 
مته ها در انتهای رشــته حفاری استفاده می شود. 
 W2C ، WC ترکیبات تنگستن با کربن عبارتند از
 DLC که به ســختی الماس و پوشش نانوساختار

می باشند.

كاربرد نانوپوشــش ها در صنایع پایين 2.4
دستی نفت

كاربرد نانو پوشش در خطوط انتقال4 .1.2
همانطور که پیشتر نیز گفته شد، وجود H2S در 
سیال انتقالی، عامل اصلی خوردگی در تجهیزات 
نفتی اســت. وجود اين عامل مخرب در خط لوله 
سبب می شــود که خوردگی به صورت موضعی 
رخ دهد که اســتفاده از پوشش های DLC و نیز 
Ti-Si-C-N می تواند تاثیر بســیار زيادی )تا 100 
برابر عمر نمونه ی بدون پوشش( در افزايش عمر 
محصول داشته باشــد. يکی از مشکالت موجود 
در صنعت نفت و پتروشیمی رسوب در لوله های 
انتقال اســت. در اين حالت سطح داخلی لوله به 
عنوان مکان جوانه زنی و رشــد رســوبات درون 
لوله اســت. اين فرآيند را می توان با پوشش دهی 
سطح کنترل کرد. پوشش DLC به عنوان پوشش 
کنترل کننده ی رشد رسوب کربنات کلسیم مورد 

استفاده می باشد.

ضرورت پوشــش دهی قالب های فورج 3.4
قطعات در صنعت ساخت نفت، گاز و پتروشيمی

با توجه به بررسی استانداردهای ساخت تجهیزات 
صنعــت نفت API می توان مشــاهده کرد که برای 
ســاخت اين قطعات از فرايند شکل دهی فورج يا از 
فرايند ريخته گری اســتفاده می شــود. الزم به ذکر 
اســت که در همین قالب های فورج و ريخته گری، 
پديده سايش به شدت مشــاهده می شود. از اين رو 
با توجه به تحقیقات گســترده و نتايج آن )گزارش 
کاربرد نانوپوشــش ها در شــکل دهی- ســتاد ويژه 
توســعه فناوری نانو(، می توان گفت که بهره گیری از 
نانوپوشش های سخت منجر به افزايش عمر قالب ها و 
در نتیجه صرفه جويی در هزينه های تولید خواهد شد.

اعمال پوشــش بر قطعات توربين های4.4
گازی

به دلیل شرايط کاری موتورهای توربین های گازی 
در دما و فشار باال، قطعات اين توربین ها نیازمند 

پوشش دهی می باشــند. اجزای مختلف توربین، 
شرايط متفاوتی را تجربه می کنند. لذا پوشش های 
مختلف بــرای اجزای آن وجود دارد. در شــکل 
قســمت های مختلف توربین نشان داده شده که 
نیازمند پوشش با شرايط کاری متفاوت از جمله 
پوشش های مقاوم به سايش، خوردگی، فرسايش، 
اکسیداسیون و پوشش های سد حرارتی می باشند.

بخش مربوط به كمپرسور4 .1.4
ورود هــوای حاوی ذرات گردوخاک با ســرعت 
باال باعث فرسايش تدريجی پره ها و تخريب آن ها 
 CrN و TiN می شود. استفاده از پوشش نانوساختار
و AlCrN بر روی آن می تواند ضمن کنترل رسوب 
ذرات روی پره ها از خوردگی ناشی از رطوبت هوا 
روی آن ها نیز جلوگیری به عمل آورد. در شکل باال 
وضعیت سطحی پره ها در حالت بدون پوشش بعد 
از 133 ســاعت کاری و همچنین پره ی با پوشش 
نانوساختار TiN بعد از 2022 ساعت کاری نشان 

داده شده است.

اعمال نانو پوشش های كربن شبه الماس ۵.4
)DLC3( با ضریب اصطکاک خيلی پایين بر 

روی اجزا و قطعات
پوشــش کربن شــبه الماس )DLC( به دلیل 

ويژگی هــای منحصر به فرد در مقايســه با ديگر 
پوشش های ســخت و مقاوم، کاربردهای فراوانی 
در صنعت نفت در دنیا پیدا کرده اســت. شرکت 
DLC-Company از پوشش های DLC در اجزای 
مختلف تجهیزات نفت بهره گرفته است. پوشش 
DLC  در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی در 
انواع دريچه ها و قطعاتی که در تماس با يکديگرند 
به صورت گسترده مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
قطعات مذکور در محیط هايی با نیروی اصطکاک 
باال و در تماس با ســیال های شیمیايی خورنده 
مانند H2S قرار دارند. از اين رو پوشــش DLC به 
دلیل ضريب اصطکاک بسیار پايین، خنثی بودن 
شــیمیايی و مقاومت به سايش و خوردگی، برای 
پوشش دهی اين قطعات بسیار مناسب می باشد. 
از سوی ديگر نشان داده شده است که استفاده از 
پوشش های DLC نیروی الزم برای تغییر حالت 
شیر را به میزان20 درصد کاهش می دهد. از جمله 

کاربردهای اين پوشش عبارتند از:
از سوی ديگر، پوشش های نانوکامپوزيتی سری 
TriboBond شرکت IonBond از جنس DLC به 
عنوان گزينه ی مناسب برای محیط خشن پیشنهاد 
 TriboBond42 می شود. در بین اين سری، پوشش
 CrN ،Cr پوششی است چنداليه متشکل از DLC
و a-C:H با ضريب اصطکاک فوق العاده پايین )زير 

توربين درون چاهی

نانو پوشش كاربيد تنگستن - 
كبالت بر روی موتور گل درون 

چاهی
تصویر نمایی از شيرهای 

)BOP( فوران گير

)الف(

)الف(

)ج(

)ب(

)د(

)ب(

تصویر شماتيک )الف( شير كروی و 
)ب( شير دروازه ای.

قطعات مربوط به شركت GE، الف( قطعه 
Sliploc wellhead connector، ب( 

 ،VG-loc wellhead connector قطعه
ج( قطعه Positive chokes، د( قطعه 

Adjustable chokes

راک بيت و اجزای آن
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0/1(، دارای ســختی 2۸00-2000 ويکرز که به 
صورت هیبريدی تولید می شــود. اين پوشش در 
شرايط تماسی که نیرو به شدت باالست استفاده 
می شود تا گشتاور مورد نیاز برای حرکت اجزاء و 

قطعات را به مقدار قابل-توجهی کاهش دهد.
اعمال يک پوشش چنداليه از ساختارهای مختلف 
الماس بر روی انواع شیرهای خطوط انتقال، توسط 
شرکت Mesco به روش PECVD سبب افزايش 
مقاومت به خوردگی و سايش آن ها شده است. اين 
پوشش چنداليه پس از نیتروژن دهی پالسمايی 
بر روی قطعه اعمال می شود. مهم ترين بخش اين 
پوشش چنداليه، اليه ی آمورف کربن است که در 
کنار نانوکامپوزيت های DLC و پلی کريستال کربن 

اين پوشش را تشکیل می دهند. 
برای بهبود خواص مقاومت به ســايش قطعات، 
فعالیت های زيادی صورت گرفته اســت. از جمله 
ايــن فعالیت هــا می توان به همکاری مشــترک 
شرکت نانوتک با شرکت کامرون برای تولید نوعی 
  TriboTuff® روان ســاز در پوشش ها با نام تجاری
برای کاربرد در دريچه ها و تجهیزات صنايع نفت و 
گاز اشاره کرد. اين پوشش فوق روانکار برای اولین 
بار امکان ايجاد ضريب اصطکاک نزديک به صفر را 
در قطعات و تجهیزات فراهم می کند که با اين کار 
مصرف انرژی  فسیلی کاهش می يابد. اين روان ساز 
می تواند دوام و عملکرد قطعــات به کار رفته در 
تجهیزات موجــود در زنجیره تولید نفت و گاز را 

بهبود دهد.

برخـی كاربـــردهای تجاری شده نانـو-۵
پوشش ها در تجهيزات صنعت گاز

يکي از راه هاي بهبود کارايي تجهیزات در صنعت 
نفت و گاز اســتفاده از نانوپوشش  هاست. با اعمال 
نانوپوشش ضد خوردگي، استحکام قطعه افزايش 
يافتــه و کارايي و عمــر کاري آن بهبود مي يابد. 

دکل ها و تجهیزاتي کــه در آب هاي دريايي قرار 
گرفته اند، تحت شرايط خوردگي بسیار شديدي 
هســتند. براي حل اين مشــکل مي توان از نانو 

پوشش هاي ضد خوردگي استفاده کرد.
برخي از اين نانو پوشــش ها شامل پوشش های 
نانوکامپوزيت نیتريــدي، نانو کامپوزيتي نیکل / 
اکسید آلومینیم، نانو کامپوزيت آلومینیم / اکسید 
تیتانیوم، نانوپوشش کاربید تنگستن / نیکل-کبالت 
و غیره مي باشــد. اين نانوپوشــش ها کاربردهاي 

متنوعي دارند که عبارتند از:
1 خطوط لوله ي فرايندي، اتصاالت و شیرها؛

2 سیستم انتقال و گازرساني؛
3 نازل ها؛

4 تجهیزات آزمون در شرايط خوردگي شديد
در سیســتم های انتقــال گاز از ايســتگاه های 
اندازه گیری و تنظیم فشار استفاده می شود. انواع 
مختلفی از شــیرها در ايستگاه های کنترل فشار 
مورد استفاده قرار می گیرند که نیازمند نانوپوشش 
می باشــند. شــیرهاي Slam Shut بــه منظور 
قطع کامل و ســريع جريان گاز در زمان کاهش 
و يا افزايش فشــار نسبت به محدوده ي تنظیمي 
استفاده می شوند. از پوشــش کروم سخت براي 
قطعات مختلف اين قطعه استفاده مي شود. قطعات 
مختلف اين شــیرها شامل بدنه، قطعات اتصالي، 
پوسته و فنرها با کروم سخت، روي و غیره پوشش 

داده مي شوند.
نانوفناوری به منظور بهبود عملکرد کمپرسورهای 
مورد اســتفاده در پمپ هــای گاز CNG قابلیت 
اســتفاده دارد. در شــکل زير بخش های اصلی 
يک کمپرســور گاز CNG نشان داده شده است. 
نیتروژن دهــی قطعات در اين پمــپ به منظور 
افزايش کارايی آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
محفظه ی سیلندر اين کمپرسورها از مواد گوناگون 
با عملیات حرارتی متنوعی ســاخته شده است.  

Piston rod در ايــن ســیلندر از جنــس فوالد 
ســخت کاری AISI 4140 می باشــد. هم چنین 
پوشش کاربید تنگستن برای اين قطعه استفاده 
می شود. اين پوشش مقاومت به خوردگی و سايش 

مناسبی بر روی آن ايجاد می کند.
شرکت سیلکوتک نانوپوششي را تولید کرده است 
که براي استفاده در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي 
قابلیت دارد. اين پوشــش براي محیط هاي بسیار 
خورنده مناسب اســت و مقاومت به خوردگي را 
بهبود مي بخشد. روش اعمال اين پوشش فرايند 
CVD اســت و پوشش حاصل خنثايي، سختي و 
مقاومت به خوردگــي را در فوالد زنگ نزن ايجاد 
مي کند. در شکل زير مقايسه نمونه فوالد زنگ نزن 
با پوشش Dursan و بدون پوشش نشان داده شده 

است.
محققان آلماني در موسســه تحقیقات ماکس 
پالنک پوششــي بر روي بستر آلومینیمي ايجاد 
کردنــد. اثر محیــط خورنده پــس از 21 روز بر 
روي نمونه بدون پوشــش و نمونه با پوشش خود 

ترمیم شونده در شکل زير نشان داده شده است.

برخی كاربردهای تجاری شده نانوپوشش ها ۶
در تجهيزات صنعت پتروشيمی

در صنايع مختلف از جمله صنعت پتروشــیمی، 
بــرای افزايش عمــرکاری و همچنیــن کارايی 
تجهیزات از ســه نوع پوشش با عناوين، آسترها، 
پوشــش های میانی و پوشش های بااليی استفاده 
می نمايند. همچنین، يکی از مهم ترين کاربردهای 
نانــو پوشــش ها در صنايع پتروشــیمی، بهبود 
مقاومت خوردگی لوله های انتقال است. مقاومت 
در برابــر خوردگی در تجهیــزات صنايع بزرگی 
مانند پتروشیمی و همچنین کیفیت انتقال مواد 
شیمیايی مســئله مهم و اصلی اســت که عدم 
توجه به آن می تواند باعث توقف تولید و درنتیجه 
افزايش هزينه های تعمیر و نگهداری شود. با توجه 
به بررسی های انجام شده به نظر می رسد کاربرد 
نانوپوشش ها در صنايع پتروشیمی و پااليشگاهی 
بیشــتر معطوف به پوشــش های نانوکامپوزيتی 
پلیمــری اســت و در درجه بعد پوشــش های 

سرامیکی قرار می گیرند.
Thermowells وظیفه حفاظت از سنســورهای 
دمايی نصب شــده در فرايندهــای صنعتی را به 
عهده دارد. اين قطعات بايد بتواند شرايط دمايی 

كاربرد پوشش های DLC در صنعت نفت و گاز
كاربردهای مقاوم به سایش، فرسایش، خوردگی و ضد رسوب

Gate valvesGate seatsپمپ هادريچه های توپی

)Drill bits( سطوح تحت لغزشاجزای ممانعت کننده از ضربهبلبرينگسرمته ها

Shut off gateChoke valvesBalancing دريچه ديافراگمی دريچه

n-way دريچه پنوماتیکی دريچهKnife gateدريچه های پروانه ای

انواع مغزی ها با پوشش شبه-الماس. برگرفته از وب سایت 
DLC-Company مورد شركت Slam Shut شير

استفاده در ایستگاه هاي 
تقليل فشار گاز

بخش های اصلی كمپرسور CNG برگرفته از كاتالوگ 
Ariel شركت
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بــاال را تحمل کند و همچنین بايد به طور زيادی 
مقاومت به فرسايش بااليی داشته باشد تا اندازه ای 
که آن هــا بايد قابلیت تحمل تأثیرات اين محیط 

شديد را داشته باشد.
آســیب های سايشی، فرسايشــی می تواند عمر 
اجزا پمپ را کوتاه کند. بدنه ها، خطوط مکشــی، 
رينگ های سايشی و روتورها همه می توانند برای 
رســیدن به مقاومت به فرسايش مشابه پوشش 
داده شوند. با روش HVOF می توان پوشش های 
ضخیم کاربیدی با ضخامت 0/020 - 0/01 اينچ 
را ايجاد کرد که می توان مقاومت به اکسیداسیون 
و خوردگی را در محیط هــای نفتی که پمپ در 

معرض فشار و حرارت شديد قرار دارد را باال برد.

درزگيرهای دیافراگمی۶ .1
اين درزگیرها از يک غشای انعطاف پذير ساخته 
شــده اند که يک محفظه را درزگیری و تفکیک 
می کند. ماهیت انعطاف پذير اين درگیرها اجازه ی 
انتقال فشار را فراهم می سازد اما به مواد موجود در 
آن اجازه ی عبور نمی دهد. استفاده های مرسوم اين 
ديافراگم ها شامل محافظت از حسگرهای فشار از 
سیالی اســت که می بايست فشار آن اندازه گیری 

شود.
انتخــاب مواد بــرای اين نــوع از ديافراگم ها به 
فشــار کاری، محل نصب تجهیز، دما، مدت زمان 
پاسخگويی، نوع سیال و غیره وابسته است. در نظر 
گرفتن تمامی اين عوامل در انتخاب يک درزگیر 
مناسب ضروری اســت. براساس نوع کاربری اين 
تجهیز، در برخی موارد نیاز به مواد با قابلیت کاری 
بسیاری بااليی می باشــد تا امکان تحمل شرايط 
کاری شــديد را داشته باشد. شــرکت ABB از 
پوشش Diaflex پتنت شــده در اين ديافراگم ها 
اســتفاده می کند. اين پوشش از مواد نانوساختار 
 4000 HV تشکیل شده است و ســختی حدود
دارد که مشابه الماس اســت. اين پوشش از نوع 
 )SiTiN( پوشش سه جزئی تیتانیوم و سیلیکون
از دسته ی نیتريدها می باشد. با استفاده از فرايند 
PVD اين پوشش با ضخامت µm 5-3 روی سطح 
فوالد زنگ نزن 316L پوشش داده می شود که از 
ديافراگم در برابر شرايط کاری خراشان محافظت 
می کند. اين پوشش قابلیت کاربرد در محدوده ی 
دمايــی C° ۷00- 100 داشــته و پايدار می ماند. 
شــکل زير تصوير يک ديافراگم پس از هشت ماه 
کارکرد را نشان می دهد که همچنان بدون آسیب 

قابلیت استفاده دارد.
سايش لغزشی در اجزاء چرخشی از قبیل نواحی 
ياتاقان ها در شفت ها يک فاکتور محدود کننده عمر 
می باشد. همچنین کمپرسورهای رفت و برگشتی 
در معرض پديده های سايشی خیلی زياد در مناطق 
لغزشی بوش ها می باشد. Caboflam فرايندهای 
تکنولوژيکی پاشش شعله ای را برای پوشش های 
 HVOF کاربید در زمینه فلزی از طريق تجهیزات
استفاده می کند. اين نوع پوشش ها استحکام اتصال 
عالی، میکروسختی باالتر را نسبت به پوشش های 
ايجاد شــده با تجهیزات انفجاری مرســوم ايجاد 

می کند.

خالصه مدیریتی7
در ســال های اخیر حل مشکالت صنايع نفت 
و گاز، به عنوان اصلی ترين صنعت کشور، بسیار 
مورد توجه فناوران و شــرکت های دانش بنیان 
قرار گرفته است. از ســوی ديگر فناوری نانو، به 
عنوان يکی از فناوری های کلیدی قرن بیست و 
يکم به عنوان راهکاری موثر برای بهبود فرآيندها 
و ارتقای عملکرد تجهیزات در اين صنعت خواهد 

بود. 
تجهیزات نفت و گاز نقش به ســزايی در توسعه 
اين صنعت دارد، ولی متاســفانه به دلیل شرايط 
کاری شــديد و محیط عملکــرد آن، قطعات و 
تجهیزات مورد تخريب قرار گرفته و هزينه های 
بااليی برای اين صنايع داشــته اســت. در اين 
گزارش ســعی شــده تا با نگاهی بــه فناوری 
نانوپوشــش ها بتوان مشکالت تجهیزات صنايع 
نفت و گاز در حوزه سايش، فرسايش و خوردگی 

را مرور نمود و برای آن ها راه کاری ارايه داد.
در اين رهگذر کارگروه صنعت و بازار ستاد ويژه 
توســعه فناوری نانو، »مرکز توسعه نانوپوشش« 
را در ســال 13۹3 تاســیس نمــود. هدف اين 
مرکز حل مشــکالت صنعت در حوزه ســايش، 
فرســايش و خوردگی با تاکید بر توان فناوری 
داخلی می باشــد. لذا برای دستیابی به اين مهم 
سازندگان تجهیزات اليه نشانی و مراکز خدمات 
فناوری را گرد هم آورده است تا بتواند از طريق 
حمايت های مالی و معنوی خود مســیر رسوخ 
فناوری نانوپوشــش در صنايع کشور را هر چه 

بیشتر تسهیل نمايد.

سيلندر پمپ رفت و برگشتی 
كمپرسور گاز طبيعی

مقایسه نرخ خوردگی در 
پوشش Dursan با فوالد 
زنگ نزن 304 بدون پوشش اثر پوشش خود ترميم 

شونده بر مقاومت به 
خوردگي آلومينيم

Corrosion Rate (mpy)

شرایط انتخابشرایط كاری
سختی، انعطاف پذيری، خم پذيری )plyability(، مقاومت به خراش، مقاومت به gougingدوام

مقاومت در برابر تابش فرابنفش، مقاومت در برابر رطوبت، مقاومت در برابر حرارتهوازدگی
مقاومت اسیدی، مقاومت بازی، مقاومت در برابر حاّلل های شیمیايیمقاومت شیمیايی

شرایط انتخاب / كاری پوشش های مورد استفاده در صنایع پاالیشگاهی و پتروشيمی

 Thermowellمورد 
استفاده در صنعت 

پتروشيمی تصویری از درزگير 
دیافراگمی

پوشش دهی سطوح داخلی 
كمپرسور

قطعه ای از پمپ پوشش 
داده شده با روش 

HVOF مورد استفاده 
در صنایع پتروشيمی

تصویر سطح دیافراگم 
پس از هشت ماه كاركرد 

پینوشتها:
1. بــا انتخاب مواد مهندســی و يک ســری 
فرايندهــا و عملیــات متالورژيکی می توان تا 
حدودی آن را بهبود داد که خارج از توضیحات 

اين نوشتار است.

2. Valves

 3. Diamond Like Carbon (DLC)
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 شركت مهندســی سطح سوین 
پالسما از اوایل زمستان سال 1387 با 
و  علمی  كارگــروه  یک  تشــکيل 
متخصص اوليه تشکيل شد و در بهار 
مراحل  تکميل  بــا  همزمان   1388
راه اندازی خط پوشــش دهی قطعات 
صنعتی به روش PVD، با هدف ایجاد 
ارائه خدمات  پيشــرفته ترین مركز 
پوشــش های الیه نازک در ایران در 
مقياس صنعتی فعاليت خود را آغاز 
با این شركت،  كرد. برای آشــنایی 
فعاليت ها و برنامه هایش، مصاحبه ای 
را با مهندس حسن جهدی، مدیرعامل 
شركت سوین پالسما ترتيب داده ایم 

كه در ادامه می خوانيد.

عدم وابستگی خارجی سبب شد تولید 
شرکت هیچ گاه متوقف نشود

 لطفاً مختصری درباره شركت سوین پالسما و حوزه های 
فعاليت شركت توضيح بفرمایيد.

شرکت مهندسی سطح سوين پالســما از سال 13۸۷ فعالیت خود را 
با هدف ارائه خدمات در زمینه پوشــش های نانوساختار به روش رسوب 
فیزيکی بخار )PVD( آغاز کرده اســت. اين شرکت به علت عدم وجود 
توســعه کافی در زمینه اين فناوری در ايران از همان ابتدا فعالیت خود 
را در دو شاخه اصلی متمرکز نمود که شامل فرآيند تحقیق و توسعه در 
جهت توسعه فناوری و تولید علم در شاخه پوشش های PVD و طراحی 
و ســاخت تجهیزات مربوطه و نیز توســعه بازار در جهت ارائه خدمات 
صنعتــی به صنايع داخلی و در ادامــه ايجاد بازار خارجی و صادرات در 

شاخه علم PVD است.
فعالیت اين شرکت تا سال 13۹3 محدود به ارائه خدمات پوشش های 
تک اليه و چند اليه شامل ترکیبات کرم، تیتانیوم، آلومنیوم و زيرکونیوم 
بود که از سال 13۹3 با طراحی و ساخت رکتور اليه نشانی فوق پیشرفته 
در اين شــرکت، اين مجموعه موفق به ارائه خدمات پوشش دهی شامل 
ترکیبات بســیار متنوع با ســاختارهای نانواليه، نانوکامپوزيت و شــبه 

الماسه برای اولین بار در ايران در مقیاس صنعتی شده است.
 از مهم ترين افتخارات اين شرکت آن است که علی رغم عدم دسترسی 
به تجهیزات پیشــرفته خارجی، ضمن طراحی و ساخت تجهیزات مورد 
نیاز توانسته است مسیر توسعه ای رقبای اروپايی که توسط آن ها در 50 

سال طی شده است در مدت زمانی حدود ۸ سال طی نمايد و اکنون از 
لحاظ کیفیت محصول با آن ها رقابت کند.

 چرا موضوع پوشــش های نانوساختار سخت و مقاوم را 
برای فعاليت انتخاب كرده اید؟

اين فناوری به علت کارآمدی و کاربرد صنعتی زياد در ســطح صنايع 
پیشــرفته جهان بســیار توســعه يافته اســت و از طرفی خالء آن در 
کشــورمان وجود داشت، متاســفانه فعاالن اين حوزه به علت وابستگی 
کامل به تامین تجهیزات از خارج کشــور و مشکالتی که در اين زمینه 
وجود داشــت )قیمت باال و تحريم های بین المللی( موفق به انجام اين 
کار در ايران نشــده بودند، همچنین وجود نیاز صنعتی به فناوری فوق 
يکی از مهم ترين عوامل انتخاب اين فناوری بوده اســت. تیم موســس 
شرکت نیز که دارای تجربه علمی و عملی در زمینه ساخت تجهیزات و 
فنــاوری مورد نیاز و بازار مربوطه بوده اند و در نهايت اينکه اين فناوری 
در ســطح کشورهای پیشرفته روند توســعه روبه رشدی را داشته )چه 
توســعه فناوری و چه توســعه بازار( و لذا اهمیت آن برای تیم موسس 
دو چندان بوده اســت، مجموع اين عوامل منجر شد که شرکت سوين 

پالسما پوشش های نانوساختار را برای فعالیت انتخاب کند.

 لطفا در مورد كاربرد این نانوپوشش ها در صنایع كشور و 

پیاپي۲3۵ شماره۲ ارديبهشت9۶ سالشانزدهم 34

فناورینانوپوشش
گفتگو



مشتریان صنعتی خود كمی توضيح دهيد.
برای بررســی کاربرد صنعتی اين پوشــش ها کافیست به خواص آن ها 
توجه شــود به طورکلی به کارگیری اين پوشــش ها در قطعات صنعتی 
ســبب ايجاد مقاوت سايشــی و خوردگی روی قطعه می شــود، امروزه 
موضوع ســايش و خوردگی قطعات صنعتی يکی از موضوعات مهم در 
تعیین راندمان اقتصادی اســت و لذا با هدف افزايش راندمان اقتصادی 

ناشی از بهبود عملکرد قطعات، اين پوشش ها به کار می رود.
از مهم ترين کاربردهای اين پوشش ها در صنايع مختلف می توان به اين 

موارد اشاره کرد؛
 انواع قالب مصرفی در صنايع مختلف شــامل انواع 
قالــب پانچ و فرم ورق، قالب های فورج ســرد و گرم، 
قالب های دايکســت، قالب های اکسترود و غیره که در 
صنايع تولید خودرو، تولید انواع شیرآالت و اتصاالت، 
تولیــد لوازم خانگی و تولیــد پروفیل های آلومنیوم و 

فوالد کاربرد دارد.
 انــواع ابزار براده برداری مصرفی در صنايع شــامل 
انــواع مته، قالويــز، برقو، فرز، ابزارهای دنده تراشــی 
)هاب و شــیپر( و غیره به عنوان يکــی از کاربردهای 
پوشــش های PVD اســت که در همه صنايع فلزی و 

تولیدی کاربرد دارد.
 انواع قطعات صنعتی که نیازمند خواص ســطحی 
ويژه هســتند مانند انواع پره های توربین و کمپرسور، 

انواع قطعات متحرک موتور خــودرو، انواع ابزارها و قطعات مصرفی در 
صنعت نســاجی، انواع ايمپلنت ها و ابزارهای مصرفی در پزشکی و غیره 

که با اعمال پوشش های نانوساختار اين مهم تامین می شود.
براســاس موارد قید شــده مهم ترين صنايع هدف برای پوشــش های 
نانوســاختار صنايع خــودرو، تولیدکننده قطعات صنعتــی، توربینی و 

نیروگاهی، نساجی، پزشکی و هوافضا هستند.

 چه فعاليت هایی برای توسعه فناوری و تجاری پوشش های 
خود در طی این سال ها انجام داده اید؟

مهم ترين اقدام انجام گرفته در اين زمینه تشکیل تیم تحقیق و توسعه 
در شــرکت بوده که به موجب آن عمده درآمد شرکت در زمینه توسعه 
فناوری و به روزرســانی تجهیزات و فناوری شرکت هزينه شده است. از 
طرفی اين شــرکت از همان بدو تاسیس دارای رابطه محکمی در زمینه 
همکاری با موسســات علمی و دانشگاه  ها بوده است که با اجرای بیش 

از 50 پروژه مشترک سبب توسعه علمی و فناوری شرکت شده است.
مطالعه دقیق رفرنس ها و منابع علمی منتشر شده به منظور بکارگیری 
در فعالیت روزمره شــرکت ديگر فعالیت شــرکت در اين زمینه است، 
مجموعه فعالیت های نام برده شده سبب توسعه فنی شرکت شده است 

و همچنین از طريق شــرکت در همايش ها و نمايشــگاه های داخلی و 
خارجی و اقدام در جهت شناخت صنايع هدف و ايجاد جلسات معرفی 

محصول با اين صنايع در جهت توسعه بازار گام برداشته شده است.

 در خصوص فعاليت ها و همکاری های بين المللی شركت 
خود كمی توضيح دهيد.

حضور در نمايشــگاه های بین المللی در کشــورهای کره جنوبی، ژاپن 
و چین که ســبب ايجاد زمینه شناخت شــرکت توسط بازار موجود در 
اين کشــورها و همچنین زمینه همکاری با رقبای خارجی شده است. 
از طريق مذاکرات با شــرکت های اروپايی نیز موفق به 
ايجاد زمینه تبادل فناوری و همکاری مشترک شده ايم. 
اين فعالیت ها منجر به همکاری شرکت سوين پالسما 
با يک شرکت کره ای، سه شرکت چینی و يک شرکت 

فرانسوی در جهت همکاری مشترک شده است.

 چه عواملی را در پيشــرو بودن شركت خود در 
كشورمان در این حوزه خاص موثر می دانيد؟

عدم وابســتگی خارجی چه در زمینه خريد فناوری 
و چه در زمینه تامین تجهیزات که ســبب شده است 
فرآيند تولید صنعتی شــرکت حتی برای يک روز هم 
متوقف نشــود، تیم متخصص موجود در شــرکت که 
از همــان ابتدا دارای تخصص در ايــن زمینه بوده اند 
و در طی ســال های اخیر نیز علم خود را به روزرســانی کرده اند، تمام 
اعضای تیم همکار جزء شــرکای شــرکت هســتند و لذا از اين جهت 
دغدغه از دســت دادن نیروهای متخصص وجود ندارد و آخرين موضوع 
به روزرسانی کیفیت محصوالت شرکت و مقايسه همیشگی آن با آخرين 

محصول ارائه شده در کشورهای پیشرفته است.

 چه برنامه ای برای توســعه شركت و محصوالت خود در 
آینده دارید؟

از جمله برنامه های آتی شرکت می توانم به طراحی و ساخت تجهیزات 
اليه  نشــانی به روزتر جهت بهینه ســازی کیفی محصول و ايجاد زمینه 
ارائه خدمات با قیمت تعديل شــده؛ توسعه همکاری های بین المللی و 
تاســیس شــعبه های ارائه خدمات صنعتی در خارج از کشور؛ و ارتقاء 
سطح کیفی محصول جهت ايجاد رقابت با شرکت های اروپايی و جذب 
بازار بین المللی از طريق شتاب دهی به فرآيند تحقیق و توسعه شرکت، 

اشاره کنم.

 از فرصتی كه در اختيار ماهنامه فناوری نانو قرار دادید، 
سپاسگزاریم.

این شركت مسير توسعه  
رقبای اروپایی خود را كه 
در ۵0 سال طی شده است 
زمانی حدود 8  در مدت 
از  اكنون  و  پيموده  سال 
لحاظ كيفيت محصول با 

آن ها رقابت می كند
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بــا توجه به تعريــف محصــول فناوری نانو در 
اســتاندارد ISO TS 18110، هــر نوع محصولی 
کــه بــه تولیــد مــواد غذايــی از راه زراعت و 
باغبانی، گیاه پزشــکی، دام و طیور، شــیالت و 
جنــگل داری می پردازد و خــواص آن به کمک 
فناوری نانو بهبوديافته و يا مبتنی بر فناوری نانو 
باشد، محصول نانويی صنعت کشاورزی به حساب 
می آيد. از میــان ۷000 محصولی که تا ابتدای 
اســفند 13۹5 در بانک محصــوالت فناوری نانو 
)NPD( به ثبت رسیده ، 20۸ محصول در حوزه 
صنعت کشاورزی دســته بندی شده است. نکته 
قابل توجه حضور سه کشور آسیايی هند، ژاپن و 

چین در بین کشورهای برتر به لحاظ تعداد برند 
کشــاورزی متمايز ثبت شده در NPD است که 
بــه ترتیب با حدود 2۸، ۹ و۷ درصد در رده های 
اول، چهارم و پنجم جهان قرار دارند. کشورهای 
آلمان و انگلستان نیز با 25 و 16 درصد از ديگر 
کشورهای پیشرو در اين حوزه هستند. در میان 
حوزه های صنعتی مختلف مرتبط با کشاورزی، 
تمرکز بیشتر کشــورهای رصد شده، روی تولید 
کودهــای نانويی اســت، به طوريکــه اين حوزه 
بیشترين ســهم )46 درصد( از برندهای متمايز 
ثبــت شــده در NPD را دارد. در حوزه صنعتی 
حفاظت از گیاهان، کشورهای هند، آلمان، چین، 

اياالت متحده و تايوان فعال تر هســتند؛ نزديک 
بــه 25 درصد محصــوالت در اين حــوزه قرار 
می گیرد. از ديگر حوزه هــای صنعتی پرطرفدار 
میان شرکت های تولیدی، اصالح نباتات است که 
بیشتر کشــورهای رصد شده در اين حوزه فعال 
هســتند که با تقريباً 22 درصد ســومین حوزه 
صنعتی به لحاظ تعداد برند ثبت شــده اســت. 
در حوزه صنعتی بهبود خاک از کشورهای هند 
و انگلســتان و در حوزه دامپروری از کشورهای 
استرالیا و هند محصوالتی در بانک NPD به ثبت 

رسیده است. 
در شکل 1 شرکت های مطرح کشاورزی و سهم 
هريک از آن ها از برندهای ثبت شــده در بانک 

NPD آورده شده است. شرکت های
Neufarm GmbH, Plant Vitality ltd, Nano 

Agro Science, Miyoshi, Dennerle, Kanak 
Biotech, Nanosolutions, Alert Biotech, 
Nanosept, Taiyuan Mapon Humic Acid

بــه ترتیب 1۸/3، 13/۹، 10/1، ۹/1، ۷/2، 4/۸، 
4/3، 4/3، 3/۸ و 3/۸ درصــد از برندهای متمايز 
)NPD( صنعت کشاورزی در بانک محصوالت نانو

را در اختیار دارند.
طبــق تحلیل بانــک اطالعاتــی NPD، نقش 
فناوری نانــو در محصــوالت مرتبــط با صنعت 
کشــاورزی عموماً به دو صورت است. در دسته 
اول، نانوســاختارهايی نظیر نقره، رس، اکســید 
روی و زئولیت مورد اســتفاده قرار گرفته است. 
 دسته دوم محصوالتی هستند که در تولید آن ها 

 تا ابتدای اسفند 139۵ از ميان حدود 7000 محصول ثبت شده در بانک محصوالت فناوری  نانو 
)NPD( به نشانی http://product.statnano.com، تعداد 208 محصول نانویی متعلق به صنعت 
كشاورزی است كه به وسيله ی 28 شركت از 13 كشور به بازارهای جهانی عرضه شده اند. بالغ 
بر 1۶ نوع محصول متمایز نانویی شناســایی شده در این صنعت ، از حوزه های صنعتی كودها، 
اصالح نباتات، حفاظت از گياهان، بهبود خاک و دامپروری اســت. كشــورهای هند، آلمان، 
انگليس، ژاپن و چين به لحاظ تعداد برند نانویی عرضه شده در بازار  پيشرو هستند. نانوذرات 
نقره، رس، اكسيد روی و زئوليت در كنار نانوساختارهایی حاوی فسفر، موليبدن، آهن، سدیم 
و پتاسيم بيشترین استفاده را در محصوالت كشــاورزی دارند. ازجمله ویژگی های ناشی از 
كاربرد این نانومواد می توان به تنظيم رشد گياهان، تأمين مواد مغذی ضروری، تقویت ریشه و 
افزایش فعاليت آن، بهبود قابليت فتوسنتز، تنظيم متابوليسم، بهبود كيفيت و كميت محصول 
 ،pH نهایی، دفع آفت ها، خواص آنتی باكتریال، كنترل زمان رهاسازی آفت كش ها به وسيله ی
افزایش ظرفيت نگه داشت آب در خاک و كاهش پاتوژن های موجود در غذای دام ها اشاره كرد.

كلمات كليدی: صنعت كشاورزی، بانک اطالعاتی، محصوالت فناوری نانو، NPD، نانومواد.

پایش محصوالت 
تجاری فناوری نانو 
در صنعت کشاورزی

نویسندگان:
اميرمحمود بخشایش، صبا شرف الدین زاده

شركت مهندسی آمایش داده گستر

پیاپي۲3۵ شماره۲ ارديبهشت9۶ سالشانزدهم 3۶

مقاالت



میکروارگانیزم های طبیعــی، ويتامین ها و مواد 
معدنی مورد نیاز بــرای بهبود تولید محصوالت 
کشاورزی مانند ســديم، پتاسیم، منیزيم، آهن 
و مولیبــدن در يک مرحله میانــی در کنار هم 
قــرار گرفته و به صورت ذرات نانويی در می آيند. 
به عنوان مثال در شکل2 نمونه ای از فرايند مورد 
استفاده در شــرکت Plant Vitality ltd نمايش 
داده شــده است. اين فرايند در سه مرحله انجام 
می شــود. ابتــدا آب وارد يک سیســتم تصفیه 
می شود و سپس در محفظه اختالط ويتامین ها، 
آمینواسیدها و مواد معدنی از جمله عناصر فسفر، 
پتاســیم و نیتروژن تزريق می گردند. در مرحله 
آخر آب تغلیظ شــده از رآکتور تولید نانوذرات 
عبــور می کند و در اثر برخورد شــديد ذرات به 
يکديگــر، نانوذرات تشــکیل می گردند. به علت 
ســطح ويژه باالتر نانوذرات تولید شــده به اين 
روش نســبت به ذرات بالک، برهم کنش گیاهان 
بــا عناصر موجود در محصوالت بین ۸0 تا 100 

برابر افزايش می يابد.
مهم تريــن ويژگی هايــی کــه فناوری نانو در 
محصوالت اين حوزه اضافه کرده و يا بهبود داده 
است، تنظیم رشــد گیاهان، تأمین مواد مغذی 
ضروری، تقويت ريشــه و افزايــش فعالیت آن، 
بهبود قابلیت فتوسنتز، تنظیم متابولیسم، بهبود 
کیفیت و کمیت محصول نهايی، دفع میکروب ها، 
باکتری ها، جلبک ها، علف هــا و قارچ ها، خواص 
آنتی باکتريال و ضدعفونی هستند. از ديگر خواص 
قابل اشــاره در محصوالت صنعت کشــاورزی 
می توان به افزايش زمان آزادسازی و کنترل زمان 
رهاسازی آفت کش ها با pH، کاهش روند تخريب 

محیط زيست و مصرف کود، افزايش حاصل خیزی 
خاک، افزايش ظرفیت نگهداشــت آب در خاک، 
کاهش پاتوژن های موجود در غذای دام و بهبود 
خــواص نگهداری مــواد مغذی اشــاره کرد. در 
جدول1 انواع محصوالت صنعت کشــاورزی به 
همراه نانومواد مورداستفاده در آن ها و ويژگی های 

حاصل از اين نانومواد نشان داده شده است.
اطالعات بیشتر در خصوص محصوالت فناوری 
نانوی صنعت کشــاورزی موجــود در بازارهای 

جهانی در وب سايت NPD قابل دسترسی است.

شکل 1. مقایسه سهم شركت های رصد شده به وسيله ی NPD كه دارای محصوالت نانویی در حوزه 
صنعت كشاورزی هستند
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شکل 2. شــماتيکی از فرایند مورد استفاده در 
شركت Plant Vitality ltd جهت تهيه نانوذرات

آب

سدیم
پتاسيم
فسفر

سيستم تصفيه 
آب

رآكتور تشکيل نانو ذرات

مخزن اختالط

ویژگینانوساختار مورد استفادهانواع محصوالت

کودها، تنظیم کننده های رشد، 
مکمل های مغذی، بهبود دهنده های 

خاک، آفت کش ها 

نانوذرات اکسید روی، نقره، 
زئولیت نانومتخلخل، تهیه 

نانوذراتی از آهن، روی، فسفر، 
مولیبدن، کلسیم و بور

تنظیم رشد گیاهان

کودها، تنظیم کننده های رشد، 
مکمل های مغذی، بهبود دهنده های 

خاک، آفت کش ها 

تهیه نانوذراتی از آهن، روی، 
فسفر، مولیبدن، کلسیم و بور

افزايش قدرت ريشه و 
بهبود عملکرد آن

جلوگیری از شیوع نانوذرات نقرهآفت کش ها، حشره کش ها، کودها
آفت، جلبک و قارچ

تهیه نانوذراتی از آهن، روی، کودها
فسفر، مولیبدن، کلسیم و بور

بهبود فتوسنتز و 
متابولیسم گیاه

عوامل ضد عفونی کننده، تنظیم 
آنتی باکتريالنانوذرات نقرهکننده های رشد، حشره کش ها

بهبود دهنده های خاک، حشره کش ها، 
تنظیم کننده های رشد، کودها

تهیه نانوذراتی از آهن، روی، 
تسريع جوانه زنیفسفر، مولیبدن، کلسیم و بور

جدول 1. كاربرد و اثرات نانومواد در انواع محصوالت صنعت كشاورزی

http://product.statnano.com/industry/
agriculture
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مقدمه1
ترانزيســتورها اصلی ترين قطعات الکترونیکی 
هســتند که به عنوان تقويت کننــده در مدارات 
آنالــوگ و يا ســوئیچ الکترونیکــی در مدارات 
ديجیتال به کاربرده می شوند. از سال 1۹5۹ که 
ترانزيســتورهای اثر میدانی نیمه رسانای اکسید 
فلزیMOSFET( 1( اختراع شد، تا به امروز اين 
ترانزيستورها و فناوری ساخت مدارات مجتمع 
بر پايــه آن ها يعنی 2CMOS بــه متداول ترين 
فناوری در صنعت میکرو و نانو الکترونیک تبديل 
گشــته اند. اين صنعت و فناوری ساخت مدارات 
مجتمع، از اوايل دهه هفتــاد میالدی از قانون 

مور پیروی کرده است. گوردن مور3، معاون ارشد 
شرکت اينتل، در سال 1۹65 نظريه ای ارائه داد 
مبنی بر اينکه در هر 1۸ ماه اندازه ترانزيستورها 
نصف شــده و تعداد ترانزيستورهايی که در هر 
تراشــه به کار می رود، دو برابر می شود. کوچک 
شــدن ابعاد ترانزيســتورها، افزايش سرعت و 
کاهش تلفات تــوان را در پی دارد. اين کوچک 
شدن تا به امروز ادامه داشته و هم اکنون شاهد 
تجاری شدن پردازنده هايی با ترانزيستورهای 14 
نانومتری هستیم. اما اين کوچک شدگی به پايان 
راه خود نزديک می شود؛ چراکه محدوديت های 
فیزيکی مانع از ســاخت ترانزيســتورها با طول 

کانــال کمتــر از 5 نانومتر می شــود. تالش ها 
برای قطعات جايگزين ترانزيســتورهای مرسوم 
  4CMOS سیلیکونی موســوم به فناوری های فرا
از اواخر قرن بیستم آغاز شد و کماکان نیز ادامه 
دارد. با پیشــرفت فناوری نانو و کشف نانو مواد 
جديد مانند نانولوله های کربنی در سال 1۹۹1 و 
گرافن در سال 2004 و اثبات خواص خارق العاده 
آن ها، محققین بســیاری در سراسر جهان برای 
ساخت نسل جديد ترانزيستورها بر پايه اين دو 
نانــو ماده همت گماشــتند، به طوری که امروزه 
ترانزيســتورهای  اثر میدانی مبتنی بر نانولوله 
کربنی5 و ترانزيســتورهای اثر میدانی مبتنی بر 
گرافن6، نامزدهای بسیار جدی برای جايگزينی 

ترانزيستورهای متداول سیلیکونی هستند.
نخســتین ترانزيســتورهای اثر میدانی مبتنی 
بــر نانولوله کربنی، چند ســال پس از کشــف 
نانولوله های کربنی اختراع شــدند. در ســاختار 
ساده ابتدايی که در شکل )a(1 مشاهده می شود، 
دو اتصال فلزی نقش ســورس و درين و نانولوله 
کربنی نقش کانال ترانزيســتور را ايفا کرده که 
توســط يک اليه اکسید از بســتر سیلیکونی با 
تراکم ناخالص باال جدا می شــود. در اين قطعۀ 
الکترونیکی، بستر سیلیکونی نقش گیت را دارد 
که در اين ســاختار به آن گیت پشــتی گفته 
می شود. سپس ترانزيســتور با گیت بااليی نیز 
که برای کاربــرد در مدارات مجتمع مناســب 

 در این گزارش روند ثبت مقاالت ISI در زمينه ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی و 
گرافنی از ســال 200۵ تا 201۶ بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد كه تعداد 
مقاالت ترانزیســتورهای مبتنی بر نانولوله كربنی تا سال 2011 روندی افزایشی داشته، اما از 
این ســال به بعد، با شــيبی مالیم رو به كاهش بوده است. از ســوی دیگر، تعداد مقاالت 
ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن از سال 2007 تا 201۵ به طور پيوسته روندی افزایشی داشته 
اســت. امریکا، چين و كره جنوبی ازنظر تعداد مقاالت در هر دو حوزه در سطح جهان پيشرو 
بوده اند و جمهوری اســالمی ایران نيز رتبه هشتم و ســيزدهم جهان را به ترتيب در تعداد 
مقاالت ترانزیســتورهای مبتنی بر نانولوله كربنی و ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن داشته 

است.
كلمات كليدی:

Beyond CMOS, Carbon Nanotube Field Effect Transistor )CNTFET(, Graphene 
Field Effect Transistor
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بودند، با اضافه شدن يک گیت فوقانی که توسط 
اليه نازک اکسید از کانال نانولوله جدا می شود، 

معرفی شد]1-4[.
همانند CNTFET، فاصلۀ چندانی بین کشــف 
گرافن در سال 2004 و ساخت ترانزيستورهای 
مبتنی بر آن وجود نداشت، به طوری که نخستین 
مقاالت ترانزيستورهای اثر میدانی گرافنی تنها 3 
سال بعد از گزارش کشف گرافن يعنی در سال 
200۷ منتشــر شــد. اين ترانزيستورها همانند 
ترانزيستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی هستند 
بــا اين تفاوت که در کانــال آن به جای نانولوله 

کربنی از گرافن استفاده شده است )شکل 2(.
خواص بی نظیر گرافن مانند موبیلیتی الکترونی 
و هدايت حرارتی باال، مقاومت در برابر شکست، 
جذب نور پايین و شــکاف باند۷ مناســب باعث 
شــد که امکان ســاخت قطعات الکترونیک با 
ســرعت  باالو مدارات الکترونیک انعطاف پذير و 
شــفاف با اســتفاده از اين نانو ماده میسر شود. 
 CNTFET ترانزيســتورهای گرافنی نیز همانند
ازنظــر ســاختار، می توانند انواع گیت پشــتی 
و ترکیبی )بااليی و پايینی( را داشــته باشــند 

]5 و 6[.

تعداد مقاالت بين سال های 200۵ تا 2201۵
برای ايــن منظور ابتــدا کلیدواژه های دقیقی 
برای ايــن دو حوزه در نظر گرفته شــد که در 
صــورت وجود آن ها در عنوان مقاله يا چکیده و 
يا کلیدواژه ها، اين مقاله در تحلیل آماری به کار 
گرفته شده اســت. برای ترانزيستورهای مبتنی 
بــر نانولوله کربنی از واژه هــای CNTFET و يا 
کلیدواژه های مربوط بــه نانولوله کربنی )مانند 
*carbon nanotube* or cnt* or swcnt و غیره( 

که با کلیدواژه های مربوط به ترانزيستور )مانند 
transistor*or FET*field effect و غیــره( بــا 
استفاده از عملگر AND ترکیب شده اند، استفاده 
شد. مقاالت ترانزيســتورهای مبتنی بر گرافن 

نیز با اســتراتژی مشابه عالوه بر واژه هايی مانند 
)Graphene FET )GFET از ترکیــب کلیدواژه 
گرافن و کلیدواژه های مربوط به ترانزيســتور به 
دســت آمد. اگرچه اين ترانزيســتورها در کنار 
کاربرد در مدارات مجتمع به عنوان حســگر نیز 
استفاده می شــوند، اما در اين رصد، کاربردهای 
حسگری مالک نبوده و لذا مقاالتی که بر کاربرد 
حســگری اين دو ترانزيستور تکیه داشته اند، در 

آمار لحاظ نشده اند]۷[.

ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی2 .1
از ســال 2005 تا 2015 قريب به 4۸۹5 مقاله 
مربوط به ترانزيستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی 
به ثبت رسیده اســت. تعداد مقاالت اين حوزه 
از ســال 2005 تا ســال 2011 با شیبی ماليم 
افزايش يافته و در سال 2011 به بیشترين تعداد 
خود يعنــی 521 مقاله و کمی بیش از دو برابر 

تعداد مقاالت ســال 2005 رســیده است. پس 
از ســال 2011 ثبت مقاالت اين حوزه با شیب 
کمی روندی معکوس به خود گرفته و هرســال 
از تعداد مقاالت آن کاسته شده، به طوری که در 
ســال 2015 به رقم 3۹۸ )کمی بیش از ســال 
200۷( و در نوامبر 2016 به 336 مقاله رسیده 
است )شــکل 3(. اين روند نشــان می دهد که 
ترانزيستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی از سال 
2011 بــه بعد از مرکز توجــه محققین در اين 

حوزه به مرور کنار رفته است.
برای علت کاهش مقــاالت اين حوزه، می توان 

يکی از داليل زير )يا هردوی آن ها را( برشمرد:
1 تبديل شــدن ترانزيســتورهای مبتنــی بر 
نانولولــه کربنی از يک فنــاوری نوظهور به يک 

فناوری درحال توسعه:
با توجه به اينکه اولین مقاالت ترانزيستورهای 
مبتنــی بــر CNT در ســال 1۹۹۸ بــه ثبت 

شکل 1. برش عرضی از 4 ساختار متفاوت ترانزیستور مبتنی بر نانولوله كربنی، )a( نوع گيت پشتی با 
بستر سيليکون دوپ شده نوع p به عنوان گيت )b( تركيبی از نوع گيت باال و پشتی )c( تركيبی از نوع 

گيت باال و پشتی با نانولوله همراه با ناخالصی )CNTFET )d با گيت باالیی و كانال پوشيده شده
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شکل 2. ترانزیستور اثر ميدانی گرافنی با گيت 
پشتی

شــکل 3. تعداد مقاالت ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی در پایگاه داده ISI بين سال های 
200۵ تا نوامبر 201۶ در جهان )آبی( و ایران )قرمز( به ازای سال های مختلف
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رسیده اند، می توان اين فرضیه را متصور بود که 
اين فناوری در ســال 2011 با گذشت قريب به 
13 ســال از پیدايش آن از يــک فناوری بکر و 
جديد که ظرفیت تحقیقاتی اولیه بسیاری داشته 
به يک فناوری درحال توســعه رسیده است که 
چالش های ديگری همچــون افزايش مقیاس۸ ، 
استانداردسازی فرآيند ساخت، روش های تولید 

کم هزينه و غیره را در پیش رو دارد.
2 از رده خارج شدن تدريجی اين فناوری:

همان طور که در قســمت بعد در مورد گرافن 
شــاهد خواهیم بــود، افول تحقیقــات بر روی 
ترانزيســتورهای CNT، تقريباً مقارن با ظهور و 
رشد سريع گرافن و ترانزيستورهای مبتنی بر آن 
است. پس از ظهور گرافن، بسیاری از محققین، 
اين نانو ماده را با توجه به خواص بسیار خوب آن 
جايگزين نانولوله کربنی و کاربردهای آن نمودند. 
ازآنجاکه روش های ساخت ترانزيستورهای مبتنی 

بر هر دو نانو ماده تقريباً مشــابه است، می توان 
اين تغییر سمت وســو را برای ترانزيســتورهای 

مبتنی بر CNT نیز متصور بود. 
باوجود اين احتماالت، پاســخ بــه علت افول 
تعداد مقاالت در حوزۀ ترانزيستورهای مبتنی بر 
نانولوله کربنی را می توان پس از انجام تحقیقی 
مشابه بر روی روند ثبت پتنت های اين حوزه تا 

حدود زيادی مشخص کرد.
همان طور که در شــکل 3 مشــاهده می شود، 
تعداد مقــاالت جمهوری اســالمی ايــران در 
حوزه ترانزيســتورهای مبتنی بر نانولوله کربنی 
)ستون های قرمزرنگ( نیز ازنظر صعود و سقوط، 
به غیراز سال 2016 تقريباً روند جهانی آن را طی 
کرده، به طوری که تا ســال 2012 به بیشترين 
تعداد خود رسیده و پس  ازآن با افت مواجه شده 
است. البته شــیب اين افت به اندازه شیب افت 
جهانی اين حوزه نیست و اين حوزه کماکان مورد 

عالقه محققان کشــور است. در سال 2016 نیز 
تعداد مقاالت مربوط به ترانزيستورهای نانولوله 
کربنــی در ايران با 2۷ مورد به بیش ترين تعداد 
خود رسیده اســت که نشان دهنده تفاوت روند 
تحقیقاتی در کشــور نسبت به ساير کشورهای 

پیشروی جهان در اين حوزه است.

ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن2 .2
دو سال پس از کشــف گرافن در سال 2005، 
اولین مقاالت مربوط به ســاخت ترانزيســتور 
مبتنی بر اين ماده به ثبت رسیده اند. پس  ازآن 
و تا ســال 2015 نزديک به 55۸6 مقاله در اين 
حوزه به ثبت رسیده که به طور مداوم با رشدی 
سريع و جهشی همراه بوده است. رشد باالی ثبت 
مقاالت در اين حوزه باعث می شــود که در سال 
2015، تعداد مقاالت بــا 111۸ مورد به بیش 
از 23 برابر ســال 200۷ برسد )شکل 4(. جدای 
از خــواص کم نظیر گرافن، ايــن روند صعودی 
چشــم گیر در ثبت مقاالت نشان از عالقه مندی 
محققین به به کارگیری اين ماده در ترانزيستور 
دارد. به نظر می رســد يکی از داليل کم شــدن 
تعداد مقاالت ترانزيستورهای مبتنی بر نانولوله 
کربنی )از سال 2011 به بعد( گرايش به سمت 
ترانزيستورهای گرافنی باشد که روند رو به رشد 

خود را در سال های اخیر ادامه داده است.
جمهوری اسالمی ايران نیز 4 سال پس از ثبت 
اولین مقاالت ترانزيســتورهای مبتنی بر گرافن 
در جهان، يعنی در ســال 2011، اولین مقاالت 
خود در اين حوزه را به ثبت رسانده است. ثبت 
مقاالت اين حوزه در ايران همانند کشــورهای 
پیشروی جهان، روندی صعودی داشته و در سال 
2015 به 5 برابر ســال 2011 يعنی 31 مورد 
رسیده است  که معادل 2/۷ درصد کل مقاالت 
ISI ثبت شده است. در ســال 2016 نیز تعداد 
مقاالت ايران با 32 مورد به بیش ترين تعداد خود 
رسیده و سهم 3/1 درصدی از کل تعداد مقاالت 

جهان را به خود اختصاص داده است.

مقایسه2 .3
برای مقايســه روشــن تر میان ترانزيستورهای 
مبتنــی بر نانولولــه کربنی و ترانزيســتورهای 
گرافنی، روند ثبت تعــداد مقاالت اين دو حوزه 
در سال های اخیر برای جهان )شکل 5( و ايران 
)شکل 6( به نمايش درآمده است. همان طور که 
مشاهده می شود، تعداد مقاالت ترانزيستورهای 
مبتنی بــر CNT روندی تقريباً ثابت داشــته  و 
در ســال های اخیر رو به افول بوده اســت. اين 
درحالی که است که تعداد مقاالت ترانزيستورهای 
گرافنی روند رو به رشد بسیار سريعی داشته اند. 
مقايســه دو نمودار نشــان می دهد که به غیر از 
ســال 2016 روند ثبت مقاالت در ايران با روند 
آن در جهان تا حدود زيادی همخوانی دارد. اين 
مهم می تواند نشان دهنده اين موضوع باشد که 
در تحقیقات اين حوزه، شــناخت نسبتاً خوبی 

شــکل 4. تعداد مقاالت ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن در پایگاه داده ISI بين سال های 200۵ تا 
نوامبر 201۶  در جهان )آبی( و ایران )قرمز( به ازای سال های مختلف
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نسبت به تحوالت جهانی در کشور وجود داشته 
و دارد.

جایگاه كشورهای مختلف3
ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی3 .1

تا سال 2015، کشــور اياالت  متحدۀ امريکا با 
1654 مقاله و جمهوری خلق چین با ۷۹1 مقاله 
در رده های اول و دوم جهان قرار دارند )شکل ۷( 
که به ترتیب 35 و 16 درصد کل مقاالت در اين 
حوزه را به خود اختصاص داده اند. پس  از اين دو 
کشــور کره جنوبی که هم اکنون سهم زيادی از 
بازار نانو الکترونیک مصرفی را از آن خود کرده 
است، در جايگاه ســوم قرار دارد. هر سه کشور 
يادشــده همکاری تحقیقاتی خیلی خوبی را نیز 
با يکديگر داشــته اند، به طوری که کشور امريکا، 
111 مقاله خود را با همکاری چین و 103 مقاله 
را بــا همکاری محققــان کره جنوبی ثبت کرده 
است. پیشــتازی تعداد مقاالت امريکا با بیش از 
دو برابر تعداد مقاالت کشــور دوم يعنی چین، 
نشان از توجه ويژه اين کشور به فناوری های فرا

CMOS است. نکته جالب توجه در اين آمار، قرار 
گرفتن جمهوری اسالمی ايران در جايگاه هشتم 
با 152 مقاله است. اين در حالی است که کشور 
تايوان– از پیشتازان صنعت نانو الکترونیک و از 
بزرگ ترين صاحبان صنايع مدارات مجتمع- در 
جايگاه ســیزدهم قرار دارد. البته ذکر اين نکته 
ضروری اســت که اکثر قريــب به اتفاق مقاالت 
ايران در هر دو حوزه ترانزيســتورهای CNT و 
گرافنی، در حوزه مدل سازی و شبیه سازی بوده 
اســت. دراين  بین، 12 مقالــه ايران با همکاری 
محققین امريــکا و 4 و 3 مقاله نیز با همکاری 
محققین کشــورهای مالــزی و اتريش به ثبت 

رسیده است.

ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن3 .2
همچــون تحقیقات درزمینه ترانزيســتورهای 
مبتنی بــر نانولوله کربنی، در ترانزيســتورهای 
گرافنی نیز کشورهای امريکا، چین و کره جنوبی 
تا ســال 2015 به ترتیب بــا 1۷13، 1241 و 
۷0۸ مقاله در جايگاه های اول تا سوم قرار دارند. 
به همین ترتیب، کشــورهای ژاپن و آلمان نیز 
رده هــای چهارم و پنجم را بــه خود اختصاص 
داده انــد و تفاوت اين حوزه با ترانزيســتورهای 
مبتنی بر CNT از رده ششم به بعد با جايگزينی 
ســنگاپور به جای فرانسه آغاز می شود. همچون 
مورد قبــل اين بار نیز، همکاری بســیار خوبی 
بین کشورهای صدرنشــین در اين حوزه ديده 
می شود، به طوری که کشــور امريکا، 223 مقاله 
مشترک با چین، 13۷ مقاله با کره جنوبی و ۷5 
مقاله با ژاپن به طور مشترک به ثبت رسانده اند. 
در اين حوزه ايران که در ترانزيستورهای مبتنی 
بر نانولوله کربنی در رتبۀ هشــتم قرار داشــت، 
در ترانزيســتورهای مبتنی بر گرافن در جايگاه 
سیزدهم جهان قرار دارد. اگرچه اين نزول رتبه 

می تواند مربوط به تأخیر چهارســالۀ کشور در 
ثبت اولین مقاله در اين حوزه نســبت به ساير 
کشــورهای پیشرو باشد، اما پیشــرفت و رشد 
بسیار خوبی که در سال های اخیر در تحقیقات 
اين حوزه بــه وجود آمده )شــکل 6(، می تواند 
نويدبخش رسیدن به جايگاه بهتری برای کشور 
باشــد. ضمن اين که همکاری هــای تحقیقاتی 
حوزه ترانزيســتورهای گرافنی در ايران، نسبت 
به ترانزيســتورهای مبتنی بر CNT بیشتر بوده 
اســت. از مجموع 152 مقاله به ثبت رســیده 
توسط کشــورمان، 20 مقاله با همکاری کشور 
مالــزی، 20 مقاله اتريــش، ۷ مقاله امريکا و ۸ 
مقاله نیز با همکاری کشورهای استرالیا و ايتالیا 

در پايگاه داده ISI به ثبت رسیده اند.
با مقايســه دو شــکل ۷ و ۸، مشاهده می شود 
که اگرچه ســابقۀ تحقیقات در ترانزيستورهای 

 CNT گرافنی کمتر از ترانزيستورهای مبتنی بر
است، اما تعداد مقاالت امريکا و چین و بسیاری 
ديگــر از کشــورها در اين 10 ســال در حوزه 
بیشتر است. همان طور  ترانزيستورهای گرافنی 
که پیش تر نیز گفته شــد، ايــن مهم می تواند 
نشــان دهنده تمرکــز تحقیقاتی حــال حاضر 
کشورهای پیشرو بر روی ترانزيستورهای گرافنی 
و کم شدن تمرکز بر روی ترانزيستورهای مبتنی 

بر نانولوله کربنی باشد.

دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی4
دانشــگاه ها، ســازمان ها، شــرکت ها و مراکز 
تحقیقاتی که دارای بیشــترين مقاله در هر دو 
حوزه بوده اند، در جدول 1 به نمايش درآمده اند. 
از 5 دانشــگاه برتر در هر دو حوزه، 4 دانشــگاه 
و درمجمــوع 12 مرکز از 20 مرکز مشــترک 

شکل 7. تعداد مقاالت ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی در پایگاه داده ISI از سال 200۵ تا 
201۵ در كشورهای مختلف و جایگاه هشتم ایران
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هستند؛ بدين معنا که دانشگاه هايی که درزمینۀ 
ترانزيستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی پیشتاز 
بوده اند، پس از ظهور گرافن و ترانزيســتورهای 
مبتنــی بر آن، با تمرکــز تحقیقاتی بر اين نوع 
ترانزيستورها، پیشتازی خود را اين بار در حوزه 

ترانزيستورهای گرافنی ادامه داده اند.
در میــان 20 مرکز پیشــرو در تعداد مقاالت 

ترانزيســتورهای مبتنــی بر نانولولــه کربنی، 
نام شــرکت IBM )از شــرکت های پیشــرو در 
تحقیق و تولید نرم افزار و ســخت افزار( در رده 
دهم و سامســونگ، به عنوان يکی از بزرگ ترين 
تولیدکننــدگان قطعــات الکترونیکی در رديف 
هجدهم به چشــم می خــورد. پــس از ظهور 
ترانزيســتورهای گرافنی، IBM به رده هشــتم 

و وزارت انرژی اياالت  متحده به رده ششــم در 
اين حوزه صعود می کنند. شرکت سامسونگ در 
میان 20 مرکز برتر در اين حوزه ديده نمی شود.
حضور مراکز نام برده شده در میان مراکز پیشرو 
در اين دو حوزه، نشــان از اهمیــت باالی اين 
ترانزيســتورها نه تنها در مراکز تحقیقاتی، بلکه 
در مراکز اســتراتژيک و تجاری دارد. اين مراکز 
تحقیقاتی که خود در پیشبرد صنعت کنونی نانو 
الکترونیک، نقش بسزايی داشته اند، اکنون برنامه 
تحقیقاتی گســترده ای را برای حرکت به سوی 
فناوری های فراCMOS در دستور کار خود دارند.

مراکز تحقیقاتی که بیشــترين مقاالت در اين 
دو حــوزه در ايران را دارنــد نیز در جدول 2 به 
نمايش درآمده اند. دانشــگاه آزاد اســالمی در 
هر دو حوزه بیشــترين مقاالت را منتشر کرده 
و دانشگاه تهران نیز ســهم به سزايی در تولید 
مقاالت داشــته است. بیشــترين همکاری های 
خارج از کشــور در حوزه ترانزيستورهای مبتنی 
بر نانولوله کربنی نیز با دانشگاه  ارواين کالیفرنیا 
و دانشگاه سیســتم کالیفرنیای امريکا )هرکدام 
با ۸ مقاله( به ثبت رســیده است. دانشگاه های 
تکنولــوژی مالزی و صنعتی وين نیز به ترتیب با 
1۹ و 13 مقالۀ مشترک با ايران، بیشترين سهم 
همکاری های تحقیقاتی در حوزه ترانزيستورهای 
مبتنی بــر گرافن را دارند. به جز دانشــگاه آزاد 
اســالمی که دارای واحدهای زيادی در سرتاسر 
کشور است، دانشگاه های شیراز و سمنان ازجمله 

شکل 8. تعداد مقاالت ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن در پایگاه داده ISI از سال 200۵ تا 201۵ در 
كشورهای مختلف و جایگاه سيزدهم ایران
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جدول 1. مراكز برتر انتشاردهنده مقاالت ISI در حوزة ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی و ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن از 
سال 200۵ تا 201۵ در جهان، مراكز مشترک با رنگ قرمز نشان داده شده است.
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ادامه جدول 1. مراكز برتر انتشــاردهنده مقاالت ISI در حوزه ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی و ترانزیستورهای مبتنی بر 
گرافن از سال 200۵ تا 201۵ در جهان، مراكز مشترک با رنگ قرمز نشان داده شده است.
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دانشــگاه های شهرستان هســتند که در هر دو 
حوزه نقش پررنگی در تولید مقاالت داشــته اند. 
همچنین، دانشگاه های ارومیه و تبريز نیز که در 
میان 10 دانشگاه برتر در حوزه ترانزيستورهای 
مبتنی بر نانولوله کربنی نبودند، جايگاه بســیار 
خوبی را در ترانزيســتورهای گرافنی )به ترتیب 

سوم و ششم( به خود اختصاص داده اند.

محققان برتر۵
محققین برتر هر دو حوزه که دارای بیشــترين 
مقاالت ثبت شــده از ســال 2005 تــا 2015 

بوده انــد، در قالب جدول 3 گردآوری شــده اند. 
در ترانزيســتورهای مبتنی بــر نانولوله کربنی، 
OHNO Y از کشــور ژاپن با 6۸ مقاله در مقام 
 LEE ،اول و در ترانزيستورهای مبتنی بر گرافن
S از کره جنوبــی با 6۹ مقاله، بیشــترين تعداد 
 LEE S مقــاالت را دارنــد. نکته جالــب اينکه
محققی از شرکت سامسونگ است. شرکتی که 
بــا ۸۸ مقالــه، مقام هجدهــم را در بین مراکز 
تحقیقاتــی برتر در ترانزيســتورهای مبتنی بر 
نانولوله کربنی به نام خود ثبت کرده اســت، اما 
در ترانزيستورهای گرافنی با 65 مقاله در جايگاه 

بیست و هشــتم جهان است. نام LEE S تقريباً 
در تمامی مقاالت ثبت شــده از طرف شــرکت 
سامسونگ در اين حوزه ديده می شود. همان طور 
که در جدول 3 مشاهده می شود، بیشترين سهم 
در تولید مقاالت اين حوزه را محققین آســیای 
شرقی به خود اختصاص داده اند که در شرکت ها، 
دانشگاه ها و سازمان های مختلفی در کشورهای 
مختلف دنیا مشغول به تحقیق و توسعه در اين 
زمینه هستند. نکته جالب ديگر اينکه در میان 
اين 20 پژوهشگر برتر، شش محقق )که با رنگ 
قرمز در جدول متمايز شده اند( مشترک هستند 
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که با کشف گرافن و به کارگیری آن در ساختار 
ترانزيستور، تمرکز تحقیقاتی خود را بر روی اين 

حوزه قرار داده اند.
در ايــران نیــز دکتر کیــوان نــاوی و دکتر 
محمدحسین معیری از دانشگاه شهید بهشتی، 
دارای بیشــترين مقاله در حوزه ترانزيستورهای 
مبتنی بر نانولوله کربنی هستند. بخش اعظم رتبه 
دانشگاه شهید بهشتی در اين حوزه )رتبه دوم( 
مرهون تالش های اين دو محقق ارزشمند کشور 

است. جناب آقای دکتر کیوان ناوی محقق حوزه 
نانو و نانو الکترونیک با بیش از 3۷43 ارجاع و اچ 
ايندکس 32 از پیشتازان اين حوزه در کشور به 
شمار می آيند. پس ازاين دو محقق، جناب آقای 
دکتر محمدحسین شیخی از دانشگاه شیراز در 
 ISI رده سوم بیشترين انتشاردهندگان مقاالت

در اين حوزه قرار دارند.
آقــای دکتــر محمدتقی احمدی از دانشــگاه 
تکنولوژی مالزی نیز دارای بیشترين مقاالت در 

حوزه ترانزيستورهای گرافنی است. پس از ايشان 
دکتر مهدی پورفتح از دانشــگاه تهران و آقای 
دکتر محسن رحمانی از دانشگاه ملی استرالیا به 

ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

جمع بندی و نتيجه گيری۶
پس از کشف نانولولۀ کربنی و گرافن، محققان 
در سرتاســر جهــان، کاربردهــای متنوعی در 
ساختارهای مختلف برای اين دو نانو ماده ، ازجمله 

ترانزیستورهای مبتنی بر گرافنترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی

مقاالتمحققمقاالتمحققردیف

1OHNO Y23۷LEE S 6۹ 
2LIU J22۷LI LJ 56 
3PENG LM1۷۹KIM J 54 
4WONG HSP15۹AVOURIS P 53 
5AVOURIS P133LEE J 53 
6ZHANG Q132OTSUJI T 52 
۷LEE YH130TANIGUCHI T 52 
۸ZHANG J130WATANABE K 52 
۹ROGERS JA115WANG L 50 
10MATSUMOTO K111PARK J 4۹ 
11HERSAM MC111HUANG Y 4۷ 
12MIZUTANI T110KIM H 4۷ 
13KIM J104KIM S 45 
14ZHANG ZY103GUO J 44 

جدول 3. 20 محقق برتر انتشــاردهندة مقاالت ISI در حوزه ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی و ترانزیستورهای مبتنی بر 
گرافن از سال 200۵ تا 201۵

ترانزیستورهای مبتنی بر گرافنترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی

مقاالتدانشگاهمقاالتدانشگاهردیف

2۷دانشگاه آزاد اسالمی51دانشگاه آزاد اسالمی1
22دانشگاه تهران32دانشگاه شهید بهشتی2
12دانشگاه ارومیه15دانشگاه تهران3
۸دانشگاه صنعتی شريف14دانشگاه سمنان4
۷دانشگاه شیراز12دانشگاه شیراز5
6دانشگاه تبريز۷دانشگاه علم و صنعت6
5دانشگاه سمنان6دانشگاه تربیت مدرس۷
5دانشگاه شهید بهشتی5دانشگاه صنعتی امیرکبیر۸
5دانشگاه تربیت مدرس5دانشگاه صنعتی شريف۹
5دانشگاه فردوسی مشهد5دانشگاه مازندران10

جدول 2. مراكز برتر انتشاردهنده مقاالت ISI در ایران در حوزه ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی و ترانزیستورهای مبتنی بر گرافن 
تا سال 201۵، مراكز مشترک با رنگ قرمز نشان داده شده اند.
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ادامه جدول 3. 20 محقق برتر انتشاردهندة مقاالت ISI در حوزه ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی و ترانزیستورهای مبتنی 
بر گرافن از سال 200۵ تا 201۵

ترانزیستورهای مبتنی بر گرافنترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله كربنی

مقاالتمحققمقاالتمحققردیف

15CHAN-PARK MB۹6LI H 44 
16LI H۹0ZHANG H 43 
1۷ZHOU CW۹0AKINWANDE D 3۷ 
1۸LI Y۸۸DUAN XF 3۷ 
1۹KIM S۸5ZHANG ZY 3۷ 
20PARK J۸4LIU Y 36 

پینوشتها:
1. Metal- Oxide- Semiconductor Field Effect Transistor 

2. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor  

3. Gordon Moore

4. Beyond CMOS

5. Carbon Nanotube Field Effect Transistor (CNTFET)

6. Graphene Field Effect Transistor

7. Band gap

8. Scale up 
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در صنعت نانوالکترونیک و فناوری های ساخت 
ترانزيســتور، مورد تحقیق و توسعه قراردادند. 
روند ثبت مقاالت ISI در ترانزيستورهای مبتنی 
بر نانولوله کربنی در سال های اخیر رو به کاهش 
بوده و در مقابــل، ترانزيســتورهای مبتنی بر 
گرافن، رشد بسیار خوبی داشته اند. اگرچه اين 
نتايج می تواند نشان دهنده از گردانه خارج شدن 
ترانزيستورهای مبتنی بر CNT باشد، اما پاسخ 
قطعی در اين زمینه نیازمند مطالعات بیشــتر 
مخصوصاً بــا ابزار تحلیل پتنت اســت؛ چراکه 
اين نوع ترانزيســتورها از يــک فناوری نوظهور 
به يک فناوری درحال توســعه تبديل شــده اند. 
ضمن اينکه از کاربردهای اين دو ترانزيســتور، 
در ساير حوزه ها مانند حســگر نیز نبايد غافل 
شــد؛ چراکه اين ترانزيســتورها و نانوماده های 

به کاررفتــه در آن، قابلیــت بســیار بااليی در 
به کارگیــری به عنوان يک حســگر محیطی و 
زيستی بســیار حســاس با انتخاب پذيری باال 
و زمان پاســخ دهی ســريع دارند. جدای از اين 
دو فناوری، بســیاری ديگــر از فناوری های فرا

CMOS نیــز مانند ترانزيســتورهای مولکولی، 
ترانزيستورهای اسپینی، ترانزيستورهای مبتنی 
بر NEMS و غیره دارای پتانســیل بسیار بااليی 
برای به کارگیری در مدارات مجتمع )پردازشگر 
يا حافظه( هســتند. بــا اين حال بــا توجه به 
سرمايه گذاری های بســیار بااليی که مخصوصاً 
از ســوی شرکت هايی پیشرو نظیر سامسونگ و 
IBM بر روی ترانزيستورهای مبتنی بر CNT و 
گرافن صورت گرفته، به نظر می رسد که در میان 
همه فناوری های فرا CMOS، ترانزيســتورهای 

مبتنی بر نانولوله کربنــی و مخصوصاً گرافنی، 
از جايگاه ويژه ای برخوردار هســتند. جمهوری 
اســالمی ايران نیز همگام با کشورهای پیشرو 
در ايــن زمینه، مقاالت متعــددی را در هر دو 
حوزه به ثبت رسانده اســت. در اين زمینه و با 
توجه به روند تحقیقاتی جهانی، توجه بیشتر به 
ترانزيستورهای گرافنی ضروری به نظر می رسد. 
مضافاً اينکه برای پیشرفت در اين حوزه ها، کشور 
نیازمند ايجاد زيرساخت های آزمايشگاهی الزم 
)نظیر اتاق هــای تمیز، لیتوگرافی، زدايش، اليه 
نشانی و غیره( است؛ چراکه اکثر قريب به اتفاق 
کارهای تحقیقاتی انجام شده در کشور در حوزه 
مدل سازی و شبیه سازی بوده و درزمینه سنتز و 
ساخت، با توجه به کمبود امکانات آزمايشگاهی 

فعالیت بسیار محدودی انجام پذيرفته است.
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تمركز تدریجی بر توسعه ی فناوری نانو به منظور دستيابی به راه حل هایی1
برای چالش های اجتماعی

مايکل آ.میدر5 سرپرست کنونی اداره ی ملی هماهنگ کننده ی فناوری نانو 
 Q&A دولت اياالت متحده و مردم- در صفحه ی ،NNI نقطه ی تماس بین-
401 درباره ی مســیر رشــد و چگونگی عملکرد NNI در حال حاضر بحث 
می کند. هدف کلی همه ی مؤسســات دولتی تشکیل دهنده ی NNI که از 
16 ســال پیش شروع شده است، توســعه ی علم و فناوری مواد نانومتری 
برای تأمین اجناس عمومی است. تالش پژوهشگران در دهه ی اول عمدتاً 
برای درک خواص مواد نانومتری بود، گرچه هماکنون نمونه هايی موفق از 
محصوالت فناوری نانو تولید شده اســت. در سال های اخیر، تمرکز تدريجی 
بر توسعه ی فناوری نانو به منظور دستیابی به راه حل هايی برای چالش های 
 NNI .اجتماعی مانند اطالعات، امنیت، سالمت و مديريت منابع بوده است
در ســال 2010، برنامه  )Nanotechnology Signature Initiative )NSI را 
شروع کرد که هدف از آن متمرکز ساختن تالش های مؤسسات دولتی در 

نواحیای بود که برای جامعه ارجحیت داشت. 
در ابتدا ســه NSI شــروع به کار کرد: توسعه ی ســلول های خورشیدی، 
توســعه ی معماری و سیســتم های الکترونیکی مــدرن و تولید مقرون به 
صرفه ی نانومواد در مقیاس بزرگ. دو NSI ديگر نیز در سال 2012 با تمرکز 
بر خلق زيرســاخت های دانش مبتنی بر جامعه برای توســعه ی نانومواد و 
توسعه ی حسگرهايی با قابلیت حمل و حساسیت باال شروع به فعالیت کرد. 
شــروع ششــمین NSI دربــاره ی پايــداری آب در 22 مــارس 2015، 
بارزترين نشــانه ی تمرکز NNI بر حل مشــکالت جامعه بــود؛ آنچه که 
هدف ســاير گروه های بزرگ جهانی مشــمول در فناوری نانو نیز هســت 

.)http://go.nature.com/CGZLv4(
طرح پیشگامی با شــش نماينده ی دولتی اياالت متحده با اهدافی خاص 
و جاه طلبانه برپا شــد. اين طرح شــامل؛ دو برابر کردن توان عملیاتی آب 
فیلتر شــده با غشاها در طول پنج سال، توسعه و تجاری سازی فرآيندهای 
نمک زدايی جايگزين روش های بر پايه ی اسمز معکوس در طول ده سال و 
توسعه ی کاتالیزورهای خالص سازی آب به جای روش های برپايه ی فلزات 

گران بها به مدت ده سال می باشد. 
NNI قصــد دارد در آينده روشــی متفاوت بر مبنــای چالش های بزرگ 
الهام گرفته از فناوری نانو را اجرا کند. دولت اوباما از ســال 2013 از مفهوم 
چالش های بزرگ به عنوان ابزاری برای علم و نوآوری اســتفاده کرده است. 
شناخت اهداف جاه طلبانه اما قابل دستیابی با قابلیت حل مشکالت اجتماعی 

از طريق ارتباط صنعت و علــم آکادمیک با به کارگیری ابتکارات مردمی، 
مفهوم کلی اين چالش هاســت. تشخیص يک چالش مستقیماً به برنامه ای 
تعريف شده و تخصیص سرمايه ی دولتی منجر نمی شود، بلکه اين چالش به 
صورت اطالعیه ای از دولت اياالت متحده تحت مشورت با جامعه ی علمی 
و دانشگاه ی، صنعت و مردم قرار گرفته و با مالحظه ی حوزه های مهم برای 
جامعه از اين گروه ها دعوت به همکاری می شود. مفهوم چالش های بزرگ 
در تابســتان 2015 به وسیله ی NNI تصويب شد. درخواست عمومی برای 
تعدادی از چالش های بزرگ بالقوه در ژوئن سال 2015 منتشر و پیشنهادات 

مرتبط با آن به مدت يک ماه پذيرفته شدند. 
اولین چالش بزرگ در اکتبر سال 2015 مطرح شد که دربارهی تولید نوع 
جديدی از رايانه با توانايی دستکاری حجم زيادی از اطالعات و توان اجرايی 
 .)http://go.nature.com/uAQTPC( با راندمان انرژی مشابه مغز بشــر بود
جالب اســت که اين موضوع مستقیماً مربوط به حل يک مشکل اجتماعی 
مانند درمان بیماری هايی با مرگ و میر زياد يا مديريت منابعی مانند انرژی، 
غــذا و آب نبود. اما نوع جديدی از رايانه می تواند ابزاری قدرتمند برای رفع 
غیر مستقیم اين چالش ها باشد. بر اساس اظهارات پاول ويس6 و علی جاوی۷ 
)ACS Nano 9, 10533–10536; 2015(، در چند ســال آينده حسگرهای 
قابل پوشــیدن حجم زيادی از اطالعات را فراهم خواهند کرد که می تواند 
برای حل مشکالت سالمتی و منابع طبیعی ضروری باشد؛ اما اين اطالعات 

بدون وجود ماشین جديدی برای مديريت مؤثر آن ها، بی فايده خواهد بود.

ایده ی تمركز بر مسائل عمومی مردم باید ارزش نهاده شود2
اين مفهوم از فناوری نانو برای حل غیرمســتقیم چالش های اجتماعی نیز 
در اين موضوع برجســته می شود. بیومر۸ در تفســیری در صفحه ی 3۹۸ 
تأکید کرد نگرش تجاری به فناوری نانو به عنوان ابزاری برای حل مشکالت 
مرتبط با فقر به گونه ای اســت که اين فناوری های اولیه ی در حال توسعه، 
مشــکالت را مستقیماً نشانه بگیرند. او اظهار داشت اين روش ممکن است 
مزايای بالقوه ی پیشــنهادی به وسیله ی فناوری نانو را محدود کند و حتی 

ضد تولید باشد. 
فعــال برای قضاوت در مــورد موثر بودن چالش های بــزرگ الهام گرفته 
از فناوری نانــو، خیلی زود اســت. اما ايــده ی تمرکز بر مســائل عمومی 
مــردم بايــد ارزش نهاده شــود. به عــالوه عالقه ی تعــدادی از صنايع و 
ســازمان ها )http://go.nature.com/G14cRu( در توســعه ی يــک رايانه 
قدرتمند مطمئناً نشــانه ی مثبتی است. بررسی فايده ی چالش های بزرگ 

ديگری که ساير موضوعات را پوشش می دهند ضروری خواهد بود.
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 پيشگامی ملی فناوری نانو )NNI( و چالش های جامعه ی مدرن.
بيل كلينتون1، رئيس جمهور ایاالت متحده در ژانویه ی سال 2000 در انجمن 
فناوری كاليفرنيــا )Caltech( درباره ی NNI ســخنرانی كرد. او درباره ی 
توسعه ی مواد سبک، مينياتوری كردن دستگاه های ذخيره ی اطالعات و 
روش های مؤثر  شناسایی ســرطان صحبت كرد و متهعد به اختصاص۵00 
ميليون دالر از بودجه ی فدرال برای سرمایه گذاری اوليه در این طرح شد 
)http://go.nature.com/IyW47n(. سرآغاز NNI را می توان ارائه ی ميهيل 
سی روكو2 در مارس 1999 دانســت كه ایده خود را برای كاخ سفيد ارائه 

داد. NNI پس از كلينتون، در زمان ریاســت جمهوری بوش3 و اوباما4 نيز با 
اختصاص بيش از 20 ميليارد دالر از بودجه ی فدرال ادامه یافت. 
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 ما در پی سياســت نگاری ترویج دانش آموزی نانو هستيم. 
یک دليل مهم آن، ثبت تاریخ و اتفاق ها است. بخش دیگری 

هم وجــود دارد و آن ایده ها و فکرهایی 
است كه در پس اتفاق ها و تصميم ها وجود 
داشته است. فرآوری این اطالعات و تبدیل 
آن به الگویی با قابليت اشــتراک گذاری و 
از  دیگری  بخــش  دیگران،  اســتفاده ی 
كار خواهد بود كــه نوعی مدیریت دانش 
است. می خواهيم یک بار به جای اینکه از 
استفاده كنيم،  وارداتی  الگوهای سياستی 
انجام شده  كاری را كه در كشور خودمان 
است و تجربه ی خودمان را ـ با همه ی بد 
و خوبش ـ الگو كنيم و نقاط ضعف و قوت 

آن را بيابيم. 
نحوه ی آشــنایی و ورودتــان به ترویج 

دانش آموزی چگونه بود؟

من در سال ۷۹ کارم را در کمیته مطالعات سیاست نـــانوتکنولوژی شروع 
کــردم و تا ســال 13۸5، مجله فناوری نانو را منتشــر می کردم و برخی از 
گزارش های پشتیبان ســند توسعه فناوری نانو را تهیه 
می کردم. ورودم به ترويج دانش آموزی در پايان ســال 
13۸5 بود که آقای دکتر ســلطانی1 مسئولیت ارزيابی 
سايت باشگاه نانو را به من سپرد. ايشان در سال 13۸6 
خواستند که در تنظیم آيین نامه حمايت از سمینارهای 
آموزشــی همکاری کنم و بعــد از آن، مديريت اجرای 

آيین نامه در حیطه ی کاری من قرار گرفت.
 آقای شاه میرزايی که قبال مدير کارگروه ترويج بودند، 
از سال 13۸5 همکاری با ستاد را ادامه ندادند و در يک 
بازه بیش از يک ســال، کسی رسما متولی ترويج نبود. 
من به ترويج دانش آموزی ورود کرده  بودم، مســئولیت 
مجله و ســايت ســتاد را از قبل در دســت داشتم و 
سخنرانی هايی با موضوع آشــنايی با فناوری نانو را در 
برخی دانشــگاه ها برگزار کرده بودم. در ســال 13۸6، 

تقویت تفکر »ما می توانیم«، نیاز به 
»شنا کردن خالف جهت آب« دارد

  ترویج دانش آموزی یکی از برنامه های اصلی در ترویج فناوری نانو 
در كشور محسوب می شود. توزیع مناسب فعاليت ها درسطح كشور و 
سير تکاملی برنامه ها از فعاليت های آموزشی تا رقابتی و پژوهشی، از 
جمله ویژگی های بيش از یک دهه اجرای برنامه های ترویج اســت. 
مهندس عمــاد احمدوند، مدیر كارگروه ترویج ســتاد فناوری نانو، 
»زمينه سازی مناسب برای فعاليت همه افراد دارای ظرفيت« را وظيفه 
اصلی سياست گذار می داند. شاید بتوان اجرایی شدن این رویکرد را 
از دالیل اصلی موفقيت ترویج دانش آموزی دانست. استخراج اصول 
كاری ترویج دانش آموزی نانو و اطالع از برنامه ها و فعاليت های آن، 

بهانه ای برای مصاحبه با ایشان بود. 
عماد احمدوند متولد 13۵7 و دارای مدرک كارشناسی ارشد مهندسی 
شيمی از دانشگاه تربيت مدرس و دانشجوی دكتری مدیریت فناوری 
در دانشگاه عالمه طباطبایی اســت. ایشان از سال 1379 همکاری 
خود با كميته فناوری نانو مســتقر در مركــز همکاری های فناوری 
ریاست جمهوری  را آغاز كرد و پس از تشکيل ستاد نانو فعاليت های 
ترویجی خود را در این ســتاد ادامه داد و از ســال 138۶ تا كنون 

مدیریت كارگروه ترویج ستاد را به عهده دارد.

تفکر ستاد این است كه ما 
می خواهيم توسعه درون زا 
داشته باشيم. این موضوع 
نيازمند تغيير تفکر است. 
یک دليل كار در سطح 

دانش آموزی این است كه 
هنوز فکرشان اینطور شکل 
نگرفته كه »ما نمی توانيم«، 
بنابراین می شود این فکر را 
تزریق كرد كه»می توانيم«.

تهيه: بنياد توسعه فردا؛ اندیشکده سياست نگاری فناوری نانو
تنظيم: منيره كارگرشریف، ویراستار: سيدحميد رهنما
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مسئولیت ترويج به من سپرده شد. 

 شــما رویکرد اجرایی خاصــی را پيش 
گرفتيد؟ 

ايده آل ذهنی من اين بود که هرکســی که در ســتاد 
متولی يک موضوع اســت، بايد بتوانــد فضا را برای کار 
ديگرانــی که ظرفیــت دارند، فراهم کنــد. به نظر من، 
حمايت از سمینارها زمینه ی خیلی خوبی در اين راستا 
بود؛ با اين ابزار، ظرفیت و فضا برای کار کردن کســانی 
که با ما ارتباط مستقیم ندارند و ما آن ها را نمی شناسیم، 
فراهم می شــود. به نظرم اين روش هنــوز خیلی جای 

توسعه دارد. 

 بــا این رویکرد، كارهــا خيلی هم ارزان 
درمی آید. 

بله، بسیار ارزان می شود.اما مهم تر از ارزان بودن، اينکه 
اين ابزار، ظرفیت های ناشناخته را رو می آورد. 

 اگر بخواهيم پراكندگی مناسبی در سطح 
كشور ایجاد شود، آیا این الگو ظرفيت دارد؟

بله. يکی از ويژگی های خوب الگوی حمايتی همین اســت که اين امکان را 
به شــما می دهد که جريان کار را راحت تر مديريت کنید. در راستای توزيع 
مناســب جغرافیايی يا ارتقای محتوای ســمینارها، اصالحاتی در طول اين 
ســال ها در آيین نامه حمايتی انجام شده است که همگی ناشی از ظرفیت 
الگوی حمايتی بوده اســت. اگر الگوی کاری مــا ورود در اجرا می بود، اين 

تغییرات سخت انجام می شد.

 اگر برگزاركنندگان سمينارها نمی توانستند مطابق استاندارد 
تعيين شــده در آیين نامه عمل كنند، چطور با آن ها برخورد 

می كردید؟
برگزاری ســمینار، يک ابزار برای گفتمان ســازی و جريان ســازی نیروی 
انسانی اســت. آيین نامه ی ما قاعده  و قالبی برای جهت دهی به کار مروجان 
و جلوگیری از کارهای ســلیقه ای است.آيین نامه سدی نیست که هر کسی 
توانست از اين سد باال بیايد حمايت شود و هر کس نتوانست، حمايت نشود. 
با نهادی که تازه وارد فضا شــده اســت نیاز اســت که با نگاه سهل گیرانه و 
آموزشــی برخورد شود ، اما وقتی يک نهاد طی سال، شصت هفتاد سمینار 

برگزار می کند، نگاه کیفی در ارزيابی های ما قوی تر می شود.

 در كنار سمينارهای دانش آموزی، چه برنامه هایی در كارگروه 
ترویج برای دانش آموزان اجرا می شد؟

يکی از فعالیت هايی که ترويج دانش آموزی را بسیار توسعه داد و در فضای 
کل کشــور تأثیرگذار بود، نمايشگاه استانی بود. ما اولین جشنواره ی نانو را 
در سال 13۸۷ برگزار کرديم. آقای دکتر بهمن ابراهیمی در نمايشگاهی در 
کره يا ژاپن ديده بود که با ابزارهای بصری، مفاهیم نانو را به شــکل ســاده 
برای عموم تفهیم کرده بودند. با پیشنهاد ايشان، بخشی را برای ارائه مفاهیم 
نانو به زبان ســاده در نمايشگاه ايجاد کرديم که محوريت آن با آموزش نانو 
به دانش آموزان بــود. اين بخش فوق العاده جذاب و پرمخاطب بود. از چند 
جهت اين اتفاق افتاد؛ اول اينکه خیلی روی تامین محتوا و طراحی متفاوت 
فضای غرفه انرژی گذاشــته شد. ديگر اينکه شرکت های نانو هنوز محصول 
جذابی برای ارائه نداشــتند ولی در اين غرفه، محصوالت متنوعی به نمايش 

درآمد.

 نمایشگاه ها چگونه توسعه پيدا كرد؟
بعد از اولین نمايشــگاه، کار را بیشتر به عنوان نمايشگاه 
اســتانی ادامه داديم و تا ســال 13۹0 تقريباً در همه ی 
استان ها برگزار شد. در نمايشگاه استانی، يک تیم حدود 
ده  نفری با مديريت باشــگاه نانو به هر استان می رفتند. 
ارتباط ما با مديريت آموزش  و  پرورش در سطح استان ها 
را اين ابزار توســعه داد. در نمايشــگاه استانی جلسات 
هماهنگی بــا مدير يا معاون آموزش  و پرورش اســتان 
برقرار می شــد. در برخی اســتان ها افرادی در حد امام 
جمعه، فرماندار، شــهردار و عوامل اجرايی و دولتی هم 
می آمدند. اثرگذاری فراتر از مخاطب دانش آموزی شــد 
و بدنه ی برخی شــهرها را تحت تأثیر قرار داد و به نوعی 

زمینه توسعه آزمايشگاه های دانش آموزی را فراهم کرد.

 بخش طرح های دانش آموزی در جشــنواره ساالنه 
نانو چطور رشد پيدا كرد؟

در مورد غرفه باشــگاه نانو در جشــنواره ساالنه نانو، به 
اين جمع بندی رســیديم که هر ســال بايد سهم حضور 
کارهای پژوهشــی دانش آمــوزان در ايــن غرفه اضافه 
شــود،  طوری که غلبه با خروجی های کار دانش آموزان 
باشــد. همین طور هم شد و ســال 13۹1 حدود ۸0، ۹0درصد فضای اين 
غرفه مربــوط به ارائه ی کارهای دانش آموزها بود و 10درصد فضا به معرفی 
کارهای باشــگاه نانو اختصاص داشت. از سال 13۹2 حضور دانش آموزها را 
دو نوبــت کرديم اوايل ارائه ی کارهای دانش آموزها در حد ارائه ی مقاله بود، 

اما سال های اخیر، کارهای عملی و نمونه محصول ارائه می شود. 

 مخاطبان اصلی نمایشگاه، دانش آموزها بودند، اما در عمل، 
طرح هایشان برای مسئوالن خيلی جذاب بوده است. 

بله. البته ارائه ی اين فضا به مديران عالی رتبه ی کشــور، مديون نگاه دکتر 
سرکار به بخش دانش آموزی است. ايشــان اهمیت اين سطح را باور عملی 
دارند نه شــعاری. ايشان در بازديد مديران و مسئوالن از نمايشگاه، عالوه بر 
معرفی دســتاوردهای فنی و محصوالت و شــرکت ها، کارهای دانش آموزان 
را نیــز بــه مهمان ها ارائه می کنند. شــنیدن صحبت هــا و اطالعات علمی 
دانش آموزان، حتی متخصصان را هم به وجد می آورد. چون اين دانش آموزان 
صرفاً يک کار آشپزی و ترکیب مواد انجام نداده اند؛ بعضاً تحلیل های عمیق 

می کنند و مانند يک پژوهشگر، نتايج کارشان را تفسیر می کنند. 

 المپياد دانش آموزی نانو، برنامه ی دیگری است كه در ترویج 
دانش آموزی اجرا شــده اســت. ایده ی برگزاری المپياد نانو 

چگونه شکل گرفت؟
پیشنهاد برگزاری المپیاد المپیاد نانو از طرف آقای دکتر مرادی2 مطرح شد. 
با اجرای برنامه حمايت از ســمینارها و برگزاری تعدادی نمايشگاه استانی، 
آمادگی نســبی برای برگزاری المپیاد نانو در کشور ايجاد شد و ما از 13۸۹ 
برگزاری المپیاد را با نام »المپیاد آزمايشی علوم و فناوری نانو« شروع کرديم. 
قبل از برگزاری المپیاد، تعامالتی با باشگاه دانش پژوهان جوان برقرار کرديم 
که اجرای المپیاد نانو را بر  عهده بگیرند، اما موفق نشــديم و خودمان اجرا 

کرديم. 

 اولين آزمون چگونه برگزار شد؟
اولیــن المپیــاد، 1200 نفــر داوطلب داشــت و ثبت نام دســتی و کاماًل 
غیرسیســتمی انجام شــد. اين آزمون از نظر محتوايی و ســاختاری شبیه 

آقای دكتر سركار با ادبيات 
خودشان این طور می گویند 
كه توسعه نانو در ایران دچار 

پوكی استخوان نمی شود. 
منظور این است كه 

ترویج دانش آموزی، باعث 
می شود در دو دهه آینده، 
این استخوان بندی آنقدر 

محکم باشد كه دچار پوكی 
استخوان نشویم. این را به 

عنوان شعار نمی گویند. بلکه 
در عمل كامال باور دارند. 
ما واقعا باور داریم سطح 

دانش آموزی جایی است كه 
می شود برای آینده ایران 

كار كرد.
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المپیادهــای ديگر بود. بعــد از آزمون، يک دوره آمــوزِش عملی ده روزه 
برای برگزيدگان اجرا شــد. اين دوره يکی از نقاط قوت المپیاد نانو اســت. 
بازخوردهايی که از شرکت کنندگان دوره ی عملی گرفته ايم، نشان می دهد 
آن ها به اين دوره خیلی عالقه مند هستند و شرکت در آن را انگیزه ی اصلی 
شــرکت در المپیاد بیان کرده اند. استقبال از المپیاد در سال های بعد رشد 
قابل  توجهی داشــت و ســال ۹5 به بیش از 30 هزار نفر رسید. برای اينکه 
بتوانیم اجرای آزمون را بهتر مديريت کنیم در حال طراحی يک ســازوکار 
هســتیم که افراد تا قبل از رســیدن به آزمون کتبی، فیلتر شوند و آزمون 
کتبی با تعداد داوطلب کمتری برگزار شــود. المپیاد برنامه های ديگر ما را 
هم تحت  تأثیر قرار داد و محور اصلی فعالیت های ترويج دانش آموزی شد.

 دوره عملی فقط مخصوص برگزیدگان اســت. دیگران چه 
انگيزه ای برای حضور در این رقابت دارند؟

 يک ويژگی ديگر که المپیاد نانو را از ساير المپیادها متفاوت می کند، اين 
اســت که رتبه بندی فقط در سطح فرد نیســت. ما نهادهای ترويجی را که 
عموما پژوهش سراها هستند، بر اساس شاخص های کّمی و کیفی ارزيابی و 
رتبه بندی می کنیم؛ مثال بر اساس تعداد داوطلب، درصد حضور در آزمون، 
میانگین نمره داوطلبان، تعداد داوطلبان هر نهاد در میان افراد برتر کشوری 
و غیره استان ها نیز با همین شاخص ها رتبه بندی می شوند. حدود ۹5 درصد 

از داوطلبان المپیاد نانو از طريق نهادهای ترويجی ثبت نام می شوند. 

 المپياد این فضا را در اختيار آموزش و پرورش استان ها قرار 
می دهد كه خودشان را ارائه كنند و در تالش و رقابت باشند. 
اما اغلب بازی المپياد روی برنده ها تعریف می شود و به نوعی 
یکی از روش های اســتعدادیابی اســت كه در دنيا استفاده 

می شود.
هدف در المپیاد نانو صرفاً اســتعداديابی نیست. ايجاد يک فضای عمومی 
برای ترويج نانو، جزو کارکردهای المپیاد است. رتبه بندی پژوهش سراها و 

استان ها و تنوع شاخص ها در همین راستاست. 

 المپياد نانو ویژگی های دیگــری هم دارد كه آن را از دیگر 
المپيادها متمایز كند؟

در المپیادها، يک تیم بســته، سؤال ها را طراحی می کنند، اما تیم طراحی 
ســؤال در المپیاد نانو، يک تیم باز اســت. المپیاد نانو فراخوان سؤال دارد، 
يعنی هر کسی و در هر جايی که ظرفیت داشته باشد، می تواند برای المپیاد 
سؤال پیشنهاد کند و سواالت پس از چند مرحله پااليش توسط تیم علمی، 

گزينش و بازنويسی علمی می شوند. 
يکــی ديگر از موضوع های قابل توجه اين اســت  که ما برای اســتفاده از 

ظرفیت برگزيدگان المپیاد نانو، برنامه ای ســاختارمند 
داريــم و به تدريج آن را توســعه می دهیم. اين موضوع 
در قالــب » کانــون برگزيدگان باشــگاه نانو« در حال 
شــکل گیری. هم اکنــون بخشــی از برنامه های ترويج 
دانش آموزی با مشــارکت فعال اعضــای اين کانون در 
حال انجام است و ان شاءاهلل اثرات اين رويکرد، خودش 

را در سال های آينده نشان خواهد داد.

 المپياد نانو خارج از كشور برگزار می شود؟ 
در روســیه هم برگزار می شود. در جمهوری داغستان 
هــم گويا يک دوره، آزمونی با اين عنوان برگزار شــده. 
در روســیه آزمون به صــورت مجــازی و از طريق وب 
برگزار می شــود و شــش هفت هزار نفر داوطلب دارد. 

البته مخاطبش دانش آموز نیســت. اما مثل المپیادهای ديگر، مانند فیزيک 
و شــیمی نیســت که در دنیا جا افتاده باشــد. تالش کرديم که آموزش و 
پرورش ما شــروع کننده المپیاد نانو در ســطح بین المللی باشــد و از ديگر 
کشورها شــرکت کننده دعوت کنیم، اما تا امســال خیلی موفق نبوده ايم. 
يکی از مشــکالت داخلی ما هم همین اســت که ساير کشورها المپیاد نانو 
برگزار نکرده اند که ما بگويیم می خواهیم به آن جا تیم بفرســتیم.گو اينکه 
ســاختارهای سنتی کشــور ما عادت دارند که پیرو باشند نه پیشرو. البته 
المپیاد دانشجويی با محوريت و پیشگامی ايران در حال شکل گیری است.

 پيش تر تالش هایی برای ورود نانو به كتاب درسی انجام شد، 
االن هم این برنامه پی گيری می شود؟

از همــان ابتدا ما تالش کرديم که نانو وارد کتاب های درســی شــود، اما 
موفق نبوديم. البته شايد کمک خدا بوده که در آن مسیر موفقیت چندانی 
نداشــتیم. زيرا اگر مطالبی به کتب درســی وارد می شــد، شايد ما را قانع 
می کرد و کارنامه ما هم مثل برخی از موضوعات می شــد که درس و کتاب 
و رشــته در دبیرستان دارند ولی نه آموزش گســترده ای روی آ ن ها شکل 

گرفته، نه گفتمان سازی و نه استعداديابی خاصی.
عدم موفقیت ما در ورود نانو به کتب درســی باعث شد اين طور به موضوع 
فکر کنیم که کتاب های درسی تنها باب ورود به سطح دانش آموزی نیستند 
و راه های ديگری از جمله آموزش غیررســمی را با جديت پی گیری کرديم. 
يکی از مهم ترين مســیرها، پژوهش سرای دانش آموزی بود. شايد ما نهادی 
باشــیم که بیشــترين ارتباط را با پژوهش ســراها دارد و از اين ظرفیت و 

زيرساخت موجود در آموزش و پرورش، بیشترين استفاده را می کند. 

 مأموریت پژوهش سراها چه بود و چرا ایجاد شدند؟ ماهيتی 
فوق برنامه ای دارند؟

در پژوهش ســراها، قبل از نانو، موضوعاتی مثل نجوم، رباتیک و آی سی تی 
آموزش داده می شد. اين زيرساخت وجود داشت و به برگزاری سمینارها و 
نمايشــگاه های ترويجی کمک کرد. از سال 13۸۹ هم المپیاد را با همکاری 
نیروهايی پیش برديم که در پژوهش ســراها حضور داشتند. پژوهش سراها 
باب ورود بســیار خوبی برای ارتباط با آموزش و پــرورش در زمینه ی نانو 

هستند.

 چگونه با نهادهای ترویجــی و كارمندان آموزش و پرورش 
تعامل می كنيد كه خودشان را صاحب كار بدانند؟

در تعامــل با آموزش و پرورش، اين طور فکــر می کنیم که اين مجموعه 
می خواهد دانش آموز را رشــد دهــد و يکی از زمینه هايــی که می تواند 
ظرفیت دانش آموز را  شناســايی و شرايط رشــد او را فراهم کند، کار در 
فناوری نانو است. پس کمک کنیم تا پژوهش سرايی که 
به همین منظور ايجاد شده است، از بستر نانو هم برای 
رشد دانش آموزان اســتفاده کند و مورد حمايت ستاد 
قرار گیرد. حاصل کارهای انجام شده در پژوهش سراها، 
کارنامه ی ستاد نیست، بلکه کارنامه ی پژوهش سراست. 
اين موضوع تا حد زيادی در ســتاد نهادينه اســت که 
کارهــای ديگران را به اســم خودشــان ارائــه کنیم. 
نمی خواهم بگويم اين تفکر صد در صد پیاده می شود، 
اما اين تفکر غالب اســت که ســتاد دنبال استفاده ی 

ابزاری از نهادهای ديگر نیست.

 یعنی این تلقی برای آمــوزش و پرورش وجود 
ندارد كه ســتاد نانو از درون پيکــره ی معلمان 

جدای از پروژه هایی 
كه انجام آن را به افراد 

می سپاریم، باید زمين  بازی 
را فراهم و قاعده بازی را 
تعریف كنيم كه هر كسی 
و در هر جایی بتواند با آن 

قاعده بازی كند و خودش را 
نشان دهد و ما بتوانيم این 

افراد را جذب كنيم.
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و بدنه ی آموزشــی و فرهنگی شــان برای خود یارگيری و 
عضوگيری می كند؟

مطلقاً اين طور نیســت. ترويج نانو در همان راســتايی که هدف آموزش 
و پرورش اســت، عمل می کند. بنابراين تعــارض منافع وجود ندارد که 
نگران کننده باشــد. همین موضوع باعث شــده کــه االن بیش از 240 
پژوهش ســرا در آموزش و پرورش در زمینه نانو با ما همکاری داشــته 

باشند.

 فرایند كادرســازی شما هوشــمند به  نظر می رسد. شما 
كارهایی را با باشــگاه نانو و دیگر نهاد های ترویجی شروع 
كردید و در شهرســتان ها  هم نيروهایی را به كار گرفتيد. 
آیا از ابتــدا نگاهتان این بود كه این نيروها در آینده بازوی 
اجرایی تان می شــوند یا در جریــان كار فهميدید كه برای 

كارهای دیگر هم می توانيد از این نيروها استفاده كنيد؟ 
 جدای از پروژه هايی که انجام آن را به افراد می سپاريم، بايد زمین  بازی 
را فراهم و قاعده ی بازی را تعريف کنیم که هر کسی و در هر جايی بتواند 
با آن قاعده بازی کند و خودش را نشــان دهــد و ما بتوانیم اين افراد را 
جذب کنیم. حمايت از ســمینارها جدای از اين که گفتمان نانو را ترويج 
می کند، تقريباً چنین کارکردی برای ما دارد. در شهرســتان ها ـ کسانی 
پیدا می شوند که با همین برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی نشان 
می دهند که ظرفیت انجام کارهای ديگری را نیز دارند و ما از راه ديگری 

نمی توانستیم آن ها را  شناسايی کنیم. 
برای ما، منابع انســانی و خود نیرو اصالــت دارد و صرف انجام کار مهم 
نیســت. يعنی رشد کردن نیروی انســانی برای ما اصالت دارد. در تعامل 
ما با همکاران ستادی، دســت ما بسته تر است، چون قواعد اداری حاکم 
است. کســانی که در ترويج کار می کنند، عموماً خودشان را صاحب کار 

می دانند. 

 االن دیدگاه شــما درباره ی آموزش دانش آموزی چيست؟ 
چرا این كار را انجام می دهيد؟ از نظر تاریخی كاری شروع 

شده بود و مجبور بودید ادامه  دهيد؟ 
 از نظــر تفکــر مديريتی موجود در ســتاد و اعتقــاد عملی به بخش 
دانش آموزی، قباًل در موضوع حضور مســئوالن و بازديدشان از نمايشگاه 
اشاره کردم. از جهات ديگری هم می شود به اين موضوع پرداخت. از سال 
13۸0، جرقه های کار در ترويج دانش آموزی زده شــده بود. در سند اول 
توسعه نانو هیچ اسمی از ترويج دانش آموزی نبود، ولی در سند تکمیلی 
دوم که در ســال 13۸۷ مصوب شــد، بخش دانش آموزی را وارد سند 
توســعه ی نانو کرديم. همین طور در سند تکمیلی سوم در سال 13۹0 و 
االن در سند  ده ســاله ی دوم، بخش دانش آموزی پررنگ است. بنابراين 
اگر صرفاً در اين حد نگاه می شــد که کار خوبی اســت و جنبه ی تبلیغ 
هم دارد، قطعا وارد ســند نمی شد. ترويج دانش آموزی در نانو موضوعی 
نیســت که بگويیم يک مجموعه ای متولی بوده و حاال ارثی به ما رسیده 
اســت که مجبور شــديم ادامه دهیم. من باور دارم که تغییر در سنین 
باال خیلی ســخت اســت، اگر نگويیم مطلقاً امکان ندارد. ما هم در نانو 

دنبال تغییر تفکر هســتیم. می خواهیم توســعه دهنده ی فناوری باشیم، 
آن هم فناوری درونی که »شــنا کردن خالف جهــت آب« می خواهد. 
ايــن موضوع در کشــور نه تنها غلبه ندارد، بلکه بســیار بســیار ضعیف 
اســت. حتی بسیاری از آن ها که شــعار می دهند ما می توانیم خودمان 
توسعه دهنده ی فناوری باشــیم، در بهترين حالت اين طور فکر می کنند 
که فناوری بیرونی را بگیريم و بعداً خودمان توسعه دهیم. عملکرد ستاد 
نشــان می دهد که باور دارد که ايران می تواند توســعه دهنده ی فناوری 
ســطح باال3 با توانمندی داخلی باشــد. اين تفکر در پروژه ها، سند نانو و 
گزارش عملکردها قابل مشــاهده است. اين موضوع نیازمند تغییر تفکر 
در ســطح کشور است. کسانی که در سطح مديريتی هستند و نیز آن ها 
که در خط توسعه ی فناوری هستند، از مرز تغییر فکر گذشته اند. اما در 
سطح دانش آموزی می شود اين کار را انجام داد. ذهن دانش آموز در مورد 
اين که آيا ايران می تواند يا نه، هنوز قالب نگرفته است. اگر االن پیشنهاد 
شود میکروســکوپ تی ای ام بسازيم، به يقین غالب کسانی که تی ای ام را 
 می شناسند و حتی متخصص نانو هستند، می گويند نمی توانیم. ولی اگر 
همین پیشــنهاد را با دانش آموزان مطرح کنیم، ممکن است که تی ای ام 
را نشناســند، اما حداقل اين پیش فــرض ذهنی را ندارند که نمی توانیم. 
بنابراين يک دلیل کار در سطح دانش آموزان اين است که هنوز فکرشان 
اين طور شــکل نگرفته اســت  که »ما نمی توانیم«،. بنابراين می شود اين 

فکر را نهادينه کرد که »می توانیم«. 
ما بــه حوزه ی دانش آموزی نگاه بلندمدت داريم، يعنی برای ده ســال 
آينده اين کار را انجام می دهیم. آقای دکتر ســرکار با ادبیات خودشان 
اين طــور می گوينــد که به واســطه ی برنامه ترويج دانش آمــوزی نانو، 
توســعه ی نانو در ايران دچار پوکی استخوان نمی شود. منظور اين است 
که ترويج و آموزش دانش آموزی، باعث می شود در دو دهه ی آينده، اين 
استخوان بندی آن قدر محکم باشد که دچار پوکی استخوان نشويم. اين 
را به عنوان شــعار نمی گويند، بلکه در عمل کاماًل باور دارند. ما واقعاً باور 
داريم سطح دانش آموزی جايی است که می شود برای آينده ی کشور کار 
کرد. اين باعث شده اســت موضوع به عنوان موضوعی فانتزی و شعاری 
مطرح نباشــد و نگاه درازمدت وجود داشته باشد. ما اين هدف گذاری را 
داريم که اگر در آينده تعدادی برنده نوبل داشــته باشیم، سهمی از آن 
بايد متعلق به دانش آموزانی باشد که االن برگزيده ی المپیاد نانو هستند. 
بنابرايــن کاماًل راهبردی و آينده نگرانه به اين موضوع نگاه می شــود. در 
ادبیاتمان هم اين طور آورديم که جريان منابع انسانی در نانو بايد پايدار 

باشد. ما بايد اين جريان را پايدار نگه داريم. 

 آینده ی ترویج دانش آموزی را چگونه می بينيد؟ 
انشــااهلل عالوه بر اهدافی که برای داخل کشــور در نظر داريم و اشاره 
کردم، مــی توانیم ســهمی از بازارهای بین المللی آمــوزش نانو را هم 
به دســت آوريم. اين موضوع با راه اندازی آزمايشــگاه های دانش آموزی 
با عنوان »شــبکه آزمايشــگاهی توانا« آغاز شده اســت. آزمايشگاه های 
دانش آموزی نانو در همه اســتان ها با دستگاه های ساخت ايران، تجهیز 
شده و االن بیش از ۷6 آزمايشگاه در پژوهش سراها مستقر است. شرايط 

نسبی برای صادرات اين تجهیزات فراهم است.

پینوشتها:

1. علی محمد سلطانی، مدير فعلی دبیرخانه ی ستاد ويژه ی توسعه ی فناوری نانو است.
2. امین مرادی مديرعامل سابق شرکت پژوهشگران نانوفناوری است.

3. High-Tech
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یک شــركت آلمانی با واگذاری امتيــاز واردات 
نانوپوشــش خود به یک شركت، این فناوری را در 
نانوپوشش قابل  این  بازار ســریالنکا توزیع كرد. 
استفاده در محصوالت مختلف از لوازم منزل گرفته 

تا خودروسازی است.

اکوکروپ آسیا )Ecocorp Asia( اعالم کرد که فناوری 
نانوريپــل )Nanorepel( که يک پوشــش خود تمیز 
شونده در آلمان است، وارد بازار سريالنکا خواهد شد. 

اين فناوری در واقع يک نانوپوشــش اليه نازک بوده که روی ســطح قرار 
می گیرد. اين نانوپوشــش عالوه براين که خواص جالبی نظیر مقاومت در 
برابر حرارت، اسید و قلیا به شیشه می دهد، موجب تمیز ماندن سطح نیز 
می شــود به طوری که لکه و آلودگی روی سطح باقی نمی ماند. در صورتی 
که آب يا يک شوينده سبک روی سطح ريخته شود، ظاهر سطح به حالت 

اول خود باز می گردد.
اين شــرکت سه نوع مختلف از اين پوشــش را برای استفاده در صنعت 

خودروسازی، لوازم منزل و خارج از منزل وارد سريالنکا 
کرده است.

برای اســتفاده از اين نانوپوشش سه مرحله مورد نیاز 
اســت ابتدا سطح تمیز شــده، ماده اسپری می شود و 
در نهايت محافظت از ســطح انجام می شود به طوری 
که ظاهر ســطح نیز تغییری نمی کند و اصال مشخص 
نخواهد بود که روی ســطح پوششــی قرار داده شده 

است.
نانوپوشــش شــرکت نانوپــول کــه بــرای صنعت 
خودروسازی ساخته شده می تواند تمام سطح داخل و 
خارج خودرو را پوشش دهد. بنابراين صندلی، شیشه و حتی رنگ خودرو 

نیز با استفاده از اين فناوری قابل محافظت خواهد بود.
نسخه خانگی اين نانوپوشش را می توان روی منسوجات، سرامیک، سنگ 
و چرم به کار برد. نســخه خارج از خانه نیز برای ضدآب کردن و آب گريز 

کردن سطوح نظیر کفش مورد استفاده قرار می گیرد.

www.sundaytimes.lk منبع:

 ارائه فناوری نانوپوشش آلمان در سریالنکا

یک شــركت آلمانی قراردادی با یکی از بزرگ تریــن توليدكنندگان 
نانولوله كربنی در جهان امضاء كرده تا با اســتفاده از نانولوله توليدی این 
شــركت، اقدام به ارائه اصالح كننده های شيميایی به منظور استفاده در 

صنعت كامپوزیت و پوشش كند.

شرکت بافا کامپوزيت سیســتم )BÃœFA Composite Systems( در آلمان 
همکاری مشترکی با شــرکت اوسی اس آی ای ال 
)OCSiAl( آغــاز کرده اســت. OCSiAl يکی از 
بزرگ ترين شرکت های تولید کننده نانولوله کربنی 

تک جداره در جهان است.
ايــن همکاری مشــترک به منظور اســتفاده از 
نانولوله های کربنی در تولیــد اصالح کننده های 
شیمیايی است. اين دو شــرکت برای انجام اين 
کار، قرارداد همکاری مشترک به امضاء رسانده اند 
 OCSiAl کــه در قالــب اين قــرارداد، شــرکت
نانولوله کربنــی مورد نیاز بافا را بــرای تولید اين 
اصالح کننده جديد تامین خواهد کرد. همچنین 
قرار است بافا از فناوری های شرکت OCSiAl برای 

تولید اصالح کننده مبتنی بر نانومواد استفاده کند و در نهايت اين محصول جديد 
را با نام تجاری خود به بازار عرضه کند.

يکــی از موضوعات اين قرارداد همکاری مشــترک، اعطاء لیســانس تولید 
نانولوله کربنی تک جداره با نام تجاری Tuball اســت. بافا حق تولید کنسانتره 
Tuball را که حاوی نانولوله کربنی تک جداره اســت، بدست می آورد. مسئوالن 
شــرکت OCSiAl اعالم کردند که نانولوله کربنی آن ها از استحکام کافی برای 
ايجاد يک شــبکه سه بعدی يکنواخت برخوردار است. استفاده از اين نانولوله ها 
موجب می شود تا رســانايی يکنواختی در سطح محصول نهايی ايجاد شده و 
استحکام مکانیکی و مقاومت در برابر سايش در آن به شکل قابل توجهی باال رود.

www.plasteurope.com منبع:

 استفاده صنعتی از نانولوله كربنی در 
رزین، كامپوزیت و پوشش

یکی از شركت های توليدكننده نانوپوشش، با امضاء قراردادی با 
سه توليدكننده تلفن همراه در چين، قصد دارد از این نانوپوشش 
برای ایجاد خواص ضدآب و ضدخوردگــی در تلفن های همراه 
استفاده كند. این نانوپوشش به صورت مستقيم روی مدارها قرار 

می گيرد.

سمبالنت )Semblant( يکی از شرکت های پیشرو در حوزه محافظت 
از ادوات الکترونیکی با اســتفاده از نانوپوشــش اســت به طوری که 
محصوالتی برای محافظت ادوات الکترونیکی از آسیب سیاالت تولید 
می کند. اين شــرکت اخیرا اعالم کرد توافق نامه ای با سه تولیدکننده 
تلفن همراه در چین به امضاء رسانده است تا فناوری خود موسوم به 
MobileShield را در تلفن های همراه اين شرکت مورد استفاده قرار 

دهند. اين فناوری به صورت پتنتی به ثبت رسیده است.
اين نانوپوشــش روی مدارهای داخلی تلفن های همراه قرار می گیرد 
تا يک اليه بســیار نازک محافظ روی سطح قرار گیرد که اين کار در 
طول فرآيند تولید انجام می شود در حالی که معموال اليه های محافظ 

بعد از تولید و در حین مونتاژ روی تلفن همراه قرار می گیرد.
در اين فناوری، راهبردی استفاده می شود که به تولیدکننده اطمینان 
می دهد تا اليه نازکی يکنواخت روی مدارها قرار گرفته تا تلفن همراه 
را از گزند رطوبت مصون دارد. اين نانوپوشش مدارها را از آسیب های 

احتمالی سیال ها و گرد و غبار مصون می دارد.
اين فناوری تحت برنامه محافظتی IP مورد ارزيابی و بازرســی قرار 
گرفته و در نهايت درجه IPX8 که رتبه بسیار بااليی محسوب می شود 

را دريافت کرده است. 
اين نانوپوشش، يک اليه بسیار نازک بوده که عالوه بر ايجاد خواص 

ضدآب، می تواند سطح را نسبت به خوردگی مصون دارد.

http://finance.yahoo.com منبع:

 امضاء قراردادی برای استفاده از 
نانوپوشش در تلفن همراه
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شركت نانترو كه فناوری حافظه های مبتنی بر نانولوله های كربنی را بدست آورده، 
برای تجاری سازی و تسریع وارد كردن این فناوری به بازار موفق به جذب سرمایه 21 

ميليون دالری شده است.

نانتــرو )Nantero( يک شــرکت 
فعال در بخش تولید نســل جديد 
حافظه ها با استفاده از نانولوله های 
کربنی است. اين شرکت اعالم کرد 
بیش از 21 میلیون دالر ديگر برای 
تجاری سازی محصول خود سرمايه 

جمع آوری کرده است.
اين ســرمايه گذاری جديد به اين شرکت امکان می دهد تا از شرکاء خود برای وارد کردن 
محصوالت جديد به بازار حمايت کند. با اين سرمايه گذاری جديد، در مجموع 110 میلیون 

دالر سرمايه گذاری روی اين شرکت انجام شده است.
ديويد پلتاک از مديران شرکت لوبسپان می گويد: »اين سرمايه گذاری جديد موجب تسريع 
تجاری ســازی فناوری شــرکت نانترو به ويژه فناوری DDR4 چند گیگابايتی اين شرکت 
می شــود. نانترو مشتريانی پیشرو در صنايع مختلف دارد که منتظر هستند هر چه زودتر 

فناوری NRAM به دست آن ها برسد.«
دو شرکت فوجیتسو و میافوجیتسو در سال 2016 اعالم کردند که توافقنامه ای با شرکت 
نانترو امضاء کرده اند تا لیســانس اســتفاده از فناوری NRAM اين شــرکت که در آن از 
نانولوله های کربنی استفاده شده است را دريافت کنند. همچنین آن ها قصد دارند با همکاری 
مشترک اقدام به ارائه فناوری پردازش 55 نانومتری کنند. اين سه شرکت با استفاده از اين 

فناوری جديد شرکت نانترو می توانند حافظه های فلش با سرعت باالتر تولید کنند.

www.nextbigfuture.com منبع:

ثبت  دنبال  به  كانادایی،  یک شــركت 
اختراع مربوط به فناوری نانوپوشــش 
جدید خود اســت. این پوشش حاوی 
گرافن بوده و قابل اســتفاده در صنایع 

مختلف است.

گرافويــد )Grafoid( اخیــرا وارد حــوزه 
پوشــش های صنعتی شده است و برای اين 
کار، فناوری پوشش حاوی گرافن ارائه نموده 
و اين فناوری را برای ثبت پتنت مربوط به 

آن به دفتر ثبت اختراع ارائه کرده است.
GrafeneX فناوری جديدی اســت که با 
استفاده از آن می توان پوشش حاوی گرافن 

يا گرافن عامل دار را روی سطح قرار داد.
با اين فناوری می توان نســل جديدی از 
پوشش ها را روی زيراليه های مختلف اعمال 
کرد. بسیاری از عوامل پوشش نظیر ضخامت 
با دقت بااليی با اين روش قابل تنظیم است. 
گری اکونومو مديرعامل شــرکت گرافويد 
معتقد اســت که اين فناوری بسیار مقرون 

به صرفه بوده و می توان آن را روی سطوح 
بزرگ اعمال کرد. اين پوشش را می توان در 
دمای اتاق و با روش باال به پايین اعمال کرد.

از ويژگی های اين فناوری می توان به موارد 
ذيل اشاره کرد:

 اين پوشش را می توان روی سطوح بزرگ 
فلزی، نیمه رسانا، سرامیک، پلیمر و شیشه 
اعمال کرد و همچنین امکان پوشش دهی 

ساختارهای الیافی و میله ای وجود دارد.
 از ايــن فنــاوری می توان بــرای ايجاد 
پوشش های آب گريز، آب دوست، ابرآب گريز، 

روغن گريز و روغن دوست استفاده کرد.
 ايــن روش امکان ايجــاد ضخامت های 
مختلف از تک اليه تا چنــد اليه را فراهم 

می کند.
 برخی خــواص فیزيکی و شــیمیايی 

پوشش قابل تنظیم است.
 چسبندگی پوشــش مطابق استاندارد 

ASTM E-335 بسیار خوب است.

http://investingnews.com منبع:

یک شــركت توليد كننده نانوپوشش، الیه محافظی 
برای تلفن های همراه به بازار عرضه كرده اســت كه 
می تواند صفحه نمایشــگر را از گزند خراش و ترک 
مصون دارد. با اســتفاده از این نانوپوشــش، سطح 

نمایشگر سختی الماس را پيدا می كند.

نانومحصول   )APS Proudukte( ای پــی اس پروداکــت
جديد خود را بــه بازار عرضه کرد. ايــن محصول اولین 
اليه محافظ شیشه تلفن های همراه بوده که کامال نامرئی 
است. اين پوشش با استفاده از فناوری نانو ساخته شده و 

به گونه ای طراحی شده که ديده نمی شود.
ProtectPax يک محصول جديد بوده که روی نمايشگر 
تلفن های همراه و تبلت ها قابل اســتفاده بوده و می تواند 
ســطح اين نمايشــگرها را از گزند خراش و ترک مصون 

دارد.
نانوپوشــش ProtectPax يــک اليه نامرئــی بوده که از 
ســطح به خوبی محافظت می کند. اين نانوپوشــش قادر 
است مقاومت نمايشگر را 600 درصد افزايش دهد. نتايج 
بررســی های انجام شده نشان می دهد که اين نانوپوشش 
در برابر ياقوت سرخ و ياقوت کبود در مقیاس Mohs قادر 
به تحمل 9H است در حالی که سختی خود نمايشگرهای 

2H تا 3H است.
در واقع با اســتفاده از اين نانوپوشش، نمايشگر سختی 
هماننــد المــاس پیدا می کنــد. يعنی اگر بــا نوک تیغ 
موکت بری روی تلفن همراه کشــیده شــود يا با نیرويی 
برابر 6 کیلوگرم روی نمايشــگر فشار وارد شود، نمايشگر 

مقاومت خواهد کرد.
نانوذرات به کار رفته در اين پوشش، ايجاد شبکه بلوری 
روی شیشه می کنند که دانسیته و ساختار مولکولی آن را 
تغییر می دهند. اين نانوپوشش لکه و اثر انگشت را نیز به 
خود نمی گیرد. همچنین دربرابر باکتری ها مقاوم بوده به 
طوری که با اســتفاده از پرتو فرابنفش خورشید، می تواند 
گونه های فعال اکسیژن ايجاد کند و در نهايت ۹۹ درصد 

از میکرواورگانیسم ها را از بین ببرد.

www.prnewswire.com منبع:

 جذب سرمایه برای وارد كردن حافظه های 
مبتنی بر نانولوله كربنی به بازار

 با این نانوپوشش، صفحه  ثبت پتنت پوشش حاوی گرافن
تلفن همراه به سختی الماس 

خواهد شد!
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یک كنسرســيوم متشــکل از چند شركت 
و مركــز تحقيقاتی با حمایــت مالی دولت 
انگلســتان درصدد تجاری ســازی فناوری 
پوشش های خود تميزشونده مبتنی بر گرافن 
هستند تا از آن برای توليد غشاءهای تصفيه 

آب استفاده كنند.

مرکز خالقیت پردازش )CPI(  بخشــی از يک 
کنسرسیوم است که با هدف توسه فناوری پوشش 
خودتمیز شونده ارزان قیمت تشکیل شده است. 
اين مرکز به دنبال استفاده از گرافن عامل دار برای 
توسعه اين پوشش ها است پوشش هايی که اگر در 

صنعت استفاده شوند موجب افزايش مقاومت در 
برابر رشد جلبک و مواد زيستی می شود.

اخیرا پروژه ای موســوم به فیلترهای هوشمند 
بــا همکاری مرکز CPI، شــرکت جی تــو او واتر 

تکنولوژی و شرکت هايدال انجام شده است. 
فیلترهای غشــائی می توانند در صنايع مختلف 
برای جداسازی ســیاالت و گازها استفاده شوند 
برای مثال در حیــن دريل کاری در صنعت نفت 
می توان برای زدايش آب از نفت از اين غشــاءها 
استفاده کرد. صنايع تصفیه پسا ب های صنعتی و 
نمک زدايی از آب از ديگر کاربردهای اين غشاءها 

است.
هدف از اين پروژه، توســعه فناوری پوشش های 

خودتمیز شونده مبتنی بر گرافن عامل دار است 
که در صورت اســتفاده در غشــاءهای صنعتی، 
مقاومت آن ها را در برابر تشــکیل مواد ناخواسته 
افزايش می دهد. اين فنــاوری در حال حاضر در 
مقیاس آزمايشگاهی با موفقیت پیاده سازی شده 

است.
رهبری اين پروژه با شرکت هايدال است تا  اين 
پروژه آزمايشگاهی را به يک فرآيند صنعتی تبديل 
کند. اين پوشــش توسط اين کنسرسیوم فرموله 
و تايید می شــود و در نهايــت از آن می توان در 

حوزه های مختلف استفاده کرد.

www.uk-cpi.com منبع:

شــركت ان بی دی نانوتکنولوژیــز )NBD Nanotechnologies( اخيرا 
نانوپوششی به بازار عرضه كرده كه می تواند اثر انگشت را از روی سطوح 
پنهان دارد. این نانوپوشــش برای حفظ زیبایی محصوالت بسيار مفيد 

خواهد بود.

ان بی دی نانوتکنولوژيز )NBD Nanotechnologies( در حوزه سطوح ترشونده 
فعالیت دارد. اين شرکت اعالم کرد که پوشش جديد تولید کرده که می تواند 
اثر انگشت را روی شیشه و فلز پنهان نگه دارد. فناوری تولید اين پوشش که به 

نام InvisiPrint شهرت يافته، به صورت پتنتی به ثبت رسیده است.
بســیاری از شــرکت هايی که در حوزه تولید محصوالت خانگی، نمايشگر، 
وســايل آشپزخانه، حمام و خودروسازی فعالیت دارند به دنبال پوشش هايی 
هستند که اثر انگشت روی آن نماند. در واقع اين فناوری برای پاسخ به نیاز 

اين دسته از مشتريان ساخته شده است.

میگوئیل گالوز مديرعامل شرکت ان بی دی نانو می گويد: »بهترين راهکار برای 
مقابله با اثر انگشت روی سطح، استفاده از پوشش است چرا که با استفاده از 
آن می توان ويژگی های ســطح را تغییر داد و کاربر قادر به تمیز کردن سطح 
به سادگی خواهد شد. اين فناوری يک راهبرد کامال متفاوت است که مانع از 

ديده شدن اثر انگشت روی سطح شیشه و فلز می شود.«
InvisiPrint پوششی است که در آن خواص آب گريزی و روغن گريزی با هم 
ترکیب شده و در نهايت محصولی ايجاد کرده که با پوشش های موجود در بازار 
قابل تمايز است. نتیجه اين پوشش آن است که، روغن موجود در اثر انگشت 
روی سطح پخش می شود در نتیجه نور از آن عبور کرده و غیر قابل تشخیص 
خواهد بود. اين راهبرد منحصر به فرد به دلیل عامل دار کردن ساختار مولکولی 

هسته پوشش امکان پذير شده است.

www.prnewswire.com منبع:

انجام شده در حوزه تلفن همراه  بررسی های 
نشــان می دهد، نانوپوشش ها بهترین گزینه 
برای محافظــت از این ادوات بــوده و برای 
توليدكنندگان، استفاده از فناوری نانوپوشش 

مقرون به صرفه تر است.

تحقیقات اخیر موسسه IDC نشان می دهد که 
کمتر از 10 درصــد از تلفن های همراه خاصیت 
ضدآب دارند و سیاالت آسیب ۹6/۷ بیلیون دالری 
به اين محصوالت وارد می کنند. تقريبا يک سوم از 
آسیب های وارد شده به تلفن های همراه از طريق 

سیاالت است. 
اين موسســه در پژوهش اخیر خود نشان داده 
است که نانوپوشــش ها يکی از گزينه های اصلی 
برای مقابله با اين مشکل هستند. برای محافظت از 
تلفن های همراه دو گزينه وجود دارد: ايزوله کردن 
فیزيکی و پوشــش دهی. نانوپوشش های آب گريز 

موجب می شــوند تا سیاالت از سطح تلفن همراه 
دور بمانند. در ايزوله کردن يک کاور کوچک روی 
پورت های شارژر، هدست و سیم کارت قرار داده 
می شــود تا سیال وارد آن نشــود. اين کارهزينه 

بااليی برای تولیدکننده دارد.
سه نوع فناوری نانوپوشش برای تلفن های همراه 
می توان استفاده کرد: پوشش آب گريز، اليه نشانی 

اتمی و فیلم های چند اليه.

پوشــش های آب گريز نســبت به پوشش های 
استاندارد، دفع آب بیشتری انجام می دهند. در اين 
روش يک اليه نازک آب گريز روی سطح قرار داده 
می شود. سیال در صورت تماس با اين سطح، روی 
آن لغزيده و به حرکت در می آيد. اين پوشش بدون 
ايجاد مشــکل برای مدارهای الکتريکی می تواند 

برای اين ادوات استفاده شود.
نانوپوشش ها با قیمت بسیار پايین قابل استفاده 
بوده و نســبت به ايزوله کــردن فیزيکی، کارايی 
باالتری دارند. بــرای تلفن های همراه که معموال 
به صورت تصادفی در معرض آب قرار می گیرند، 
اســتفاده از نانوپوشش ها منطقی تر بوده و قیمت 

نهايی محصول را افزايش نمی دهد.
تحلیل گران IDC معتقداند که برای تولیدکنندگان 
استفاده از نانوپوشــش ها مقرون به صرفه بوده و 

بازگشت سرمايه ها آنها قطعا اتفاق می افتد.

www.information-age.com منبع:

 كنسرسيوم انگليسی برای تجاری سازی پوشش خودتميزشونده

 عرضه نانوپوششی كه اثرانگشت را از روی سطوح محو می كند

 توليدكنندگان تلفن همراه، نانوپوشش های ضدآب را ترجيح می دهند
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یک شــركت فعال در حوزه توليد نانوپوشش به عنوان شركت برتر در 
نمایشــگاه كارآفرینی Valley Entrepreneur انتخاب شد. این شركت 
روی توليد نانوپوشش های محافظ در برابر رشد تركيبات زیستی روی 
سطح كار می كند. این انتخاب فرصت مناسبی برای جلب نظر مشتریان 

و سرمایه گذاران است.

نانوهیدروفوبیکــس )Nano Hydrophobics( در نمايشــگاه کارآفرينــی 
موســوم به Valley Entrepreneur Showcase که در يازدهمین فروم ساالنه 
Valley Entrepreneur Showcase برگزار شــد، به عنوان شرکت کننده برتر 

شناخته شد.
اين شرکت تحقیقاتی در حوزه انرژی در مرکز تحقیقاتی نانوساينس وزارت 
انرژی آمريکا انجام داده است. اين تحقیقات در آزمايشگاه ملی لورنس برکلی 

و در بخش Molecular Foundary انجام شده است.
نانوهیدروفوبیکس در ســال 2011 تاســیس شــد تا تحقیقاتی در حوزه 

پوشش های نانومقیاس انجام دهد. اين شرکت به دنبال نانوپوشش هايی است 
که بتواند مانع از رشــد خزه ها و زيســت ترکیبات مختلف روی سطح شود. 
نانوهیدروفوبیکس پوششی با ضخامت نزديک به 200 نانومتر بوده که از جنس 

پلیمر است. اين نانوپوشش می تواند انرژی سطحی بسیار پايینی را ايجاد کند.
مشکل رشد زيست ترکیبات و جلبک ها روی سطح برای صنايع مختلف در 
آمريکا وجود داشــته و اين مشکل مسئول يک درصد از گاز گلخانه ای تولید 
شده در آمريکا اســت. همچنین اين ترکیبات می توانند هزينه تولید را نیز 

افزايش دهند.
پیتر بويد از بنیان گذاران شرکت نانوهیدروفوبیکس می گويد: »اين انتخاب 
به ما فرصت می دهد تا وارد Central Valley شــويم. ما ارتباط خوبی در اين 
نمايشگاه ايجاد کرديم. ما به دنبال شرکاء و مشتريان بیشتری هستیم تا اين 

فناوری را توسعه داده و از آن برای محافظت از سطح استفاده کنیم.«

www.thebusinessjournal.com منبع:

 نانوپوشش ضدجلبک، فناوری برتر در نمایشگاه كارآفرینی

یکی از شــركت های توليدكننده نانوروانســاز و نانوپوشش، اقدام به همکاری 
مشترک با شركت پيس اینداستریز كرده است تا با استفاده از زیرساخت های این 

شركت، توانمندی و رقابت پذیری خود را در بازار بهبود دهد.

در راستای افزايش رضايتمندی مشتريان، 
دو شــرکت نانومک )NanoMech( و پیس 
)Pace Industries( همکاری  اينداســتريز 
مشــترک در حوزه فناوری نانو انجام دادند. 
شرکت نانومک تولیدکننده روانساز بوده که 
فناوری ساخت محصوالت خود را به صورت 
پتنتی به ثبت رســانده است. روانسازهای 
اين شــرکت از دوام بااليی برخوردار بوده 
که قرار است توسط زيرساخت های مجهز 

شرکت پیس تولید شود.
موفقیــت ايــن کار گروهی میــان پیس و نانومک مثــال بارزی از پیاده ســازی 
پیشــرفت های حوزه نانوساخت در آمريکا و اســتفاده از اين پیشرفت ها در ارتقاء و 

افزايش رقابت پذيری است.
جیم فیلیپس مديرعامل شرکت نانومک می گويد: »همکاری با شرکت پیس موجب 
می شــود تا نانومک بتواند فناوری نانومهندســی خود را در بخش تولید روانسازهای 
پیشــرفته وارد بخش تولید کند. با اين همکاری ما می توانیــم از توانمندی يکی از 
پیشرفته ترين تولیدکنندگان برای افزايش عملکرد و رقابت پذيری خود استفاده کنیم.«

صنايع تولیدی آمريکا از نقطه نظر ايجاد فرصت شــغلی و درآمد، يک پتانســیل 
بزرگ برای اقتصاد اين کشور است. با افزايش کارايی فرآيندهای تولیدی، محصوالت 
بیشتری را می توان در زمان کمتر تولید کرد. با اين کار فرصت های شغلی جديدی 

ايجاد می شود.
نانومک يکی از شــرکت های فعال در حوزه فناوری نانو بوده که فرصت های تازه ای 
در بازار ايجاد کرده اســت. اين شــرکت در بخش روانسازهای پیشرفته محصوالت 
متعددی به بازار عرضه کرده اســت. نانومک پوشــش های نیتريد بور برای ابزارها، 
پوشــش های محافظ برای فلزات و منسوجات و همچنین روانساز برای استفاده در 

حوزه  های مختلف تولید کرده است.

www.manufacturingtomorrow.com منبع:

شــركت فورج نانو اعالم كرده اســت كه نانوپوشش این 
شــركت می توانست مانع از بروز آتش ســوزی در باتری 
تلفن های همراه گلکسی نوت 7 سامسونگ شود. صحت 
این ادعا توسط آزمایش های انجام شده توسط یک شركت 

مستقل تایيد شده است.

شرکت فورج نانو )Forge Nano( اخیرا اعالم کرده است که اگر 
از پودر کاتدی نانوپوشــش دار در اين باتری ها استفاده می شد، 
مشــکل آتش گرفتن اين تلفن های همــراه بوجود نمی آمد. 
در مصاحبه ای که جیمز تروی، مديرعامل شــرکت فورج نانو 
داشــته، اعالم کرده که نانوپوشــش های اين شرکت می تواند 
مانع از افزايش دمای باتری های يون لیتیم شــوند، باتری هايی 
که دارای الکترولیت های قابل اشــتعال هستند. بنابراين، اين 

نانوپوشش ها ايمنی باتری ها را افزايش می دهند.
در فرآيند ارائه شــده توســط شــرکت فورج نانــو، از روش 
اليه نشــانی اتمی )ALD( با الگوهــای نانومقیاس برای تولید 
پوشش استفاده می شــود. اين روش موجب تشکیل يک اليه 
نازک روی ســطح کاتد می شود که به صورت شیمیايی به اين 

سطح می چسبد.
تروی می گويد: »با تحقیق و آزمون انجام شــده توســط يک 
آزمايشــگاه بی طرف مســتقل، نشان داده  ســت که پوشش 
ALD شــرکت فورج نانو می تواند مانع از تشــکیل گونه های 
واکنش دهنده شیمیايی شــود، گونه هايی در باتری های يون 

لیتیم منجر به آتش سوزی می شود.«
شــرکت فورج نانو 20 میلیون دالر حمايت مالی برای توسعه 
خط تولید محصوالت خود دريافت کرده است تا با استفاده از 
اين حمايت مالی نانوساختارهای مورد نظر برای افزايش ايمنی 

باتری های يون لیتیم را تولید کند.

http://hexus.net منبع:

 همکاری مشترک صنعتی در بخش 
روانساز و نانوپوشش

 نانوپوششی كه می توانست 
»گلکسی نوت 7 « سامسونگ را 

نجات دهد
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NanoCaTe نــام پــروژه ای در اتحادیه اروپا 
است كه در آن موسســه فرانهوفر به همراه 
12 موسسه و مركز تحقيقاتی دیگر به دنبال 
اســتفاده از فناوری نانو برای ساخت ابزاری 
هســتند كه بتواند گرمای بدن انسان را به 

انرژی الکتریکی تبدیل كند.

پروژه ای بــه نــام NanoCaTe در اتحاديه اروپا 
تعريف شــده که آلجــوکا روچ و همکارانش از 
موسســه فرانهوفر آلمان رهبری آن را به عهده 
دارند. در اين پروژه 12 ســازمان مختلف نیز در 
مشارکت دارند تا در نهايت گرمای تولید شده در 

بدن را مورد استفاده قرار داد.
مواد ترموالکتريک، ترکیباتی هستند که قادراند 

گرمای هدر رفته را جــذب کنند. اين مواد، اگر 
گرما جذب کننــد، جريان الکتريســیته ايجاد 
می کنند. در اين پروژه از اثر سیبک استفاده شده 
اســت، در اين روش به يک سیم که از دو جنس 
مختلف اســت گرما داده شده تا در نهايت ولتاژ 

ايجاد شود.
اين گروه بــه دنبال اســتفاده از فناوری نانو در 
بخش ترموالکتريک بوده تا ماده ای زيست سازگار 

مبتنی بر کربن تولید کنند.

روچ درباره اين پروژه می گويد که آن ها در حال 
اســتفاده از فناوری نانو برای افزايش کارايی اين 
سامانه هستند. فناوری نانو به آن ها کمک می کند 
تا موادی انعطاف پذير و زيست سازگار تولید کنند 
تا برای تولید ابزار مورد نظر اين گروه به کار گرفته 

شود.
در حال حاضر اين گروه تراشــه ای ساختند تا 
مديريــت انرژی را انجام دهــد، همچنین آن ها 
ماده ای برای ذخیره انرژی ساخته اند. در گام بعد، 
اين گروه بــه دنبال کاهش مقدار عناصر نادر در 
اين محصوالت هســتند، عناصری که معموال در 
ســاخت ژنراتورهای ترموالکتريک مورد استفاده 

قرار می گیرند.

http://uk.blastingnews.com منبع:

 NanoCaTe ، پروژه ای برای تبدیل گرمای بدن به الکتریسيته

كاخ ســفيد برای بهبود وضعيت كارآفرینی در آمریکا اقدام به 
انتشار یک برنامه اجرایی ده بندی كرده است كه فناوری نانو نيز از 
جمله این برنامه های اجرایی است. 30 درصد از فرصت های شغلی 
جدید در آمریکا توسط شركت های نوپا ایجاد می شود كه هدف از 
این برنامه، توسعه كارآفرینی و بهبود وضعيت این شركت ها است.

 President Obama's« کاخ ســفید اخیرا گزارشــی بــا عنــوان
 »Top Ten Actions to Accelerate American Entrepreneurship
منتشر کرده اســت که آن 10 برنامه اجرايی آمريکا برای تسريع 
کارآفرينــی در اين کشــور آمده اســت. در کنار ايــن گزارش، 

گزاره نامه ای )fact sheet( نیز ارائه شده است.
يکی از بندهای اين برنامه اجرايی به فناوری نانو اشــاره دارد. در 
گزاره نامه منتشر شــده کاخ سفید، برخی از برنامه های پیشگامی 
ملی فناوری نانو اين کشــور فهرست شده است. در اين گزاره نامه 
آمده است که اين پیشــگامی بیش از 150 میلیون دالر در سال 
روی تجهیــزات موجود در آزمايشــگاه های فدرال و دانشــگاه ها 
ســرمايه گذاری می کند. همچنین اين پیشــگامی بیش از ۷00 
میلیون دالر روی تحقیقات فناوری نانو که توسط کسب و کارهای 
کوچک انجام می شود ســرمايه گذاری کرده است. اين پیشگامی 
ايجاد شــبکه دانشــجويی فناوری های نوپديد و فنــاوری نانو را 
تســهیل کرده و کنفرانس ســاالنه ای با هدف توسعه کارآفرينی 

برگزار می کند.
در ايــن برنامه های اجرايــی موضوع مشــوق های مالیاتی برای 
شــرکت های نوپا به عنوان يک تشويق دائمی برای اين شرکت ها 
آمده است. تسريع انتقال فناوری از بخش آزمايشگاهی به بازار از 
ديگر برنامه های اجرايی درج شده در اين گزاره نامه است. افزايش 
فرصت های کارآفرينی منطقه ای برنامه ديگری اســت که در اين 

گزارش به آن اشاره شده است.

www.nanotech-now.com منبع:

 برنامه دولت آمریکا برای حمایت 
از كارآفرینی و شركت های نوپا

یکی از مدیران شركت IBM در سخنرانی اخير خود در برنامه TED درباره 
آینــده فناوری نانو صحبت كرد. او از فرصت های این فناوری در توســعه 
محصوالت جدید و كاهش ابعاد تراشه های سخن گفت. او معتقد است كه 
تركيب شيمی، مهندسی و فناوری نانو می تواند به محصوالت جدیدی ختم 

شود.

 The Next« ســخنرانی با موضــوع TED جــرج تولســکی اخیــرا در برنامه
step in nanotechnology« داشته که در آن درباره توسعه اين فناوری و استفاده 

از آن در حوزه محاسبات بحث هايی را مطرح کرده است.
در اين سخنرانی جرج از فعالیت های خود در IBM پیرامون استفاده از نانولوله های 
کربنی در ســاخت قطعات الکترونیکی صحبت کرد. ظاهرا تیم تحقیقات جرج 

تولسکی موفق به استفاده از نانولوله ها در بخش محاسبات شده است. 
برای حل برخی چالش ها، الزم اســت که ذرات بســیار کوچک کنار هم قرار 
گیرند و به گونه ای مهندسی شوند که وظیفه ويژه ای را انجام دهند که اين کار 
بســیار دشوار و چالش برانگیز اســت. برای حل اين مشکل می توان از طبیعت 
الهام گرفت، طبیعت معموال از روش پايین به باال برای ايجاد ساختارهای متنوع 

استفاده می کند.
جــرج می گويد که شــیمی به تیــم IBM کمک کرد تا میلیاردهــا ذره را به 
شــکل مدار در آورند. او تمرکز خود را روی محاســبات اعالم کرد اما گفت که 
دستاوردهای آن ها قابل استفاده در بخش انرژی های تجديدپذير، پزشکی و مواد 

ساختاری هم است.
جرج از کوچک ســازی قطعات کامپیوتر با کمک فناوری نانو گفت، اين که اين 
فنــاوری به آن ها کمک می کند تا تراشــه های کوچک تری تولید کنند. در اين 
سخنرانی، جرج به تشريح اين مسئله پرداخت که اگر بخواهیم روند کوچک سازی 
و متراکم سازی تراشه ها را برای چند دهه آينده ادامه دهیم چه بايد کرد. او معتقد 
اســت که راهکار اين روش بسیار ساده است. نانولوله های کربنی گزينه مناسب 
برای اين کار اســت، چیزی که نتايج و پیشرفت های آن در 5 سال آينده ديده 

خواهد شد.

www.engineering.com منبع:

 سخنرانی در برنامه TED پيرامون 
آینده فناوری نانو
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دو شــركت دارویــی از ســوئيس و برزیل 
یک  ساخت  روی  مشــتركی  سرمایه گذاری 
مركــز تحقيقاتی در برزیل انجــام دادند تا 
نيازهای تحقيقاتی خود را در حوزه فناوری نانو 
از طریق اجــرای برنامه  های این مركز تامين 
كنند. مدیریت این مركز به عهده یک كميته 

راهبری مشترک است.

شــرکت سوئیســی فرينــگ فارماکیوتیکالــز 
)Ferring Pharmaceuticals( وارد همکاری مشــترک با شــرکت برزيلی 
 )Aché Laboratórios Farmacêuticos( آک البراتوريز فارماکیوتیکــوس
شده اســت. اين دو شرکت به دنبال توسعه نانودارو با هدف بهبود کیفیت 
داروها هســتند. از سال 201۷، يک مرکز و يک برنامه تحقیق و توسعه با 
 Nanotechnology Innovation Laboratory Enterprise() NILE عنوان
با میزبانی مرکز تحقیق و توسعه آک در سائوپولو برزيل راه اندازی خواهد 
شد. سرمايه اين مرکز توسط اين دو شرکت تامین شده و مديريت آن به 

عهده يک کمیته راهبری مشترک است.
ايــن مرکز به دنبال اســتفاده از فناوری نانو در 
ســامانه های رهاسازی دارو است تا در روش های 
درمانی آتی از اين فناوری اســتفاده شــود. اين 
برنامه مطابق با نیازهای هر يک از اين شرکت ها 
طراحی شده است. فرينگ با اين برنامه به دنبال 
استفاده از پپتیدها و پروتئین ها در بخش سالمت 
است. آک نیز يک پلتفورم راهبردی برای تسريع 
روش هــای درمانی پیاده ســازی می کنــد تا با 
اســتفاده از آن محصوالت بهتری به بازار عرضه 

کند.
اخیرا با برگزاری کارگاه بین المللــی در حوزه فناوری نانو، اين مرکز کار 
خود را آغاز کرده است. اين کارگاه در 2-1 دسامبر سال 2016 در برزيل 
با شرکت افراد متخصص بین المللی برگزار شد. در اين کارگاه اعضاء هیئت 

علمی از دانشگاه های سراسر دنیا شرکت داشتند.

www.thepharmaletter.com منبع:

چند وزارتخانه مختلف چين با همــکاری یکدیگر اقدام به تدوین 
دستورالعملی برای صنایع این كشور كرده اند كه در آن مسيری برای 
توليد مواد پيشرفته نظير گرافن و مواد نانوفاز مورد نياز این كشور تا 

سال 2020 تشریح شده است.

چین دســتورالعملی برای صنايع اين کشور به منظور تولید مواد جديد 
نظیــر گرافن تدوين کرد. اين برنامه برای بهبود نوآوری و تامین نیازهای 
اين کشــور در چند ســال آينده بوده و توســط وزارت صنايع و فناوری 

اطالعات )MIIT( تدوين شده است.
اين دســتورالعمل می گويد که چین بايد بتواند مواد پايه پیشرفته مورد 
نیاز خود را تا سال 2020 تولید کند به طوری که ۷0 درصد از مواد جديد 
راهبردی و حیاتی مورد نیاز اين کشــور بايد در داخل چین تولید شــود. 
اين برنامه روی کسب دستاوردهای فناورانه در مواد پیشرو نظیر گرافن و 

مواد نانوفاز تاکید دارد.
میــاو وی وزير MIIT می گويد: »صنعت مواد جديــد برای اقتصاد ملی 
چیــن اهمیت بنیادی و راهبردی دارد. چین بايد بتواند در مســیر تولید 
اين مواد و بهبود آن ها گام بردارد تا در نهايت با اتکا به اين دســتاوردها 
و پیشرفت های انجام شــده، به عنوان قدرت برتر جهانی در بخش تولید 

شناخته شود.«
براساس اطالعات منتشر شده، درآمد چین از صنعت مواد جديد در مدت 
5 سال، بیش از سه برابر افزايش يافته و در سال 2015 به رقم 2 تريلیون 

يوان ) 2۹2 میلیارد دالر آمريکا( رسیده است.
اين دســتورالعمل توسط MIIT، کمیســیون رفرم و توسعه ملی، وزارت 

مالی و وزارت علوم و فناوری تهیه شده است.

http://news.xinhuanet.com منبع:

 سرمایه گذاری مشترک دو شركت برزیلی و سوئيسی در حوزه نانودارو

 دستورالعمل دولت چين برای توليد مواد پيشرفته تا سال 2020

مسئوالن دانشــگاه ایلينویز در بازدیدی از 
كشور پاكســتان، با تاكيد بر اینکه فقدان 
در حوزه  دیــده  آموزش  انســانی  نيروی 
فناوری نانو ، از مشکالت اصلی این كشور در 
به عقد یک  اقدام  فناوری نانو است،  توسعه 

تفاهم نامه همکاری در این زمينه كردند.

پاکســتان از نقطــه نظــر منابع انســانی و 
فعالیت های علمــی در حــوزه فناوری نانو در 
سطح قابل قبولی قرار دارد بنابراين اين کشور 
با اتخاذ راهبرد ملی متمرکز و ســرمايه گذاری 
پايدار می تواند به يکی از پیشروان اين فناوری 
تبديل شــود. اين جمالت، نقطه نظرات مونیر 

نايفه اســتاد رشــته فیزيک دانشگاه ايلینويز و 
بنیان گذار شرکت نانوســی ادونسد تکنولوژی 
اســت.   )NanoSi Advanced Technology(
او و تنی چند از محققان دانشــگاه شــیکاگو و 
موسسه فناوری اطالعات کومساتس برای ارائه 
چند ســخنرانی در حوزه نانوپزشکی سرطان و 
بازديد از زيرساخت های فناوری نانو به پاکستان 

سفر کرده اند.
هدف از اين سفر، ترغیب محققان و دانشجويان 
پاکســتانی برای توسعه فناوری نانو و همچنین 
ايجاد يک پیشگامی راهبردی به منظور تامین 

نیروی انسانی مورد نیاز اين کشور است.
از نظر نايفه، پاکســتان نظیر کشورهايی نظیر 
عربستان، بحرين، کويت و لیبی از سطح بااليی 

از نیروی انسانی برخوردار بوده اما فقدان نیروی 
انســان مهار و آموزش ديــده نقطه ضعف اين 
کشور اســت. نايفه می گويد: »در برخی مراکز 
تعداد تجهیزات بیش از محققان اســت در واقع 
تجهیزات زيادی بدون نیروی انســانی آموزش 
ديده در مراکز تحقیقاتی پاکستان ديده می شود 

که اين يک نقص برای اين کشور است.«
دانشــگاه ايلینويز اقدام به امضاء توافق نامه ای 
با کشــور پاکســتان کرده تا به اين کشور در 
آموزش نیروی انسان کمک کند. نايفه شرايط 
اسالم آباد را برای ايجاد منطقه ای مناسب برای 

توسعه های جديد، قابل قبول می داند.

www.thenews.com منبع:

 آمریکایی ها به دنبال كسب بازار آموزش نانو در پاكستان
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اخيرا گزارشــی منتشــر شــده كــه در آن چيپ ســت 
جی فســت )G. Fast Chipset(، نقــاط كوانتومــی، باتری های 
انعطاف پذیر، گرافن، بســته های IC سه بعدی، الکترونيک آلی و 
شيشه های هوشمند به عنوان فناوری ها و مواد پيشرفته مهم در 

سال 2021 معرفی شده است.

موسسه مارکت اندمارکت اقدام به انتشــار گزارشی کرده که در آن 
به معرفی 10 فناوری  و مواد پیشرفته در سال 2021 پرداخته است. 
براساس  اين گزارش چیپ ست جی فست، نقاط کوانتومی، باتری های 
انعطاف پذيــر، گرافن، بســته های IC ســه بعدی، الکترونیک آلی و 

شیشه های هوشمند از جمله اين مواد و فناوری ها هستند.
جی فست نوعی فناوری انتقال اطالعات با عملکرد باال است که قادر 
به انتقال اطالعات در حجم های يک گیگابايت در ثانیه است. عواملی 
نظیر سیاســت های دولتی برای تامین نیاز برنامه های ملی از داليل 
اصلی اهمیت يافتن اين فناوری طی سال های آتی است. اين فناوری 

بیشترين رشد را در آمريکای شمالی و اروپا خواهد داشت.
فناوری  نقاط کوانتومی در حال پذيرفته شدن در سراسر جهان بوده 
و روند اين پذيرش افزايشی است. اين مواد در سال 2015 سهم 42,2 
درصــدی از بازار کاالهای مصرفی را به خــود اختصاص داده بودند. 
ســلنید کادمیم بیشترين سهم را در میان نقاط کوانتومی داشته که 
 APAC در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. منطقه
باالترين نرخ رشــد در اين فناوری بین ســال های2016 تا 2021 را 
تجربه خواهد کرد به طوری که نرخ رشــد آن به 66,5 خواهد رسید. 
دلیل افزايش رشد بازار اين فناوری، پذيرش آن از سوی تولیدکننده 

محصوالت پیشرفته است.
در حال حاضر بسیاری از محصوالت الکترونیکی و ادوات پوشیدنی به 
باتری به ويژه باتری های انعطاف پذير نیاز دارند. اين فناوری 63 درصد 

از سهم بازار 2016 را به خود اختصاص داده است.

http://finance.yahoo.com منبع:

یک كنسرسيوم اروپایی متشکل از 
17 مركز تحقيقاتی و كسب و كار با 
انجام پروژه ای به دنبال توليد مواد 
آلی با سميت پایين به منظور توليد 
است.  قيمت  ارزان  پيل خورشيدی 
مواد الیه  از  این مســير  در  آن ها 
نازک به ضخامت 8 نانومتر استفاده 

می كنند.

موسسه تحقیقاتی مواد پیشــرفته در دانشگاه جائوم I در يک پروژه اروپايی با 
هدف تولید مواد آلی فتوولتائیک با سمیت پايین شرکت کرده است. اين پروژه به 
دنبال تولید صنعتی چنین موادی است. يک کنسرسیوم متشکل از 1۷ موسسه 
کســب و کار و تحقیقاتی به دنبال پیاده ســازی اين پروژه در مدت چهار سال 

هستند.
در پروژه ســانفلوور محققان مطالعات مختلفی انجــام می دهند تا در نهايت 
سل های فتوولتائیک آلی با کارايی باال تولید کنند که قابلیت چاپ داشته باشد. 
محققان به دنبال وارد کردن نتايج اين پروژه از آزمايشــگاه به صنعت هستند. 
آن ها از حالل های عاری از هالوژنات استفاده می کنند که برای روش های صنعتی 

مناسب بوده و اثرات سمی کمتری به دنبال دارد.
اين گروه تحقیقاتی به دنبال بهره گیری از خواص جذب و هدايت مواد پالستیکی 
هستند تا ظرفیت تولید انرژی را تغییر دهند. هر چند که پالستیک ها معموال به 

عنوان عايق الکتريکی استفاده می شوند.
در اين پروژه محققان روی مواد اليه ای با ضخامت نانومتری کار می کنند. هدف 
پژوهشگران اين پروژه ساخت مواد جديد برای تولید انرژی پاک است به طوری 
که هزينه تولید کاهش يابد. همچنین محققان به دنبال تولید ســوخت از نور 
خورشید هستند به گونه ای که مولکول آب به ترکیبات سازنده آن شکسته شود.
محققــان اين پروژه معتقدانــد که نتايج کار آن ها می تواند ســهم انرژی های 
تجديدپذير را در ماتريکس انرژی دو برابر کند به طوری که از 14 درصد در سال 

2012 به 2۷ تا 30 درصد در سال 2030 برساند.

www.ecnmag.com منبع:

دانشگاه  در  فناوری نانو  بين المللی  موسسه 
دستاوردهای  شناسایی  برای  نورث وسترن، 
مهــم در بخــش كاربــرد فناوری نانو در 
زیست شناسی و پزشکی، دو جایزه 2۵0000 

و 10000 دالری در نظر گرفته است.

موسسه فناوری نانو دانشــگاه نورث وسترن در 
حال پذيرش نامزدهايی برای دو جايزه بین المللی 
است: جايزه اولی مربوط به Kabiller Prize که 
250 هزار دالر ارزش داشته و رقابت دوم مربوط 
بــه Kabiller Young Investigator Award که 
10 هــزار دالر ارزش دارد. هر دو اين جوايز در 
بخش علم نانو و نانوپزشــکی اعطاء می شود. در 

حال حاضر فراخوان اين دو رقابت اعالم شــده 
و عالقه مندان تا 15 ماه می ســال 201۷ برای 

شرکت در اين رقابت ها فرصت دارند.
ديويــد کابیلــر از فارغ التحصیالن دانشــگاه 
نورث وســترن می گويد: »هدف ما شناســايی 
دســتاوردهای چشــمگیر در بخش علم نانو و 
نانوپزشــکی است، دســتاوردهايی که می تواند 

برای بشر مفید باشد.«
کابیلــر از بنیانگذاران شــرکت AQR اســت 
شرکتی که در بخش مديريت سرمايه گذاری در 

منطقه گرينويچ کانکتیکات فعالیت دارد.
اين دو جايزه، در سال های قبل نیز اعطا  شده 
است. اولین بار در سال 2015 بود که اين جوايز 
مطرح و به شــرکت کننده برتر اعطا شد. البته 

محققان فعلی دانشــگاه نورث وســترن امکان 
شرکت در اين رقابت را نداشته و در سال 201۹ 

می توانند در اين چالش شرکت کنند.
جايزه کابیلر يکی از بزرگترين جوايزی اســت 
که در بخش نانوپزشکی به کسانی که دستاورد 
قابــل توجهی در بخش کاربــرد فناوری نانو در 
زيست شناســی و پزشکی داشــته باشند، اعطا 

می شود.
يک کمیته بین المللی در اين حوزه تشــکیل 
شده تا منتخبان را برای اين دوره مشخص کند 
که اعالم برندگان در ســپتامبر 201۷ صورت 

خواهد گرفت.

www.nanotech-now.com منبع:

 فناوری ها و مواد پيشرفته مهم در 
سال 2021 كدام اند؟

 كنسرسيوم اروپایی به دنبال توليد پيل 
خورشيدی ارزان قيمت

 دو جایزه برای دستاوردهای فناوری نانو در پزشکی و زیست شناسی
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اخيرا مقاله ای در حوزه نانوربات ها به چاپ رسيده كه در آن پيرامون اثرات مثبت این فناوری در 
زندگی بشر و همچنين تهدید های آن بحث شده است. در مجموع این مقاله چنين نتيجه گيری 

می كند كه فناوری آینده با نانوربات ها درگير است.

اخیرا مقاله ای در نشــريه Science Robatics به چاپ رسیده 
که در آن محققان توســعه نســل جديــدی از ربات ها را وعده 
داده اند. از اين ابزارهــای نانومقیاس می توان برای رهايش دارو، 
انجام جراحی های دقیق و بهبود تشخیص بیماری استفاده کرد 
بنابراين نانوربات ها قادر به ايجاد انقالبی در بخش پزشکی هستند.

نويسندگان اين مقاله تاکید دارند که نانوربات ها بسیار کارآمد 
بوده و می توانند به هر نقطه از بدن انسان دسترسی پیدا کنند. 

اســتفاده از اين ماشین ها می تواند برای توسعه پزشکی در آينده استفاده شود که دلیل اين امر ابعاد 
کوچک آن ها و امکان استفاده از اين ابزارها برای دسترسی به سطوح سلولی است. همچنین نانوربات ها 

برای تشخیص دقیق و درمان بیماری مناسب هستند.
روندی که امروزه شاهد آن هستیم حکايت از کارايی اين فناوری در بخش پزشکی دارد که می توان 
به نجات انسان ها کمک کند. هرچند که خطرناک بودن اين ابزارها نیز يک حقیقت بوده که می توان 
آن ها را تهديدی برای انسان دانست. بنابراين بايد جنبه های غیرپزشکی اين فناوری نیز مورد ارزيابی 

قرار گیرد.
در نتیجه می توان گفت که نانوربات ها در کنار فناوری های ديگری که بشــر تا کنون به آن رسیده، 
می تواند برای رسیدن به اهداف انسان مورد استفاده قرار گیرد. اين مقاله می گويد که آينده بشر به اين 
وابسته است که چگونه می تواند فناوری را کنترل کند. آينده فناوری با نانوربات ها درهم آمیخته است.

www.latinoshealth.com منبع:

به نظر می رســد نانوپوشش های سيليکا به 
زودی وضعيــت بازار موجود پوشــش های 
پليمر و پالستيک را تغيير خواهند داد. این 
نانوپوشش ها مزایای زیادی نسبت به همتایان 

خود در بازار دارند.

بیش از نیم قرن اســت که پلیمر و پالستیک 
بازار پوشــش ها را به خود اختصاص داده اند. اما 
با توسعه فناوری های جديد، رقبای جديدی نیز 
وارد بازار شده اند. محققان و شرکت های مختلف 
به توانايی پوشــش های ســیلیکا برای بهبود 
کیفیــت مواد ديگر پی برده اند. اين پوشــش ها 
می تواننــد دوام و مقاومت زيراليه و محصوالت 

را افزايش دهند.
برخی شرکت ها نظیر انکی )Enki( و دی اس ام 
)DSM NV( موفــق بــه ارائه فنــاوری تولید 
پوشش های حاوی سیلیکا شده اند که می توان 
از آن هــا بــرای ايجاد خاصیــت ضدانعکاس و 
مقاومت در برابر سايش خاک استفاده کرد. اين 
پوشش ها روی سلول های خورشیدی قرار گرفته 
تا کارايی آن ها را بهبود دهند. شرکت هايی نظیر 
کريســتال ) Kristall( و شرکت کره ای سیکو 
)Ceko( پوشش های ســیلیکايی جديدی ارائه 

کرده اند که نسبت به روغن مقاوم است. از اين 
پوشش ها می توان در بخش خودروسازی و تلفن 
همراه استفاده کرد. البته پوشش  های سیلیکايی 
ديگری نیز وارد بازار شــده کــه دارای خواص 

آب گريزی و ضد نقش و نگار است.
شــرکت متاشــیلد )MetaShield( پوشــش 
ســیلیکايی به بازار عرضه کــرده که از مزايای 
فناوری نانو در آن اســتفاده شــده اســت. اين 
نانوپوشش می تواند دوام زيراليه های مختلف را 
افزايش دهد. اين محصول يک میکرون ضخامت 
داشته و قادر است بدون اين که ضخامت شیشه 
را تغییر محسوسی دهد، استحکام مکانیکی آن 
را افزايش دهد. وزن شیشــه نیز تغییر نداشته 
و ظاهر آن نیز با شیشــه های معمولی تفاوتی 

نخواهد داشت.
حال ســوال اساسی اين است که، پوشش های 
پالستیکی چگونه با نانوپوشش ها رقابت خواهند 

کرد؟
جواب ســاده است، پوشــش های سیلیکايی 
بازارســنتی پوشــش ها را که به مدت نیم قرن 
تحت سلطه پلیمرها و پالستیک ها بوده، تغییر 

خواهند داد.
www.rdmag.com منبع:

اولين گروه از مدرســان فناوری نانو در كشور 
كویت فارغ التحصيل شــدند. وزارت علوم این 
كشــور به دنبال ایجاد یک باشگاه فناوری نانو 
است كه این مدرسان به عنوان اولين پيش نياز 
برای ایجاد چنين باشگاهی تربيت شده اند. در 
حال حاضر چندین پروژه  فناوری نانو در كویت 
زیر نظر دانشگاهی از انگلستان در حال انجام 

است.

اولیــن گروه از مدرســان فناوری نانــو در کويت 
فارغ التحصیل شــدند تا در آينــده به آموزش اين 
فناوری در کشور کويت بپردازند. نماينده وزير علوم 
اين کشور در جشــن فارغ التحصیلی اين مدرسان 
اعالم کرد که اين وزارتخانه عالقه مند به پیاده سازی 

باشگاه فناوری نانو است.
هايتام الطهاری بیانیه مربوط به راه اندازی باشگاه 
فناوری نانو را در جشن فارغ التحصیلی اين مدرسان 
اعالم کرد، جشــنی که توســط مرکز خالقیت و 
استعدادهای درخشــان کويت و با حمايت وزارت 

علوم اين کشور برگزار شد.
در حــال حاضر پروژه هــای مختلــف در حوزه 
فناوری نانو در کشــور کويت انجام می شود که اين 
پروژه ها توســط وزارت علوم اين کشــور مديريت 
می شوند و مرکز خالقیت و استعدادهای درخشان 
کويت نیز در پیاده سازی اين پروژه ها همکاری دارد.

نماينــده وزارت علوم کويــت در اين برنامه اعالم 
کرد که آموزش و تربیت مدرسان فناوری نانو اولین 

پیش نیاز برای راه اندازی چنین باشگاهی است.
عمر البانی، مدير مرکز خالقیت و اســتعدادهای 
درخشــان کويت موســوم به صبــاح االحمد بر 
عالقه مندی و اشــتیاق اين مرکز برای همکاری با 
وزارت علوم اين کشــور در گسترش علم و فناوری 

در کويت، تاکید داشت.
دوره های آموزشــی ديگری نیز برای مدرســان 
فناوری نانــو وجود دارد. نماينده وزارت علوم کويت 
معتقد اســت که برای کشف دانشجويان مستعد و 

خالق برنامه ها و پروژه هايی تعريف شده است.
نکته قابل توجه در اين برنامه های ملی و پروژه ها 
آن است که تمامی آن ها توسط يکی از دانشگاه های 

انگلستان مورد بازبینی قرار گرفته است.

www.kuna.net.kw منبع:

 نانوربات ها در آینده فناوری نقش مهمی دارند

 پوشش های سيليکا، فناوری نوظهور 
در صنعت پوشش

 كویت به دنبال تاسيس 
باشگاه فناوری نانو
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محققان انگليسی روشــی به نام پرتو پالس 
ســوزنی ابداع كردند كه با اســتفاده از آن 
می توان حفره های نانومقياس دقيق روی سطح 
ایجاد كرد. این روش با انجام مدل سازی و كار 

نظری در حوزه ریاضيات انجام شده است.

محققان دانشگاه روچستر با ابداع نوعی الگودهی 
با پرتو، موفق به افزايش کیفیت تصاوير فراصوت 
و رادار شــدند. با اين روش می تــوان حفره های 
نانومقیاس بســیار دقیق روی سطح ايجاد کرد. 
نتايج اين پروژه توسط کیوين پارکر و ويلیام می 

در نشريه Optics Express به چاپ رسیده است.
اين الگودهی ماحصل راهکاری است که پارکر آن 

را راهکاری آنالیزی مبتنی بر رياضیات می داند. در 
اين روش، امواج نور يا صوت پیش از بسط يافتن 

به بیرون، در درون فرو می ريزند. 
تمامی الگوهــای پرتوهای رايج از يک شــکل 
مشــخص برخوردار هستند که تا زمانی که منبع 
نور کار می کنــد اين الگو وجــود دارد. هر چند 
شــدت آن ها به اندازه پرتويی که محققان ايجاد 

کردند نیست. آن ها به اين پرتو، پرتو پالس سوزنی 
می گويند. اين پرتو کامال موضعی بوده و هیچ گونه 
نشت جانبی يا لوب جانبی ندارند. لوب های جانبی 
معموال در فرآيند حفره ســازی مســئله آفرين 
هســتند. به اعتقاد آلونسو، از محققان اين پروژه، 
لوب ها دشمن کار آن ها هستند. او معتقد است که 
امواج فراصوت که به يک جسم برخورد می کند، 
قادر به ايجاد تصوير است اما اگر اين امواج دارای 
لوب باشند، تصوير دچار لرزش می شود. به همین 
دلیل محققان پرتو پالسی سوزنی را ابداع کردند 
که عاری از لوب جانبی بوده و برای تصويربرداری و 

ايجاد حفره روی يک سطح ايده آل است.

www.nanotech-now.com منبع:

 ابداع »پرتو پالس سوزنی« برای ایجاد نانوحفره

محققــان با اســتفاده از نقاط 
توليد  برای  روشــی  كوانتومی، 
زیســت توده هایی  از  هيدروژن 
نظير كاغذ، برگ درخت و چوب 
ارائه كردند. این روش آســيبی 
به محيط زیست  نمی رساند و در 
آن از تابش نور به زیســت توده  
در محلول قليایی استفاده شده 

است.

ارائه  به دنبال  محققان بســیاری 
روشی ســبز برای تولید هیدروژن 
هســتند. پژوهشــگران دانشــگاه 
کمبريــج روشــی برای حــل اين 
از  کردند.آن هــا  ارائــه  مشــکل 
زيســت توده )biomass( به عنوان 
ماده اولیه برای اين کار اســتفاده 
لیگنوســلولز  به طوری که  کردند 
ماده هدف آن ها در اين پروژه است. 
مورتز کوهنل از محققان دپارتمان 
شــیمی ايــن دانشــگاه می گويد: 
»لیگنوســلولز در طبیعت نقشــی 
مشابه بتن مسلح دارد. اين ماده از 
الیاف سلولز بلوری تشکیل شده که 
در آن لیگنین و همی سلولز در هم 
تنیده شده اند. اين ماده به گیاهان 
و درختان استحکام مکانیکی داده 
و آن هــا را از زوال ســاختار حفظ 

می کند.«
هیدروژن  به  می تواند  لیگنوسلولز 

تبديل شود، هر چند تا کنون برای 
اين کار از گرما اســتفاده می شــد 
که خود نیــاز به صرف انرژی دارد. 
اين گــروه تحقیقاتی از نانوذرات و 
نور برای حل اين مشــکل استفاده 

کردند.
پژوهشگران زيست توده را در آب 
قلیايی پخش کــرده و به آن نقاط 
کوانتومی ســولفید کادمیم اضافه 
کردند. تابش نور به اين ماده موجب 
تبديل زيســت توده بــه هیدروژن 
می شــود. هیــدروژن از محلــول 
متصاعد و به راحتی می توان آن را 

جمع آوری کرد.
محققان اين پروژه، زيست توده های 
مختلفی نظیر کاغذ، برگ درخت و 
چوب را به هیدروژن تبديل کردند. 
در اين روش، تنها بــا تابش نور و 
بدون  معمولی  در شرايط محیطی 
نیاز به پــردازش خاصــی، از اين 
زيست توده ها، گاز هیدروژن بدست 

می آيد.

http://newatlas.com منبع:

پژوهشــگران با عامل دار كردن نانوذرات طال و قرار دادن موادی با 
قابليت اتصال به نشانگرهای ویژه ویروس ایبوال، موفق به ارائه روشی 

ارزان و سریع برای شناسایی این بيماری شدند.

محققان دانشگاه آلبانی موفق به 
ارائه آزمونی شدند که با استفاده 
از آن می توان ويروس ايبوال را در 
يک نمونه ادرار شناســايی کرد. 
اين روش بسیار سريع تر و کاراتر 
از روش های رايج انجام می شود.

محمت يیگیت، رهبر اين تیم 
تحقیقاتی، از نانوذرات برای طراحی اين تست استفاده کرده است به طوری 
که در صورت وجود ويروس در ادرار، رنگ نمونه قرمز شده و اگر نمونه فاقد 

ويروس باشد، نمونه به رنگ بنفش در می آيد.
زيست نشــانگرهای ويژه ايبوال در ادرار يافت می شود و نانوذرات طالی 
عامل دار که گروه های گیرنده DNA اين زيست نشانگرها روی آن قرار دارد، 
می تواند به اين ترکیبات متصل شــود. با اين کار يک واکنش زنجیره ای 
اتفاق می افتد. اين روش بسیار ساده بوده و در زمان بسیار کمی می تواند 

حضور ايبوال را تشخیص دهد. 
اين گروه 25 نمونه ادرار که دارای 4 زيست نشــانگر بود را مورد آزمايش 
قــرار دادند. اين روش با موفقیت، حضور عوامل بیماری زا را در 24 نمونه 
شناســايی کرد. اين روش 4 تا 5 ساعت زمان نیاز دارد در حالی که روش  
اســتاندارد تشخیص ايبوال چند روز زمان نیاز دارد. روش های رايج بسیار 
گرانقیت هســتند در حالی اين که روش ارزان است. همچنین در روش 
استاندارد نیاز به زيرســاخت های توالی سنجی دارد که در همه جا يافت 

نمی شود.
محققــان در اين روش از خواص فیزيکــی منحصر به فرد نانوذرات طال 
استفاده کردند به طوری که آن ها را به گونه ای برنامه ريزی کردند که بتواند 

ويروس ايبوال را شناسايی کند.

www.biosciencetechnology.com منبع:

 با تابش نور، كاغذ و برگ درخت به 
گاز هيدروژن تبدیل  می شود

 امکان ساخت كيت تشخيص طبی 
برای شناسایی ایبوال
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یک گروه تحقيقاتی از دانشــگاه استنفورد 
موفق شــدند با وارد كردن نانوذرات به بدن 
كرم ها، نيروهای وارد شدن بر این نانوذرات 
را در بدن كرم مورد بررسی قرار دهند. نتایج 
این پروژه برای تعيين نقشه نيروهای درون 

سلولی در بدن انسان مفيد خواهد بود.

محققان همیشــه به دنبال بررســی نیروهای 
وارد شده به نانوذرات در سلول های بدن انسان 
بوده انــد. برای پاســخ به اين ســوال، يک تیم 
تحقیقاتی اقدام به اســتفاده از کرم ها کرد، به 
طوری که نانوذرات وارد غذای اين کرم ها شده و 
سپس نیروی وارد شدن بر اين نانوذرات توسط 
محققان مورد بررســی قــرار گرفت. اين روش 
اطالعات زنده ای درباره نیروهايی وارد شــده بر 
نانوذرات در اختیــار محققان قرار می دهد. اين 
اطالعات می توانــد برای درک برخی بیماری ها 

نظیر بیماری های قلبی و سرطان به کار گرفته 
شود.

رنگی کــه هريک از نانوذرات از خود منتشــر 
می کنند از قرمز تا نارنجی تغییر می کند که اين 
تغییر رنگ رابطه نزديکی با نیروی وارد شده بر 
نانوذرات دارد بــه طوری که میزان نیروی وارد 
شده از نانونیوتون به میکرونیوتون موجب تغییر 

رنگ در آن ها می شود.
اين گروه با انجام جهش هايی به بررسی نقش 
بیــان ژن هــا در نیروهای ســلولی پرداختند. 
محققــان ابتدا به بررســی کرم های ســالم و 
دســت نخورده می پردازند و سپس جهش هايی 
در آن ها ايجــاد می کنند تا نقش اين جهش ها 

را در اختالالت کرم مورد بررسی قرار دهند.
اين پــروژه می تواند بــرای درک بهتر برخی 
فرآيندها نظیر التیام زخم در انسان، هضم غذا، 
تخصص شدن ســلول ها و تکثیر سلولی مورد 

استفاده قرار گیرد.
نیروهــای مکانیکی نقش مهمــی در تعیین 
سرنوشــت و عملکرد ســلول يا يک اندام دارد. 
برای مثال زمانــی که قلب ما می تپد، گوش ما 
صدايی را می شــنود، زخمی التیام می يابد پای 

نیروهای سلولی در میان است.

www.azonano.com منبع:

برای حل مشــکل اثرات جانبی داروهای ضدســرطان سر و گردن، 
محققان از نوعی نانوذرات اســتفاده كردند كه می تواند اثرات جانبی 
منفی این نوع داروها نظير خستگی و افزایش قند خون را به حداقل 

برساند.

داروهايی که برای درمان سرطان سر و گردن مورد استفاده قرار می گیرند 
معمــوال اثرات جانبی بســیاری دارند. به همین دلیل توســعه روش های 

درمانی جديد برای مقابله با اين نوع سرطان با مشکالتی روبرو است.
سرطان ســر و گردن معموال نسبت به بازدارنده PI3K حساس بوده چرا 
که اين ماده مانع از تکثیر سلول ها می شود. هرچند داروهای مرتبط با اين 

ماده موجب خستگی و افزايش سطح گلوکز خون می شود. 
در ايــن روش، داروها درون نانوذرات قرار می گیرند، نانوذراتی که قادراند 
پروتئیــن  ويژه ای را در ديواره رگ های خونی تومور مورد هدف قرار دهند. 

اين روش موجب تجمع دارو در محل تومور سرطانی می شود.
محققان معتقداند که اين روش برای درمان سرطان سر و گردن مناسب 
است. زمانی که بدن در معرض تابش قرار گیرد، بیان ژن مربوط به پروتئین 
P-selection افزايش می يابد. از آنجايی که تابش روشــی استاندارد برای 
درمان اين نوع سرطان هاســت، اين راهبرد منجر به افزايش ســمیت در 

تومور می شود.
اين گروه تحقیقاتی نشان دادند که قرار دادن دارو درون نانوذرات، موجب 
افزايش قند خون نمی شود. در روش های رايج، بعد از گذشت چند ساعت 
دارو کامال از بدن خارج می شــود در حالی که در اين روش دارو حتی بعد 
از 24 ساعت هنوز در بدن فعال بوده بدون اين که قند خون افزايش يابد. 

در اين مدت دارو درون تومور تجمع می يابد.

www.specialtypharmacytimes.com منبع:

 كرم هایی كه با خوردن نانوذرات به تحقيقات پزشکی كمک می كنند

 طراحی نانوذراتی برای درمان سرطان سر و گردن

محققان دو مکانيسم مختلف را با هم تركيب 
كــرده و در نهایت عملکــرد و طول عمر 
باتری های یــون ليتيم را افزایش دادند. این 
گروه در ایــن روش از نانولوله های كربنی و 

گوگرد استفاده كردند.

محققان موسسه فناوری اينديا موفق به افزايش 
4 برابری ظرفیت باتری های يون لیتیم شدند که 
اين کار با استفاده از ارائه نوعی آند جديد انجام 
شد. کامپوزيت جديدی که اين تیم تحقیقاتی 
ارائه کردند قادربه ارائه 1/120 میلی آمپر ساعت 
در هر گرم بعد از 10 هزار بار شارژ/دشارژ است. 
اين باتری می تواند دانسیته انرژی بااليی ايجاد 

کرده و عمر طوالنی تری نســبت به باتری های 
رايج داشته باشد. نانولوله های کربنی نسبت به 
گرافیت مزايای بیشــتری برای استفاده در آند 
باتری ها دارد. با اين حال، کارايی اين نانولوله ها 
در ســاخت آند با مشــکل کارايی روبرو است. 
يون های لیتیم در طول شــارژ که وارد نانولوله 
می شوند، در طول مصرف، به صورت کامل از آن 
خارج نمی شوند، بنابراين ظرفیت اين باتری ها 

بعد از مدتی دچار افت می شوند.
ســیرپادا راگو از محققان اين پروژه می گويد: 
»ما با باز کردن چنــد اليه از اين نانولوله  ها، بر 

اين مشکل غلبه کرديم.«
نانولوله های باز شده مشکل گیرافتادن يون ها 

را نداشــته و در عین حــال، هدايت الکتريکی 
مناســبی دارند بنابراين بــرای نگهداری يون 
لیتیم گزينه جالبی هستند. اين گروه تحقیقاتی 
برای بهبــود ظرفیت باتری، اقــدام به افزودن 
گروه هــای گوگرد به اين اليه ها کردند. ظرفیت 
نظری گوگرد بسیار باال )mAh/g 1/6۷5( است 
بنابرايــن می توان با ايــن کار از مزيت گوگرد 
نیز اســتفاده کرد. يون های لیتیم با گوگرد نیز 
برهم کنش می دهند که اين کار موجب تشکیل 

پلی سولفیدهای لیتیم می شود.

www.thehindu.com منبع:

 تركيب دو ترفند برای بهبود عملکرد و عمر باتری یون ليتيم
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پژوهشگران



پژوهشگران سوئدی موفق شدند از آب پنير، 
ابریشم مصنوعی توليد كنند. آن ها با حرارت 
دادن و افزودن اسيد به آب پنير، پروتئين های 
آن را به صــورت نانواليــاف در آورده و در 
نهایت از تركيب این نانوالياف با هم، ابریشم 

مصنوعی ساختند.

محققان سوئدی فرآيندی ارائه کردند که در آن 
می توان از پروتئین آب پنیر، ابريشــم مصنوعی 
تولیــد کرد. اين گروه با بررســی ســاختار اين 
ابريشــم، نشان دادند که ذرات پروتئینی موسوم 
به نانوفیبريل به هم متصل شده و الیاف ابريشم 

را تولید می کنند.
لوندل از محققان KTH می گويد: »اين فرآيند 
بسیار ساده است، برخی پروتئین ها در اين روش 
خودآرايی داده و به صورت نانوالیاف در می آيند. 
يک سیال حاوی اين نانوالیاف، آن ها را به درون 
يک کانال بســیار باريک پمپ می کند.« جريان 
آب ديگری به صورت عمودی براين ساختار وارد 
شده و آن را فشرده می کند که اين کار در نهايت 
موجب چسبیدن الیاف به هم می شود. اين فرآيند 
اتصال با آب، به فشرده ســازی هیدرودينامیکی 
شهرت دارد که پیش از اين محققان اين پروژه از 
آن برای تولید الیاف مصنوعی چوب با استفاده از 

فیبريل های سلولزی استفاده کرده  بودند.

محققان اين پروژه پروتئین بدست آمده از آب 
پنیر تولید شــده از شیر گاو را گرما داده و به آن 
اسید اضافه می کنند. شکل و مشخصات فیبريل ها 
بســتگی به غلظت پروتئین در محلول دارد به 
طوری که اگر اين غلظت کمتر از 4 درصد باشد، 
الیاف ضخیم و مستحکم فیبريل تشکیل می شود. 
ضخامت اين فیبريل ها 4 تا ۷ نانومتر بوده و طول 
آن به 2000 نانومتر می رسد. افزايش غلظت به 
6 درصد موجب نازک تر و کوتاه تر شــدن الیاف 
می شود به طوری که ضخامت به 2 تا 3 نانومتر و 

طول آن به 40 نانومتر می رسد.

www.nanowerk.com منبع:

 چطور از »آب پـنـيـر« ابـریـشـم بگيریم !

یک مركز تحقيقاتی در حال ســاخت پوشــش نانوكامپوزیتی است 
كه می توان آن را روی سطح شيشــه ها قرار داد تا در اثر تغيير دما، 
رنگ هــای مختلفی ایجاد كند. این پوشــش مقاومت باالیی در برابر 

خراش داشته و به سادگی قابل تميز كردن است.

محققــان مرکــز بین المللی 
متالورژی  پیشرفته  تحقیقات 
پودر در حال کار روی پوشش 
نانوکامپوزيتــی هســتند که 
می توان با استفاده از آن شیشه 
را رنگی کرد. اين نانوپوشــش 
امکان ايجاد شیشه های رنگی 

با قابلیت تغییر رنگ را فراهم می کند. با اين فناوری رنگ يکنواخت و دائمی 
شیشه ها قابل تغییر خواهد شد که مانع از ماللت و يکنواختی ظاهر بناها و 
سازه ها می شود. اين پوشش تنها با اندکی تغییر دما، تغییر رنگ می دهد.

اين پوشــش نانوکامپوزيتی يکی از برنامه های اين مرکز است چرا که اين 
مرکز روی پوشــش های ســل ژل مختلفی کار می کند، پوشش هايی که 
دارای خواص ضدمیکروب بوده، به راحتی تمیز می شــوند، قابل اســتفاده 
روی شیشه و پالســتیک بوده، خودتمیز شونده اند، خواص فتوکاتالیستی 

برای فلزات، شیشه و سرامیک دارند.
در اين مرکز پوشــش های ســخت روی پالستیک ســاخته شده است، 
پوشــش هايی که شــفاف بوده و می توان آنها را روی المپ ها، محافظ های 
چراغ ها و لنزهای چشم اعمال کرد. پوشش های سخت نانوکامپوزيتی سل 
ژل در دمــای پايین قابــل پختن بوده و مقاومت بااليــی در برابر خراش 
و ســايش دارند در حالی که از شــفافیت بااليی برخوردار هستند. از اين 
پوشــش ها در حوزه های مختلف نظیر چراغ خودروها، چراغ های پیاده رو، 

المپ های رنگی، لنزهای چشم می توان استفاده کرد.
از اين فناوری ها می توان به پوشــش های اســپری گرمايــی برای ايجاد 

مقاومت در برابر خستگی در سامانه های صنعتی اشاره کرد.

http://telanganatoday.news منبع:

پژوهشگران روسی نانوپودری ساختند كه با استفاده از آن می توان 
آلياژهای جدیدی از آلومينيوم توليد كرد. این نانوپودر برخی خواص 
آلومينيوم را بهبود می دهد تا برای استفاده در مصارف خاص مناسب 

شود.

محققان روسی موفق به 
طراحی و ساخت نانوپودر 
ويژه ای شدند که می توان 
ســاخت  بــرای  آن  از 
آلیاژهای جديد آلومینیوم 
اســتفاده کرد. اين روش 
مســیر تولید محصوالت 
آلومینیومــی جديــد با 

خواص بهبود يافته را هموار می کند. مشــتری اين فناوری شرکت های 
تولید کننده مواد ســاختمانی و فلزات هســتند. اين پروژه توسط اگور 

کارپوف و همکارانش از دانشگاه فدرال سیبری انجام شده است.
کارپوف می گويد: »اين پروژه يک دســتاورد بزرگ از دانشــگاه فدرال 
ســیبری بوده که با همکاری مرکز تحقیقات کراسنويارسک انجام شده 
اســت. فناوری فرآوری آلومینوم با اســتفاده از نوعی نانوپودر ويژه انجام 
می شــود که در نهايت فرصت های تازه ای برای ســاخت کامپوزيت های 
جديد فراهم می کند. اين نانوپودر موجب بروز خواص ويژه ای در محصول 
می شود. اين نانوپودر اســتحکام و سختی آلیاژ را افزايش داده و موجب 

انعطاف پذيری بیشتر آن می شود.«
معموال از سیلیسیوم، مس، منیزيم، تیتانیوم، واناديم، آهن و زيرکونیوم 
برای تولید آلیاژهای آلومینیوم استفاده می شود. اين آلیاژها کاربردهای 

وسیعی در صنايع مختلف نظیر هوافضا دارند.
آلومینیوم فلز بسیار سبکی بوده که همین سبکی موجب افزايش دامنه 
کاربرد آن می شود. معموال با افزودن مواد مختلف به آلومینیوم، ويژگی های 

ساختاری نظیر استحکام و انعطاف پذيری اين ماده افزايش می يابد.

http://tass.com منبع:

 نانوپوششی كه رنگ شيشه ها را در 
طول روز تغيير می دهد

 نانوپودری برای توليد آلياژ های 
آلومينيوم
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محققان با استفاده از نانوذرات آهِن دارای 
پوششی از جنس سيليکا، روشی برای گرم 
كردن عضو منجمد شده برای پيوند،  ارائه 

كردند.

پیوند عضو يکی از راهکارهای پزشکی برای 
کمک به بیمارانی اســت کــه در اثر بیماری 
عضوی را از دســت داده انــد. معموال اندام از 
دهنده عضو گرفته شــده، منجمد می شود و 
دوباره بعد از گرم  کردن مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. اما اندام يخ زده همیشه به حالت اول 

باز نمی گردد.
يافته های اخیر محققان نشــان می دهد که 
فناوری نانو می تواند براين مشکل فائق آيد به 
طوری که ذخیره سازی اندام های اهدا شده با 

کارايی باالتری نسبت به قبل انجام شود.
دانشمندان روشــی يافته اند که با استفاده 
از آن می تــوان رگ های خونی و دريچه های 
قلب منجمد شــده را دوباره گرم کرد بدون 
اين که آســیبی به بافت وارد شود. براساس 
پیش بینی های انجام شــده، اگر بتوان مانع 
از هدر رفت اندام های يخ زده شــد و بتوان از 

تمام عضو های اهدا شده استفاده کرد، آنگاه 
می توان به تمام افراد لیست انتظار اهدا عضو 
در مدت دو سال عضو مورد نظر را اهدا نمود.
محققان دانشگاه مینســوتا در اين روش از 
نانوذرات آهن که دارای پوشش سیلیکا است، 
برای گرمايش اندام ها اســتفاده کردند. آنها 
اندام مورد نظر را به همــراه اين نانوذرات تا 
دمای 160- درجه ســانتی گراد سرد کرده و 

عضو را در حالت شیشه مانند، در آوردند.
سپس امواج راديويی به اين نانوذرات ارسال 
کرده و با اين کار نانوذرات را تهییج می کنند. 
ايــن برانگیختگی موجب يخ زدايــی از اندام 
منجمد شده می شــود، بدون اين که در آن 

ترکی ايجاد کند.

http://home.bt.com منبع:

پژوهشگران نانوكاتاليستی ساختند كه با استفاده از نور خورشيد، دی اكسيدكربن موجود 
در جو را تجزیه و متان توليد می كند. این گروه به دنبال افزایش كارایی این فرآیند هستند.

محققان دانشــگاه دوک موفق به ارائه نانوذراتی شدند که نقش 
کاتالیزر را برای تبديل دی اکسیدکربن به متان دارند. اين نانوذرات 

به پرتوهای فرابنفش نیاز دارند تا اين فرآيند را انجام دهند.
اين نانوکاتالیست جديد می تواند اين کار را انجام دهد و متان به 
عنوان محصول جانبی اين فرآيند بدست می آيد که خود يک منبع 
انرژی محسوب می شود. يکی از مزيت های اين روش، فقدان تولید 
منوکسیدکربن است که خود از ترکیبات آالينده اتمسفر و تشديد 

کننده گرمای زمین است.
هنری ايوريت از محققان اين پروژه می گويد: »برخی نانوذرات فلزی پالســمونیک همانند آنتن 
کوچک عمل کرده به طوری که نور مرئی يا فرابنفش را جذب کرده و میدان الکتريکی قوی ايجاد 

می کنند. اين ويژگی به عنوان ابزاری برای تولید کاتالیست مورد استفاده قرار گرفته است.«
اين گروه ذرات روديم را در ابعاد مناسب تولید کرده تا بتواند پرتو فرابنفش را جذب کند. اين گروه 
اقدام به تابیدن نور به اين کاتالیست کردند و دريافتند که متان به عنوان محصول تولید می شود. 
محققان اين پروژه دريافتند که تابش نور به نانوساختارهای روديم موجب مصرف شدن دی اکسید 

کربن و تولید متان می شود.
در صورتی که کارايی اين فناوری افزايش يابد، استفاده از آن برای زدايش دی اکسیدکربن مقرون 

به صرفه خواهد شد. اين گروه قصد دارند تا کارايی اين فرآيند را بهبود دهند.

www.greenoptimistic.com منبع:

محققــان فنالندی با الهــام از طبيعت موفق به 
ساخت نانوپوششی شــدند كه می تواند كارایی 
پيل های خورشيدی را 17 درصد افزایش دهد. این 
نانوپوشش ميزان انعکاس نور از سطح را كاهش 
می دهد. این فناوری مورد توجه شركت تسال قرار 

گرفته است.

ما معموال به طبیعت برای الهام گرفتن نگاه می کنیم. 
طبیعت به ما کمک می کند تا فناوری های جديدی 
را ايجاد کنیم. يکی از اين حوزه ها که طبیعت در آن 
بسیار الهام بخش است، تولید انرژی از خورشید است. 

گیاهان نور خورشید را به انرژی تبديل می کنند.
محققــان دانشــگاه اولو در فنالند با بررســی برگ 
درختان و الهام از آن، پوششی ارائه کردند که می تواند 
برای تولید انرژی از آن استفاده کرد. اين پوشش میزان 
جذب انرژی خورشید را افزايش داده و مانع از انعکاس 
آن می شود. اين فناوری برای شرکت هايی نظیر تسال 

بسیار جذاب است.
پوششی که اين گروه تحقیقاتی تولید کرده اند دارای 
مورفولوژی نانومقیاس اســت، اين پوشــش موجب 
افزايش جذب نور خورشید نمی شود بلکه مانع از هدر 
رفت نوری می شــود که به سطح رسیده است. با اين 
کار مقدار انرژی تولید شده افزايش می يابد. محققان 
نشان دادند که با استفاده از اين پوشش، کارايی پیل 

خورشیدی 1۷ درصد افزايش می يابد.
ضخامت پوشــش مورد استفاده محققان بسیار کم 
بوده و از آن می توان برای پوشــش دهی مواد مختلف 
نظیر شیشه و ســیلیکون استفاده کرد بدون اين که 

ظاهر اين مواد تغییر کند.
شرکت تسال چندی پیش از پیل خورشیدی شیشه ای 
خود رونمايی کرد، پیلی که روی سقف خانه ها قابل 
استفاده اســت. الون ماسک مديرعامل شرکت تسال 
معتقد است که اين شرکت روی فناوری کار می کند 
که محققان فنالندی در اين پروژه به آن رسیده اند. اين 
پوشش می تواند کارايی پیل های خورشیدی را افزايش 

دهد که اين کار با کاهش انعکاس نور انجام می شود.
محققان دانشــگاه اولو معتقداند کــه می توان اين 
پوشش را به گونه ای اصالح کرد که کارايی نهايی آن 
باز هم افزايش يابد. آنها درصدد استفاده از مدل های 
مختلف بوده تا با الهام از طبیعت، اين فناوری را بهبود 

دهند.
الون ماســک می گويد که تسال با همکاری شرکت 
3M روی شیشــه های حاوی پیل خورشــیدی کار 
می کند، اين يافته محققان می تواند در توســعه اين 
شیشــه ها نقش مهمی داشته باشد و کارايی آن ها را 

افزايش دهد.

https://techcrunch.com منبع:

 یخ زدایی ایمن از »اندام یخ زده« 
در فرآیند پيوند اعضاء بدن

 نانوكاتاليستی كه CO2 اتمسفر را به متان تبدیل 
می كند

 نانوپوششی كه كارایی 
پيل های خورشيدی را 

17درصد افزایش می دهد
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ماهنامــه فناوری نانو از ســال 13۸0، با هدف 
معرفی ابعاد مختلف توسعه فناوری نانو به محققان 
و سیاست گذاران، و کمک به شکل گیری جريان 
توســعه فناوری نانو در کشــور، منتشر می شود. 
همگام با توســعه اين فناوری، تالش شده است 
تا محتوای ماهنامه نانو، تصويری درست از روند 
توسعه و تجاری سازی اين فناوری در دنیا و ايران 
ارائه دهد و اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیمات 
علمی و صنعتی درســت را در اختیار مخاطبان 

خود قرار دهد. 
اين ماهنامه در ســال ۹5 تعــداد 6۸0 عنوان 
مطلب را در 12 شــماره با میانگین شــمارگان 
6500 نسخه منتشــر کرد و همزمان به صورت 
آنالين در پايگاه اينترنتی ستاد توسعه فناوری نانو 
به نشانی nano.ir منتشر شد. از محتواي مطالب 
آن، حدود 4۹ درصــد در زمینه صنعت و بازار، 
42 درصد مرتبط با پژوهش و حدود ۹ درصد در 

ساير سرفصل هاي توسعه فناوري بود. 
ماهنامــه فناوری نانو با هــدف ارتقای کیفیت 
مطالب و همچنین به منظور ارزيابی میزان رضايت 
خوانندگان، اقدام به انجام نظرسنجی از مخاطبان 
خود نمود که 1۸۹ نفر از مشــترکان ماهنامه به 
آن پاسخ دادند. ۸۷ درصد از شرکت کنندگان در 
نظرسنجی در عرصه دانشگاه، 10 درصد در صنعت 
و باقی افراد نیز در ساير نهادها مشغول به فعالیت 
بودنــد. همچنین در 6۸ درصد ايــن افراد دارای 
تحصیالت دکتری، 24 درصد کارشناسی ارشد و 

۸ درصد کارشناسی بودند.
15 درصد از شرکت کنندگان، پیشنهاد داشتند 
که مجله فقط به صورت الکترونیک منتشر شود 
و  ۸5 درصد، تداوم انتشار ماهنامه به شکل چاپی 
را توصیه کردند. هیچ کدام از افراد نیز گزينه عدم 

انتشار ماهنامه را انتخاب نکردند. 
 ۹۸ درصد از شــرکت کنندگان در نظرسنجی، 
مطالعــه ماهنامه فناوری نانو را به ســاير فعاالن 

عرصه نانو پیشنهاد کرده اند.
چنــد ســوال از اين نظرســنجی، بــا هدف 
ســنجش میزان رضايت خواننــدگان از کیفیت 
مطالب ماهنامه طراحی شــده بود که نتیجه آن 
حاکــی از رضايت بیــش از ۹0 درصد افراد بود. 
جزئیات اين ســواالت و نتايــج آن در جدول و 

نمودار شماره 1 آمده است.
همچنین پاسخ به اين سوال که  »شما مطالعه ی 
کدام موضوعات و مطالب ماهنامه نانو را ترجیح 
می دهید؟« نشان داد که بیش از 50 درصد افراد 
تمايل دارند که اخبار علمی خارجی، اخبار علمی 
ايــران، مقاالت علمی و تحلیلــی و گزارش های 
صنعتی را مطالعه کنند و مقاالت سیاست گذاری 
کمترين جذابیت را برای اين افراد دارد. جزئیات 
پاســخ به اين سوال نیز در نمودار شماره 2 آمده 

است.
سه سوال باز نیز به دريافت نظرات افراد در مورد 

مهم تريــن نقاط ضعف و قوت ماهنامه و دريافت 
پیشنهادهای آن ها برای ارتقای اثرگذاری ماهنامه 
اختصاص داشت. پرتکرارترين موضوعاتی که به 

آن ها اشاره شده بود شامل موارد زير بود.
 نقاط ضعف

 مشــکالت مربوط بــه توزيع ماهنامــه و در 
دسترس نبودن نسخه چاپی برای تمامی فعاالن 

فناوری نانو، 
 کم بودن میزان گزارش ها و مطالب صنعتی،

 به روز نبودن برخی مطالب. 
 نقاط قوت

 به روز بودن مطالب،
 تنوع مطالب و پوشــش گســترده موضوعات 

مرتبط با فناوری،
 اطالع رسانی اطالعات داخلی فناوری نانو،

 استمرار در انتشار.
 پيشنهادهای ارتقا

 توسعه دسترسی به ماهنامه،
 توســعه ارتباط با متخصصــان و صنعت گران 

فناوری نانو،
 توسعه پوشش جغرافیايی و موضوعی مطالب 

ماهنامه،
ماهنامه فناوری نانو تالش می کند تا با دريافت 
و بررســی نظرات مخاطبان، همواره در مســیر 
رفع کاستی ها و تقويت نقاط قوت حرکت کرده 
و نقش موثری را در راســتای ترويج و توســعه 
فناوری نانو در کشــور ايفا نمايد. در همین راستا 
از مخاطبان گرانقدر دعوت می شــود تا نظرات 
و پیشــنهادهای خود را به پســت الکترونیکی 

newsletter@nano.ir ارسال نمايند.

 دیدگاه مخاطبان نسبت به ماهنامه فناوری نانو
موافق و تاحدی 

مخالف و تاحدی بی نظرموافق
مخالف

مطالب ماهنامه فناوری نانو از عمق و کیفیت 
1۸351علمی خوبی برخوردار است

ماهنامه فناوری نانو اطالعات خوبی درباره روند 
1۷1۹۹توسعه اين فناوری در دنیا ارائه می کند

ماهنامه فناوری نانو اطالعات خوبی درباره روند 
1۸234توسعه اين فناوری در ايران ارائه می کند

1۷5104مطالعه ماهنامه فناوری نانو برای من مفید است

اخبار علمی خارجی
درصد افراد عالقمند

اخبار علمی ایران

گزارش های صنعتی

اخبار رویدادهای داخلی

اخبار شركت های داخلی

اخباركسب و كار خارجی
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شما مطالعه  ی كدام موضوعات و مطالب ماهنامه نانو را ترجيح می دهيد؟

مطالعه ماهنامه فناوری نانو برای من مفيد است

ماهنامه فناوری نانو اطالعات خوبی درباره روند 
توسعه این فناوری درایران ارائه می كند

ماهنامه فناوری نانو اطالعات خوبی درباره روند 
توسعه این فناوری در دنيا ارائه می كند

مطالب ماهنامه فناوری نانو از عمق و كيفيت 
علمی و خوبی برخوردار است

موافق و تا حدی موافقمخالف و تا حدی مخالف بی نظر
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