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ک، تولیدکننده انــواع شــوینده های نانویی  شــرکت ســتاره تابان پــا
گیاهی، محصوالت خود را به کشورهای سوئد، لبنان و عمان صادر 
می کند. این شرکت در حال حاضر قراردادی برای فروش ماهانه ۷۵ 

ُتن از این شوینده ها به سوئد امضا کرده است.
ک درباره بازار  منوچهر شــهبازیان، مدیرعامل شرکت ستاره تابان پا
محصــوالت ایــن شــرکت می گویــد: »یکــی از مزیت هــای محصوالت 
کــه ایــن موضــوع در  مــا کمــک بــه حفاظــت از محیط زیســت اســت 
کشــورهای اروپایی اهمیت زیادی دارد. ازاین رو یکی از شــرکت های 
ســوئدی قــراردادی برای خرید این شــوینده های نانویــی با ما امضا 
ک انجام  کرده اســت تا ۷۵ تن در ماه خرید از شــرکت ســتاره تابان پا
دهــد. عــاوه بــر این با یک شــرکت لبنانی نیز برای صــادرات ۲۵ تن 
کراتــی نیز با عمانی ها  از شــوینده های نانــو به توافق رســیده ایم. مذا
انجــام شــده که طــی روزهای آتی قــرارداد مربوط بــه آن نیز به امضا 
ک توسط  خواهد رســید. محصوالت شــوینده شــرکت ســتاره تابان پا
گرفتــه و عملکرد  شــرکت های قطــری و اماراتــی مــورد آزمایــش قــرار 
آن تأیید شــده اســت و بــه زودی می توانیم وارد فاز بعــدی کار با این 

کشورها شویم.«
مهنــدس شــهبازیان می افزاید: »بــازار ما در کشــورهای دیگر در حال 
گســترش اســت و امیدواریــم بتوانیــم مقاصــد صادراتــی محصــوالت 
خــود را گســترش دهیــم. در بــازار داخلــی نیــز شــرکت های مختلفــی 
از ایــن محصــوالت اســتفاده می کننــد. یکــی از شــرکت های داخلــی 

بــرای تمیز کــردن نفــت و آالینده های نفتی در ســکوهای نفتی از این 
شوینده های گیاهی نانویی استفاده می کند. از آنجایی که حساسیت 
زیــادی بــرای حفــظ محیط زیســت در ســکوهای نفتــی وجــود دارد، 
اســتفاده از شــوینده های شــیمیایی می تواند آســیب های زیــادی به 
آبزیان وارد کند به همین دلیل استفاده از شوینده های نانویی شرکت 

ستاره تابان پاک می تواند مزیت زیادی در این حوزه داشته باشد.«
ک از ارتقــای زیرســاخت ها و  مدیرعامــل شــرکت ســتاره تابــان پــا
گفت: »در حال افزایش تجهیزات و  تجهیزات این شرکت خبر داد و 
دستگاه ها هستیم و در آینده نزدیک می توانیم ظرفیت تولید خود را 

از ۱۰ تن در روز به ۴۰ تن برسانیم.«
کامًا گیاهی بوده و در  ک  محصوالت نانویی شــرکت ستاره تابان پا
گیاه چوبک اســتفاده می شــود به همیــن دلیل فاقد  آن هــا از عصاره 
الکل و مواد خورنده بوده و از نظر ایمنی شرایط بسیار بهتری نسبت 

به محصوالت شیمیایی موجود در بازار دارند.
این شوینده های نانویی را می توان برای سطوح مختلف از سینک 
ظرف شــویی و الستیک خودرو تا عینک و چرم استفاده کرد. شرکت 
کرده  ک فعالیت تحقیقاتی خود را از دهه هشتاد آغاز  ســتاره تابان پا
ک کننده و شــوینده های نانو  و در منطقــه آزاد انزلــی با هدف تولید پا
ارگانیک اقدام به تولید محصوالت مختلفی کرده است. این شرکت 
که مجوز  ک کننده طبیعی به روِش نانو بوده  یکی از تولیدکنندگان پا

بهداشت از سازمان غذا و دارو و گواهی نانومقیاس دارد.
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ک نانومهیــار موفــق به صــادرات منســوجات خود  شــرکت پوشــا
گفته  کســتان و افغانستان شــده است. به  به کشــورهای عراق، پا
کشــورهای هلنــد،  مدیرعامــل ایــن شــرکت، نمونه هایــی نیــز بــه 
که رایزنی برای شــروع  کانادا، اســترالیا و بلغارســتان ارســال شــده 

کشورها نیز در حال انجام است. صادرات به این 
ک نانومهیار در این باره  محمود ضرابی، مدیرعامل شرکت پوشا
کســب وکار،  کرونا و دشــواری هایی در  ع  می گویــد: »بــا وجود شــیو
بهبــود  بــرای  برنامه ریزی هایــی  و  شــدیم  صــادرات  بــه  موفــق 
وضعیــت صــادرات ســال آینــده انجــام می دهیــم. هــر چنــد بــازار 
کرونا آســیب دیده اما نســبت به بسیاری از رقبا  به شــدت از جانب 

عملکرد بهتری داشتیم.«
ک نانومهیار را راهبردهای سال های  ضرابی دلیل موفقیت پوشا
گذشته روی  کرد و افزود: »در دو سال  گذشــته این شــرکت عنوان 
کردیم و اتخاذ ایــن راهبرد به ما  فــروش اینترنتــی ســرمایه گذاری 
کرونا بتوانیم فروش خود را ادامه دهیم.  که در شرایط  کرد  کمک 
که  کســب وکاری  کرونا همچنان بر بازار ســایه خواهد داشــت و هر 
ج خواهد شــد.  نتوانــد خود را با این شــرایط وفق دهد، از بازار خار
کنون توانسته ایم پاسخ ســریع به تغییرات شرایط  خوشــبختانه تا
کســب وکار خود در  ع بــه ما در تثبیت  بــازار بدهیــم و همین موضو

کرده است.« کمک  کرونا  شرایط 
ک نانومهیار می گوید: »به نظر می رسد که  مدیرعامل شرکت پوشا

دیگر اقتصاد متکی به نفت جوابگو نیســت و برای توســعٔه اقتصاد 
کشــور انجــام شــده اســت.  غیرنفتــی برنامه ریزی هایــی در ســطح 
ایــن برنامه هــا در کنار افزایش قیمــت دالر، جذابیت های صادراتی 
منسوجات را افزایش داده است و این موضوع به ما انگیزه می دهد 
کــه برای صادرات بیشــتر انــرژی صرف کنیم. چشــم انداز صادرات 
منسوجات مطلوب به نظر می رسد و ما برای صادرات به کشورهای 

مختلف از جمله اروپا در حال برنامه ریزی هستیم.«
بــه  مشــتریان  آتــی  ســال های  در  ضرابــی  محمــود  اعتقــاد  بــه 
محصــوالت نانو توجه بیشــتری خواهند داشــت و این محصوالت 
از اقبــال بیشــتری از ســوی بــازار برخــوردار هســتند. وی می گویــد: 
»مشتریان از عملکرد محصوالت نانو راضی هستند و معمواًل بعد از 
اســتفاده از این محصوالت نســبت به آن وفادار می مانند. در حال 
حاضــر مشــتریان خارجــی ما نیــز به محصــوالت نانو توجــه خاصی 

دارند و سفارش های محصوالت نانو در حال افزایش است.«
ک نانومهیار در سال ۱۳۶۶ با تولید  شرکت تولیدی صادراتی پوشا
جــوراب، قدم بــه عرصه تولید نهــاد. در طی ســال های متمادی با 
عبور از چالش های متعدد، به میزان تولید خود افزود و محصوالت 
خــود را عــاوه بر جوراب به دســتکش و زیرپوش نیز گســترش داد. 
کتریال در  این شــرکت از جملــه اولین تولیدکنندگان جــوراب آنتی با
ایــران بوده که با اســتفاده از فناوری نانوذرات نقــره اقدام به تولید 

جوراب هایی با خاصیت ضدمیکروب و ضدبو کرده است.

عراق، پاکستان و افغانستان؛ مقصد صادراتی منسوجات نانو

پیاپی273| شماره4 | زمستان 1399 | سال نوزدهم |  | 3 



شــرکت بانیــان آذر نویــن ایــده آل از ابتــدای ســال ۳۵ ُتــن حولــه 
کــرده اســت.  کشــورهای آذربایجــان و عــراق صــادر  نانویــی بــه 
رایزنی هایــی نیز بــرای صادرات قریب به ۱۰۰ تن حوله به روســیه 

انجام شده است.
شــرکت بانیــان آذر نویــن ایــده آل یکــی از تولیدکننــدگان حولــه 
کــه پیشــینه درخشــانی در صادرات  کتریــال نانویــی اســت  آنتی با

کشورهای همسایه دارد. حوله های نانویی به 
بــه گفتــه حیدر بــدر مدیرعامل شــرکت بانیان آذر نویــن ایده آل، 
این شــرکت ســال گذشــته محصوالت خود را به گرجستان، عراق 
ع  کــرده بــود. در ســال ۹۹ نیــز علی رغــم شــیو و آذربایجــان صــادر 
کشــور، موفق  ج از  کرونا و دشــواری های صادرات به خار ویــروس 
بــه صــادرات ۳۵ تــن حولــه بــه عــراق و آذربایجــان شــده اســت. 
که احتمــااًل به  گرفتــه  همچنیــن تعاماتــی نیــز با روســیه صــورت 

کشور منجر شود. قراردادی برای صادرات ۱۰۰ ُتن حوله به این 
مهندس بدر می گوید: »شــرکت بانیان آذر نوین ایده آل در داخل 
کشور نیز محصوالت خود را به بخش های مختلف نظیر هتل ها و 
بیمارستان ها عرضه می کند. هتل های پارس، وزارت ارتباطات و 
بیمارســتان پاستور قزوین از جمله مشتریان این شرکت از ابتدای 

کنون بوده اند.« سال تا
وی می افزاید: »از نظر فروش ریالی در بازار داخلی نسبت به سال 
کرونا تأثیــر قابل توجهی  ع  گذشــته با رشــد روبــه رو بوده ایم و شــیو
گســترش بازار داخل  روی فروش ما داشــته اســت. در تاش برای 
که قیمت این حوله ها ۲۰ تا ۳۵درصد نسبت به  هستیم. هر چند 
حوله های معمولی بیشتر است اما دوام آن ها باالتر بوده و نیاز به 
کمتری دارد ازاین رو در درازمدت اســتفاده از آن ها  شست وشــوی 
کتریال  مقرون به صرفه تر اســت. عاوه بــر این، حوله هــای آنتی با
نانویــی بــو نمی گیرنــد و از نظــر زیســت محیطی به دلیــل نیــاز بــه 
ع استفاده از  کمتر، مناسب تر هســتند؛ بنابراین در مجمو شــوینده 
این حوله ها برای هتل ها و بیمارستان ها مناسب بوده و می تواند 
عاوه برای رضایت مندی بیشــتر مشتری، به افزایش اطمینان از 

کند.« کمک  سامت مصرف کننده نیز 
کتریــال به دلیل به کارگیری فنــاوری نانومواد با  حولــه نانو آنتی با
اســتاندارد بــاال تولید شــده و در عین حال قابلیــت جذب آب آن از 
کتریال  حوله های معمولی بیشــتر است، همچنین به دلیل آنتی با
بودن آن از تجمع، رشــد، تکثیر و فعالیت انواع میکروارگانیســم ها 

و تولید بوی بد روی حوله ممانعت می کند.

ن حوله نانویی به کشورهای همسایه
ُ

صادرات 3۵ ت
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گــروه تولیــدی صنعتــی تاش رادیاتــور موفق بــه صــادرات رادیاتور 
به کشــورهای عراق، آذربایجان و افغانســتان شــده است. به دلیل 
کارایــی باالی این رادیاتورها در انتقال انرژی و به حداقل رســاندن 
اتــاف انــرژی، ایــن محصــوالت در کشــورهای همســایه جذابیــت 

زیادی پیدا کرده است.
گروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور از نانوپوشش زیرکونیومی برای 
تولید رادیاتورهای خود اســتفاده می کند. محمدرضا مهرابی، مدیر 
کیفی و مهندســی شــرکت تاش می گوید: »به دلیل اســتفاده  کنترل 
از ایــن نانوپوشــش امــکان اســتفاده از رنگ هــای الیه نــازک روی 
رادیاتورها فراهم می شــود و از این رو انتقال حرارتی در رادیاتورهای 
کارایی باال صورت می گیرد.  گــروه تولیدی صنعتی تاش رادیاتور بــا 
ایــن موضــوع برای کشــورهایی که قیمــت انرژی در آن ها باالســت 
که از زغال ســنگ برای  اهمیت بســیار زیــادی دارد. در افغانســتان 
تولید انرژی استفاده می شود و موضوع کاهش مصرف انرژی بسیار 
حیاتــی اســت، ایــن رادیاتورهــا بازار بســیار خوبی پیدا کرده اســت. 
کشــور  گروه تولیــدی صنعتی تــاش رادیاتور صادرات به  همچنیــن 

آذربایجان را نیز از آذرماه سال گذشته آغاز کرده است.«
وی می افزایــد: »از ایــن رادیاتورهــا در یکــی از شــهرک های تــازه 
گــروه تولیدی  تأســیس در اربیــل عــراق نیــز اســتفاده شــده اســت. 
صنعتی تاش رادیاتور در مناقصه مربوط به پروژه این شهرک سازی 
شرکت کرده و در حالی که رقبایی از کشورهای مختلف نظیر ترکیه 
در این مناقصه حضور داشتند، تاش رادیاتور برنده این پروژه شد.«

مهندس مهرابی می افزاید: »در حال حاضر روزانه ۲۵۰۰ متر رادیاتور 

تولید می کنیم که نسبت به سال گذشته افزایش ظرفیت داده ایم. 
خ فروش شرکت افزایش پیدا کرده و این  از آذرماه سال گذشته نیز نر

رادیاتورها از اقبال بیشتری در بازار برخوردار شده است.«
الزم به ذکر اســت تا سال ۱۳۹۷ از پوشش های یک شرکت آلمانی 
کارآمــدی این  در تولیــد رادیاتورهــا اســتفاده می شــد امــا به دلیــل نا
پوشــش ها برای شــرایط اقلیمی ایران، گروه تولیدی صنعتی تاش 
رادیاتــور بــا همکاری شــرکت شــیلر فرایند پــارس اقدام بــه رفع این 
مشکل کرد و نانوپوشش زیرکونیومی توسعه یافته در شیلر فرایند در 

کار گرفته شد. خط تولید تاش رادیاتور به 
این پوشش ضخامت کمتری نسبت به رقیب آلمانی خود دارد و 
کارایی باالتری انجام  به همین دلیل انتقال حرارت در رادیاتور با 
می شــود. رنگ هــای مورداســتفاده در رادیاتورها در پایه اپوکســی 
کــه خــود نوعــی عایــق بــه  شــمار مــی رود؛ بنابرایــن کاهش  بــوده 
ضخامــت رنــگ و زیرالیــه می توانــد بــه افزایــش ضریــب انتقــال 
کارایــی رادیاتــور را افزایــش دهــد. در حــال  کنــد و  کمــک  حــرارت 
کوت )Thin Coat( برای پوشش دهی  حاضر تاش رادیاتور از تین 

سطح رادیاتورها استفاده می کند.
پیــش از اســتفاده از ایــن نانوپوشــش زیرکونیــوم تولیــد داخــل، 
رادیاتورهای تولید شــده توسط شــرکت تاش از نظر اتاف انرژی در 
رده C دســته بندی می شــد، اما با اســتفاده از این فنــاوری ایرانی و 
با کاهش ضخامت پوشــش و رنــگ روی رادیاتور، محصوالت این 
شرک موفق به دریافت رتبه B در اتاف انرژی شد که یک دستاورد 

بزرگ در حوزٔه ساخت رادیاتور است.

صادرات رادیاتورهای ایرانی به عراق، آذربایجان و افغانستان
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حــوزه  در  دانش آمــوزی  المپیــاد  طــا  مــدال  برنــدگان  از  یکــی 
کــه در دو دوره رتبه برتر مســابقه ملی فناوری نانو نیز  فناوری نانــو 
شــده اســت، موفق به توســعه فنــاوری نانوپوشــش های محافظ 
ســنگ های مصنوعــی در برابــر تابــش UV خورشــید شــده تا یکی 
کند. وی شــرکتی دانش بنیان  از چالش هــای ایــن صنعــت را حل 

کرده است. برای تجاری سازی و عرضه این محصول تأسیس 
ســنگ های مصنوعی که در نمای ســاختمان مورد اســتفاده قرار 
می گیرند، به مرور زمان و در اثر تابش نور خورشید تغییر رنگ داده 
کــه از دوره  گرایــش پیــدا می کننــد. یکــی از نخبگانــی  و بــه زردی 
دانش آمــوزی بــا فناوری نانــو آشــنا شــده و آموزش هایــی در بســتر 
برنامه های آموزشی ستاد نانو دیده بود، موفق به حل این چالش 
ع، ارائه دهنــده این فنــاوری می گوید:  شــده اســت. ابوالفضــل زار
»زمانی که دانش آموز بودم از طریق ســتاد نانو با فناوری نانو آشــنا 
کــه در دوره پنجم  کردم  شــدم و در المپیــاد دانش آمــوزی شــرکت 
ایــن المپیــاد موفــق بــه کســب مــدال برنــز شــدم و در دوره ششــم 
کــردم. پــس از ورود بــه دانشــگاه در مســابقه  مــدال طــا دریافــت 
کســب  کردم و در دو دوره رتبه اول را  ملی فناوری نانو نیز شــرکت 
که ســتاد نانو برای برگزیدگان  کردم. پس از دریافت آموزش هایی 
المپیادها و مسابقه های ملی برگزار می کرد با جنبه های تجاری و 
صنعتی فناوری نانو آشنا شدم و با استفاده از این آموزش ها اقدام 
به توســعه فناوری جدیدی برای حل یکی از چالش های صنعت 

کردم.« سنگ 
ع می افزایــد: »در مســیر بررســی و تحقیقات در حوزه  مهنــدس زار
ع زرد شدن سنگ های مصنوعی را برای ادامه  فناوری نانو، موضو
فعالیت هــای خود در حــوزه نانو انتخاب کردم و پس از تحقیقات 
روی این حوزه موفق به ارائه فناوری نانوپوشــش هایی شــدم که 

می توانست مانع از زرد شدن این سنگ ها شود.«
کارشناسی ارشــد رشــته مــواد و متالورژی  ایــن دانشــجوی مقطع 
دانشــگاه تهــران در ادامه می گویــد: »پس از توســعه این فناوری، 
کرده و در ادامه شــرکتی  گواهی نامه نانومقیاس  گرفتــن  اقــدام به 
برای تجاری ســازی و تولید این محصول تأســیس کردم. در حال 
حاضــر ایــن فناوری توســط چنــد شــرکت تولیدکننده ســنگ های 
مصنوعــی در حــال آزمایش اســت تا پــس از کســب نتایج مطلوب 

تولید انبوه آن ها آغاز شود.«
کاربرد وسیع این سنگ ها در بخش نمای ساختمان خبر  ع از  زار
ج از کشــور وارد  داد و افــزود: »بیشــتر ســنگ های مصنوعــی از خار
می شــوند و در حال حاضر مشــکاتی در مســیر ورود این ســنگ ها 
به کشــور وجود دارد. با توســعه این فناوری، عملکرد ســنگ های 

کشور ارتقا پیدا می کند.« تولیدی داخل 
کار رفتــه در  گفتــه وی بــا اســتفاده از نانــوذرات در پلیمــر بــه  بــه 
ایــن ســنگ های مصنوعــی می تــوان میزان زردشــدگی آن هــا را تا 

کاهش داد. ۷۰درصد 

رشد و بلوغ نخبگان در بستر ستاد نانو/ از مدال طالی المپیاد 
دانش آموزی تا نوآوری صنعتی
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کــه ایــن  مدیرعامــل شــرکت پیشــگامان فنــاوری آســیا می گویــد 
شــرکت از توانمنــدی طراحــی محصــول بــر اســاس نیــاز مشــتری 
برخوردار اســت. شــرکت پیشگامان فناوری آســیا چند سالی است 
کرده و  کــه نانورنگ هــای ترافیکــی خود را به بــازار داخلی عرضــه 
ایــن رنگ هــا در حال حاضر در جاده ها و خیابان ها مورد اســتفاده 

قرار می گیرند.
حســین دیبایی اصل؛ مدیرعامل این شــرکت می گوید: »چندی 
ح تولیدکننده پمــپ در خاورمیانه  پیــش یکی از شــرکت های مطر
برای پوشــش دهی محصوالت خود با مشــکاتی مواجه شــده بود 
که با پوشــش های رایج در بازار این مشــکل رفع نمی شــد. مسئله 
ح و در نهایــت  ایــن شــرکت در بخــش تحقیــق و توســعه مــا مطــر
محصولــی متناســب بــا شــرایط پمپ هــای ایــن شــرکت طراحی و 
که می توانیم برای شرایط  تولید شد. این یک مزیت برای ماست 

کنیم.« مختلف مورد نظر صنایع محصول طراحی 
نانویــی  ترافیکــی  »رنگ هــای  می افزایــد:  دیبایــی  مهنــدس 
کیفیت  پیشــگامان فناوری آسیا نســبت به محصوالت خارجی از 
بســیار مطلوبی برخوردار هســتند به طوری  کــه مورد توجه چندین 
گرفته اســت. چندی پیــش نمونه هایی  شــرکت خارجــی نیز قــرار 
کــه پــس از آزمایش های  بــرای یــک شــرکت ترکیه ای ارســال شــد 
کــه روی این نمونه انجام شــد، رنــگ ترافیکی نانویی  متعــددی 
گرفت.  پیشــگامان فناوری آســیا مورد تأیید این شــرکت ترک قرار 

کــه ســفارش ۷۰ ُتــن رنــگ بــه مــا داده شــده امــا به دلیل  هرچنــد 
کرونایــی امــکان ارســال نداشــتیم. امیدواریــم بــه زودی  شــرایط 

شرایط برای صادرات بهتر شود.«
الزم بــه ذکر اســت که رنگ هــای ترافیکی معمولی موجــود در ایران 
کوتاهی دوره عمر و مقاومت پایین  همــواره با ضعف هایی همچون 
در برابــر ســایش و خــراش مواجــه بوده انــد. بهبــود ایــن ویژگی هــا از 
کید و درخواست بوده  طرف ادارات و شهرداری ها نیز همواره مورد تأ
کارکرد بهتر و افزایش ایمنی،  اســت. ارتقای این ویژگی ها، عاوه بــر 
کاهش هزینه های مالی  با طوالنی کردن دوره های رســیدگی، باعث 
مربوطه می شود. مهم ترین نتیجه کاربرد نانورنگ  ترافیکی لوتوس، 
که بدون خط کشی و  ارتقای ایمنی ترافیکی و حمل ونقل است؛ چرا 
کار بسیار پرخطری  عامت گذاری افقی بر روی جاده، رانندگی عمًا 
خواهد بود. افزایش طول عمر رنگ باعث کاهش هزینه های اجرای 
مجدد آن می شود که این موضوع در امر خط کشی باالترین بخش از 

هزینه را به خود اختصاص می دهد.
نانــوذرات در  به کارگیــری  بــا  آســیا  فنــاوری  شــرکت پیشــگامان 
ساختار رنگ های ترافیکی خود، موفق به تقویت ساختار زنجیرٔه 
پلیمــری رنــگ و بهبود خواص فیزیکــی و مکانیکی در الیه نهایی 
ایــن رنگ هــا شــده اســت. بدیــن ترتیــب رنگ هــای ترافیکــی بــا 
مقاومــت بــاال در برابر ســایش و خــراش و مانــدگاری قابل توجه بر 

سطوح معابر تولید شده است.

یم توان طراحی محصول بر اساس نیاز مشتری را دار
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رونــاش تکنولوژی پــارس موفق بــه تولید نانوذرات مغناطیســی 
کســیدآهن با پوســته ســیلیس شــده اســت. این نانوذرات عنصر  ا
کیت های اســتخراج زیســت مولکول هایی نظیر  کلیــدی در تولیــد 
DNA ،RNA و پروتئین ها با فناوری بیدهای مغناطیسی است.
امین شــیرعلی زاده دزفولی مدیرعامل شــرکت روناش تکنولوژی 
پارس درباره پیشــینه توســعه این فنــاوری می گویــد: »ایده تولید 
کرونــا بازمی گــردد، بــا توجــه بــه  ایــن نانــوذرات بــه زمــان قبــل از 
کــه در بخــش ســنتز نانــوذرات مغناطیســی  ســابقه ده ســاله ای 
داشــتم، نیازســنجی صــورت گرفت که نشــان می داد بــرای تولید 
کشــور نیاز به  کیت ها جمع آوری و اســتخراج زیســت مولکول ها در 
کرونا و افزایش  ع  ذرات )Bead( مغناطیســی است. هرچند با شیو
تمرکــز  زیســت مولکول ها  اســتخراج  کیت هــا  بــرای  درخواســت 
بیشتری روی سنتز این نانوذرات انجام دادیم و در نهایت موفق 
کسیدآهن با پوسته سیلیس شدیم  به تولید نانوذرات مغناطیسی ا
که قابلیت اســتفاده در کیت های اســتخراج زیســت مولکول هایی 

نظیر DNA ،RNA و پروتئین ها را داراست.«
دکتر شــیرعلی زاده دزفولــی می افزاید: »این ذرات دارای ســرعت 
کارایــی باالیــی نیــز برخــوردار  اســتخراج بســیار باالیــی بــوده و از 
که  هســتند. همچنیــن به دلیــل مســاحت ســطحی قابل توجهــی 
دارنــد بــرای اســتخراج زیســت مولکول ها بســیار ایدئــال هســتند. 
البتــه مــا ذرات دیگری را نیز توســعه داده ایم و ایــن امکان وجود 
ع زیســت مولکولی، ذرات متناســب بــا آن  کــه بــرای هــر نــو دارد 

کنیــم. ایــن فنــاوری اتصــال اختصاصی  زیســت مولکول را تولیــد 
که  کرده  زیســت مولکول ها بــه نانوبیدهای مغناطیســی را فراهم 
در نتیجه باعث تولید محصول استخراجی با بازده باالتر، کیفیت 

کمتر می شود.« بهتر، خلوص بیشتر و آلودگی 
 مدیرعامل شــرکت روناش تکنولوژی پارس از توســعه کیت های 
گفــت:  و  داد  خبــر  شــرکت  ایــن  در  زیســت مولکول  اســتخراج 
پروتئین هــا  و   DNA ،RNA اســتخراج  بــرای  نیــز  »کیت هایــی 
کنون به دنبــال اخذ مجوزهای  کــه هم ا طراحــی و تولیــد کرده ایم 

مربوط به آن جهت ورود به بازار هستیم.«
به اعتقاد شــیرعلی زاده دزفولی نانوذرات مغناطیســی تولیدشده 
در این شرکت پتانسیل صادرات داشته و روناش تکنولوژی پارس 
کانادایــی به منظور صــادرات این  در حــال رایزنــی بــا یک شــرکت 

کشور است. کیت های استخراج به این  نانوذرات و همچنین 
وی از قیمت بســیار پایین این محصوالت نسبت به نمونه های 
خارجــی خبــر داد و افــزود: »ایــن نانــوذرات یک دهــم نمونه های 
اروپایــی و امریــکا قیمــت دارد و از نظــر عملکرد نیز بســیار شــرایط 
قابل رقابتی با محصوالت خارجی دارد ازاین رو برای مصرف کننده 

ج از ایران مزیت های زیادی به همراه دارد.« در خار
کــه شــرکت رونــاش تکنولــوژی پــارس پیــش  الزم بــه ذکــر اســت 
ایــن محصــوالت دیگــری نظیــر هیــدروژل جــاذب رطوبــت و  از 
گرافــن را نیز در ســبد نانومحصــوالت خود  کســید  سوسپانســیون ا

داشته است.

یست مولکول ها در  ین جزء کیت های استخراج ز تولید مهم تر
کشور
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شــرکت دانش بنیان رنگین نانوســاختار اقدام بــه راه اندازی خط 
کتریال  تولیــد صنعتی رنگ هــای پــودری الکترواســتاتیک آنتی با

کرده است. نانویی در مرکز رشد دانشگاه رودهن 
گفته مهدی رحمانی مدیرعامل این شرکت، این خط تولید،  به 
کتریال  ظرفیت تولید ۲۰۰ تن رنگ پودری الکترواستاتیک آنتی با
نانویی را دارد. این خط تولید با سرمایه ۵میلیارد تومان و حمایت 
مالی صندوق نوآوری و شکوفایی راه اندازی شده و در حال حاضر 

اشتغال زایی به صورت مستقیم برای ۱۳ نفر فراهم شده است.
کنــون از ایــن رنگ هــای نانویــی در شــرکت های تجهیــزات  هم ا
پزشــکی صاایران، شــوفاژ و پکیــج آتروبان، تفلون پارســیان، خزر 
کیــوب،  گســتر، دیوارهــای بیمارســتانی  الکتریــک، آسانســور رسا

کارنو صنعت و راشین درب همدان استفاده می شود. شرکت 
عمــان،  در  مشــتریانی  رنگ هــا  ایــن  رحمانــی  دکتــر  گفتــه  بــه 
کانادا، چیــن، اندونزی و  کســتان،  آذربایجــان، ترکیه، روســیه، پا

عراق دارد و این شرکت به دنبال صادرات این محصول است.
کتریال  پوشــش های پــودری و الکترواســتاتیک با ویژگــی آنتی با
کتری های  حــاوی ترکیبــات نانومتری اســت که با از بین بــردن با

گرم منفــی به ارتقــای ایمنی و ســامت محیط های  گــرم مثبــت و 
ع پوشش های پودری  کمک شایانی می کند. این نو بیمارســتانی 
الکترواســتاتیک بــرای پوشــش دهی تمامــی تجهیــزات و قطعات 
کمــد، ترولــی و هالینــگ،  از جملــه تخــت و  فلــزی بیمارســتانی 
ک و سیســتم های تهویه کاربردهای  کیت هــا و یونیت هــا، اتاق پا

گسترده ای دارد.
شــرکت دانش بنیــان رنگیــن نانوســاختار، مســتقر در مرکــز رشــد 
واحدهــای فنــاور دانشــگاه آزاد اســامی رودهــن، بــا بهره گیری از 
دانــش مهندســی رنگ های پــودری الکترواســتاتیک و همچنین 
خــواص و قابلیت های نانــوذرات، اقدام به ســاخت رنگ پودری 
کلیــر  کتریــال نانوســاختار، ضدخوردگــی و  الکترواســتاتیک آنتی با
که پس از انجام تست های اولیه و نمونه سازی های  نموده است 
آزمایشــگاهی، ثبــت اختراع شــده و در بازار مصــرف داخلی عرضه 

شده است.
کسب عناوین دانش بنیان برتر و  همچنین این شرکت موفق به 
کشور شده  اختراع برتر در پنجمین جشــنواره نانوی دانشــگاه آزاد 

است.

راه اندازی خط تولید رنگ های پودری الکترواستاتیک 
یال نانویی آنتی باکتر
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کــه ایــن  مدیرعامــل شــرکت ســبز محیــط نانــو ارس می گویــد 
کیســه پاســتیکی زیســت تخریب پذیر و مقــاوم  شــرکت بــا ارائــه 
کمک به محیط زیســت و جلوگیــری از آلودگی  نانویــی به دنبال 

پسماندهای پاستیکی است.
کیســه  شــرکت ســبز محیــط نانــو ارس یکــی از تولیدکننــدگان 
کــه در  پاســتیکی زیســت تخریب پذیر و مقــاوم نانویــی اســت 
ج از کشور نیز صادر  ســال های گذشته محصوالت خود را به خار

کرده است.
محمد علــی ولیــان مدیرعامــل شــرکت ســبز محیــط نانــو ارس 
کیسه پاســتیکی زیست تخریب پذیر  می گوید: »توســعه فناوری 
کاهــش  کمــک بــه محیط زیســت و  و مقــاوم نانویــی بــا هــدف 
ایــن  حاضــر  حــال  در  و  شــده  انجــام  پاســتیکی  پســماندهای 
گرفته اســت به طوری  محصول از ســوی بازار مورد پذیرش قرار 
که در حال حاضر در میادین میوه و تره بار تهران و مشهد از این 
محصوالت اســتفاده می شــود. این نانومحصول توسط مدیران 
میادین میوه و تره بار تهران و مشهد مورد آزمایش و ارزیابی قرار 
گرفــت و پــس از اطمینان از عملکــرد آن، از این نانومحصول در 

میادین میوه و تره بار این دو شهر استفاده می شود.«
کیســه  ُتــن  گذشــته ۱۲۰۰  مهنــدس ولیــان می افزایــد: »ســال 
پاستیکی زیست تخریب پذیر و مقاوم نانویی به عراق صادرات 

که اتفــاق افتــاد امکان  کــه امســال به دلیل مشــکاتی  داشــتیم 
کیسه  صادرات نداشــتیم. در حال حاضر ماهانه تقریبًا ۲۰ ُتن از 
پاســتیکی زیســت تخریب پذیر نانویــی تولیــد و بــه بــازار عرضه 

می کنیم.«
ایــن  ارس  نانــو  محیــط  ســبز  شــرکت  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
محصوالت نســبت به پاســتیک های رایج از مزیت های زیادی 
برخــوردار هســتند. مقاومت کششــی و فیزیکی بــاال، مقاومت در 
برابــر حــرارت و زیســت تخریب پذیری از جملــه ویژگی هــای این 
محصــول اســت. پســماند غــذا و دیگــر مــواد فاسدشــدنی درون 
کتری ها هســتند  کیســه زباله یــک مــکان مطلــوب بــرای رشــد با
کیســه ها، نانوذرات  کــه باعث ایجــاد آلودگی می شــوند. در این 
کــه موجــب فســاد  کتریــال از رشــد میکروارگانیســم هایی  آنتی با
نانــوذرات  می کننــد.  جلوگیــری  می شــوند،  آلودگــی  ایجــاد  و 
کتری های  کتریایــی قوی را در برابر با کســیدروی فعالیت ضدبا ا
کیســه های  نتیجــه  در  می دهنــد.  نشــان  خــود  از  بیمــاری زا 
کتریــال ایــن شــرکت بســیار مورد توجه بیمارســتان ها قرار  آنتی با
کلینیک هــا و بیمارســتان ها از  دارد و در حــال حاضــر تعــدادی از 

کیسه ها استفاده می کنند. این 
مهنــدس ولیــان از راه انــدازی یــک شــرکت نانویی دیگــر برای 

تجاری سازی و عرضه نانومحصوالت دیگری خبر داد.

به دنبال دنیای بدون زباله پالستیک هستیم!
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کوله پشــتی بــا ســطوح خارجــی  کیــف و  شــرکت آرکا فیــدار انــار 
کتریال حاوی نانوذرات تولید و به بازار عرضه می کند. آنتی با

کرونــا توجــه ویــژه ای بــه ضدعفونی کــردن  ع ویــروس  بــا شــیو
ع موجب داغ شدن حوزه مواد  سطوح در جامعه شده و این موضو
کتریال صنعتی شده است به طوری  که برخی شرکت ها به  آنتی با

کتریال در محصوالت خود رفته اند. سراغ ایجاد خاصیت آنتی با
کوله پشتی در  کیف و  شــرکت آرکا فیدار انار یکی از تولیدکنندگان 
کتریال در محصوالت خود  کشــور اقدام به ایجاد خاصیــت آنتی با

کار از نانوذرات نقره استفاده می کند. که برای این  کرده است 
ســعید اســفندیار، مشــاور فنــی شــرکت آرکا فیــدار انــار می گویــد: 
کرونــا درخواســت های زیــادی بــرای ایجــاد خاصیت  ع  »بــا شــیو
کردیــم  کتــری روی محصــوالت دریافــت  ضدمیکروبــی و آنتی با
ازایــن رو به ســراغ اســتفاده از فناوری نانــو رفتیم. در این مســیر از 
کرده و آن ها را با دو روش  نانوذرات شــرکت های ایرانی اســتفاده 

کوله پشتی قرار دادیم.« کیف و  مختلف روی محصوالت 
وی می افزایــد: »در روش اول نانــوذرات روی ســطح پارچــه قرار 
می گیــرد و ســپس از ایــن پارچــه بــرای تولیــد محصــول اســتفاده 

ســپس  و  شــده  تولیــد  محصــول  ابتــدا  دوم  روش  در  می شــود. 
نانوذرات به صورت اسپری روی آن قرار داده می شود. در صورتی 
کــه ســفارش مشــتری در حجــم بســیار بــاال باشــد ترجیــح داده 
کار پیمانکار  که از روش اول اســتفاده شود که برای این  می شــود 
پلیمــری  پارچــه  ســطح  روی  را  نانــوذرات  پارچــه،  تأمین کننــده 
کــوره، نانوذرات روی  گرفتــن پارچه در  قــرار داده و ســپس با قرار 
که این تثبیت شــدن در ایجــاد خاصیت  ســطح تثبیت می شــوند 
کتری با دوام نقش اساسی دارد؛ اما در صورتی که سفارش  آنتی با
کم باشــد ابتدا محصول تولید شــده و ســپس نانوذرات  مشــتری 
کوره  روی آن اســپری شــده و در ادامــه با قــرار دادن محصــول در 

نانوذرات تثبیت می شوند.«
کتریال  مشاور فنی شرکت آرکا فیدار انار می گوید: »عملکرد آنتی با
ایــن محصوالت توســط آزمایشــگاه همکار وزارت بهداشــت مورد 
کوله پشــتی ها به ندرت  گرفتــه و تأیید شــده اســت.  ارزیابــی قــرار 
ع موجب می شــود که سطح باالیی  شســته می شــوند و این موضو
از آلودگــی داشــته باشــند که بــا اســتفاده از نانومــواد می توان این 

کاهش داد.« میزان آلودگی را به شدت 

یال نانویی عرضه کیف و کوله پشتی با سطوح آنتی باکتر
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ســایت آمــوزش فناوری نانــو به عنــوان بســتر جامــع آمــوزش 
علــم و فناوری نانــو بــه زبــان فارســی، برنامه های متعــددی را 
کــرده و در اختیــار عاقه منــدان قــرار   در زمســتان ۱۳۹۹ برگــزار 

داده است.
رونمایی از بســتر جدید ســایت آموزش فناوری نانو به نشــانی 
www.nanoeducation.ir مهم تریــن رویــداد ســایت آمــوزش 
فناوری نانــو در ایــن بــازه زمانــی بــوده اســت. ســایت آمــوزش 
کنون  کــرده و تا فناوری نانــو از ســال ۱۳۹۰ فعالیــت خود را آغاز 
گذاشــته اســت. مرحلــه اول  ســه مرحلــه توســعه را پشــت ســر 
توسعه سایت، ارائه محتوای آموزشی در قالب مقاالت آموزشی 
در زمینه هــای مختلــف مرتبــط بــا علــم و فناوری نانــو بــود؛ در 
مرحله دوم، عاوه بر توســعه و ســطح بندی مقاالت آموزشــی، 
آزمون هــای مختلف، فایل های چندرســانه ای و نرم افزارهای 
که  مختلف آموزشــی نیز در سایت ارائه شد. در فاز سوم توسعه 
از ســال ۱۳۹۵ شــروع شده اســت، عاوه بر توســعه محتواهای 
مختلفــی  آموزشــی  دوره هــای  و  کارگاه هــا  قبلــی،  آموزشــی 
به صورت آناین، ضبط شــده و حضوری در ســایت ارائه شــده 
گرفته اســت. هر یــک از فازهای  و در اختیــار عاقه منــدان قرار 
مختلــف، عاوه بر توســعه محتوایی، تغییــرات ظاهری و فنی 
در سایت را نیز به همراه داشت و در هر مرحله تاش شد سطح 
کاربرپسندی و قابلیت های فنی سایت ارتقا یابد و محتواهای 
گیرد.  کاربران قــرار  ارائه شــده به شــکل مناســب تری در اختیار 
در ادامه فرایند توســعه در فاز ســوم، بستر جدید سایت آموزش 
فناوری نانــو از ابتدای بهمن ۱۳۹۹ به صورت رســمی در اختیار 
گرفتــه اســت. برخــی از  عاقه منــدان علــم و فناوری نانــو قــرار 

مهم ترین قابلیت های سایت جدید آموزش عبارت اند از:
 یکپارچه شــدن بستر ارائه دوره های آموزشی غیرحضوری با 

بستر سایت آموزش فناوری نانو 
 دسترســی بــه همــه دوره های آموزشــی غیرحضوری ســایت 

بدون محدودیت زمانی
کاربر   دسترســی به دوره های آموزشی خریداری شده توسط 

در صفحه شخصی و بدون محدودیت زمانی
 بهبــود بســتر برگــزاری دوره هــای آموزشــی غیرحضــوری و 

لحاظ کردن فرایند آموزشی در دوره ها
 امکان شرکت در آزمون پایان دوره بدون محدودیت زمانی

کســب حدنصــاب الزم در  گواهــی آنایــن در صــورت   صــدور 
آزمون پایان دوره

کاربری  بهینه سازی ساختار عضویت و پنل 
کنش های مالی  بهبود ساختار کیف پول و تسهیل فرایند ترا

ع  بهبود بستر آزمون و امکان برگزاری آزمون های متنو
 بهبود دسته بندی و نمایش محتوای مقاالت و دانلودها

 ایجاد برخی افزونه های جدید نظیر تازه ها، صفحه مقاالت 
و…

آموزشــی  دوره هــای  جدیــد،  بســتر  از  رونمایــی  بــر  عــاوه 
جدیــد  بســتر  روی  بــر   ۹۹ زمســتان  در  متنوعــی  غیرحضــوری 
کــه از جملــه می تــوان بــه دوره های  ســایت آمــوزش ارائــه شــد 
»کاربــرد فناوری نانــو در صنایــع غذایــی«، »بســته جامــع آنالیــز 
بــا  خورشــیدی  ســلول های  »شبیه ســازی  میکروســکوپی«، 
نرم افزار SCAPS«، »بسته جامع پراش اشعه ایکس«، »آموزش 
کامســول«، »آلیاژهــای آمــورف؛ خــواص، روش هــای  نرم افــزار 
 »BET کاربردها«، »بسته جامع آنالیز ســاخت، مشخصه یابی و 
کــرد.  کســل در ســطح مقدماتــی« اشــاره  و »آمــوزش نرم افــزار ا
کارگاه های آموزشــی آناین متنوعی  همچنیــن در زمســتان ۹۹ 
چــون »مــروری برکاربردهــای فناوری نانــو در محیط زیســت و 
کرونا« و »آشــنایی بــا مفاهیم مالکیت  انــرژی«، »فناوری نانو و 

فکری و تجاری سازی در فناوری نانو« برگزار شد.

مروری بر فعالیت های سایت آموزش فناوری نانو در زمستان 1399
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کشــور در  مســابقه ملــی فناوری نانــو بزرگ تریــن رقابت علمی 
غ التحصیــان  حــوزه فناوری نانــو در میــان دانشــجویان و فار
که هر ساله توســط بنیاد آموزش فناوری نانو  دانشــگاهی است 
و بــا حضور هزاران نفــر از عاقه مندان برگزار می شــود. دهمین 
برگــزار   ۱۴۰۰ تابســتان  در  فناوری نانــو  ملــی  مســابقه  از  دوره 
خواهــد شــد و برگزیــدگان ایــن مســابقه می توانند با شــرکت در 
برنامه نانواســتارت آپ، ایده های فناورانه خود را توسعه دهند 
و در این راه از حمایت های مادی و معنوی ســتاد ویژه توســعه 

فناوری نانو برخوردار شوند.
هــدف از برگزاری مســابقه ملــی فناوری نانو، افزایش آشــنایی 
آمــوزش  گســترش  فناوری نانــو،  بــا  محققــان  و  دانشــجویان 
کز علمی– آموزشی  فناوری نانو در ســطح دانشگاه ها و دیگر مرا
کشــور، شناســایی نخبــگان نانویی و برترین هــای این حوزه از 
فناوری، حمایت از آن ها و جهت دهی به فعالیت های آموزشی 

-پژوهشی و حمایت های تشویقی اختصاص یافته است.
گذشــت یک دهــه از برگزاری اولین مســابقه ملی نانو،  پس از 
 ۱۳۹۹ تابســتان  در  مســابقه  ایــن  از  دوره  دهمیــن  برگــزاری 
کرونا لغو شد و  ع ویروس  برنامه ریزی شده بود که به دلیل شیو
کنون با توجه به شرایط  برگزاری آن به سال ۱۴۰۰ موکول شد. ا
کشــور، بنیــاد آمــوزش فناوری نانــو، ایــن مســابقه را به صــورت 
کــه مرحلــه اول آن به صورت  کــرد  دومرحلــه ای برگــزار خواهــد 

و  انجــام می شــود  )آنایــن( در مردادمــاه ۱۴۰۰  غیرحضــوری 
مرحله دوم آن به صورت حضوری در شــهریورماه ۱۴۰۰ خواهد 
بــود و ۳۰۰ نفــر برگزیــده مرحلــه اول در ایــن مرحلــه بــه رقابت 
خواهند پرداخت. این مســابقه در شــش حوزٔه مشخص شــده 
توســط ستاد ویژه توســعه فناوری نانو در تابســتان ۱۴۰۰ برگزار 

خواهد شد.
برگزیدگان دهمین مســابقه ملی از جوایز زیر بهره مند خواهند 

شد:
 کسب مجوز حضور در برنامه توسعه فناوری نانواستارت آپ

کسب امتیاز نخبگی از طرف بنیاد ملی نخبگان  
گرنــت   اهــدای بیــش از ۱۰۰میلیــون ریــال جوایــز نقــدی و 

پژوهشی
 اهدای مدال طا، نقره و برنز مسابقه ملی فناوری نانو

 مجوز حضور در مصاحبه آزمون توانمندی تدریس
گفتنــی اســت، ثبت نــام مســابقه ملــی فناوری نانــو آغاز شــده 
است و عاقه مندان تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ فرصت دارند در این 

کنند.  رقابت علمی ثبت نام 
مــلــی  مـــســـابـــقـــه  در  ثـــبـــت نـــام  و  ــر  ــت ــش ــی ب ــات  ــ ــاعـ ــ اطـ ــرای  ــ ــ بـ
ــو مـــی تـــوانـــیـــد بـــه ســـایـــت آمــــــوزش فـــنـــاوری نـــانـــو  ــانـ ــاوری نـ ــنـ فـ
کنید یا با دبیرخانه مسابقه  )www.nanoeducation.ir( مراجعه 

به شماره ۶۶۵۱۰۱۳۲ -۰۲۱ و ۰۹۰۲۵۵۵۵۴۶۲ تماس بگیرید.

 مسابقه ملی فناوری نانو؛ 
از رقابت علمی تا راه اندازی کسب وکار نانویی

ع در زمستان ۱۳۹۹، بیش از ۱۰۰۰ نفر، معادل بیش  در مجمو
از ۱۶۰۰۰ نفر-ساعت، در رویدادها آموزش دیده اند.

گفتنی اســت در اسفندماه ۱۳۹۹ به مناسبت رونمایی از بستر 

ح عیدانه ســایت  جدید ســایت آموزش فناوری نانو و شــروع طر
ح تخفیفی  آمــوزش، تمامــی دوره هــای آموزشــی ســایت با طــر

گرفت. ویژه در دسترس عاقه مندان قرار 
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الگوهــا و راهکارهــای نویــن در همــکاری  در دومیــن رویــداد 
که از سوی وزارت علوم، تحقیقات  دانشگاه با جامعه و صنعت 
و فنــاوری برگــزار شــد، ایــده علــی جالــی ویرثــق، دانشــجوی 
کارشناسی ارشــد مهندســی مــواد پردیــس دانشــکده های فنــی 
کارآموبــازی«  »اپلیکیشــن  عنــوان  تحــت  تهــران،  دانشــگاه 

به عنوان ایده برگزیده معرفی شد.

علــی جالــی ویرثق در حال حاضــر رابط نهــاد ترویجی انجمن 
علمــی نانو دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین اســت. 
کارشناســی دانشگاه بین المللی امام خمینی  غ التحصیل  وی فار
)ره( قزوین و دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشکده های 

فنی دانشگاه تهران است.
گفــت: »این ایده مبتنــی بر یک  علــی جالــی در ایــن خصوص 
کارآمــوزان، اســتادان و  کــه در آن  نرم افــزار تلفــن همــراه اســت 
کارآموز باید  کارآموزی صنایع در آن عضو می شوند. هر  مسئوالن 
کارآموزی خود را به پایان برســاند.  کند تا  از ســد ۱۰ مرحله عبور 
که یک نمره آن برعهدۀ اســتاد راهنما و  هر مرحله دو نمره دارد 

کارآموزی است.« یک نمره برعهدۀ مسئول 
در مراســم اختتامیــه تقدیــر از فعاالن بخش ترویج دانشــگاهی 
کــه در تاریــخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار شــد، از علی  فناوری نانــو 
جالــی ویرثق به عنوان دومیــن نهاد ترویجی برگزیده در بخش 
آثار رســانه ای دانشجویی در محور نشریات دانشجویی )نشریه 

دنیای نانو( تقدیر شد. 

 افتتاحیه چهارمین دوره نانواســتارت آپ روز سه شــنبه با شرکت 
بیش از ۱۱۰۰ نفر از پذیرفته شــدگان چهارمین دوره به همراه ســایر 
گفتمــان توســعه فنــاوری به صــورت مجــازی از  عاقه منــدان بــه 

طریق آپارات و تلگرام برگزار شد.
نانواســتارت آپ یکــی از برنامه هــای توســعه فنــاوری ســتاد ویژه 
کــه از ســال ۱۳۹۶ فعالیت خــود را آغاز  توســعه فناوری نانــو اســت 
کرده اســت. در سه دوره گذشته تیم های زیادی وارد برنامه شده 
و در طول بازه زمانی یک ساله موفق به توسعه نمونه یا محصول 

اولیه شده اند.
کرونــا و لغو  ع ویروس  در دوره چهــارم ایــن برنامــه به دلیــل شــیو
کارآفرینــی  دهمیــن مســابقه ملــی فناوری نانــو، ارزیابــی علمــی و 
به صــورت غیرحضــوری و از طریــق ســایت آمــوزش فناوری نانــو و 
بنیاد آموزش فناوری نانو انجام شد. با جمع بندی نتایج آزمون ها 

و بررســی فرم ســوابق علمی و پژوهشی هر کدام از داوطلبان، ۱۲۰ 
برگزیده اول معرفی شدند.

گاه ســازی داوطلبــان  برنامــه افتتاحیــه دوره چهــارم بــا هــدف آ

یده دومین رویداد الگوها  ایده رابط نهاد ترویجی فناوری نانو، برگز
و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت 

افتتاحیه چهارمین دوره نانواستارت آپ 
 به صورت مجازی برگزار شد
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غ التحصیــان با رســالت  پذیرفته شــده و عمــوم دانشــجویان و فار
آن  معنــوی  و  مــادی  حمایت هــای  شــرایط  نانواســتارت آپ، 
حــوزه  در  کســب وکاری  آموزش هــای  برخــی  ارائــه  همچنیــن  و 
کارآفرینــی در روز سه شــنبه از طریــق آپــارات بنیــاد  اســتارت آپ و 
ســاعت  از  نانوگــرام  گرام  اینســتا صفحــه  و  فناوری نانــو  آمــوزش 
از  نفــر   ۱۱۰۰ از  بیــش  ع  مجمــو در  شــد.  پخــش   ۱۷:۳۰ تــا   ۹:۴۵
پذیرفته شــدگان دوره چهــارم و ســایر عاقه منــدان از طریــق دو 
کردنــد. در ابتــدای این  بســتر اعــام شــده در ایــن برنامــه شــرکت 
برنامــه مصاحبــه بــا دکتــر ســعید ســرکار، دبیــر ســتاد ویژه توســعه 
فناوری نانو انجام شــد. دکتر ســرکار ضمن اشــاره به جایگاه ایران 
گفت: »حدود ۶درصد از علم  در فناوری نانــو در عرصه بین المللی 

نانو توسط محققان و پژوهشگران ایرانی تولید می شود.«
کپــی کاری و حرکت  وی همچنیــن با اشــاره بــه ضرورت دوری از 
کرد با  در مــرز علــم نانــو، از تمامی فعــاالن عرصــه نانو درخواســت 
اســتفاده از خاقیــت و نــوآوری بازارهای بین المللــی هدف نهایی 
کارمندی و اســتخدام  کنند. او از نگاه  محصــوالت خــود را تعریف 
کــرد و  غ التحصیــان انتقــاد  محــوری در میــان دانشــجویان و فار
گفــت: »برنامه هایی از جمله نانواســتارت آپ می توانند با توســعه 
گفتمان کارآفرینی، نقش قابل توجهی را در این عرصه ایفا کنند.«

در ادامه برنامه، محمد باقری مطلق مدیر برنامه نانواستارت آپ 
گروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد نانو در استودیوی برنامه  و دبیر 
حاضــر شــد و در خصــوص فرایندهــای اجرایــی نانواســتارت آپ، 
در  حاضــر  تیم هــای  معنــوی  و  مــادی  حقــوق  و  حمایت هــا 

کرد. نانواستارت آپ و وظایف آن ها توضیحاتی را ارائه 
که  مهمــان بعدی برنامه، ابوالفضل آذرنیا مدیــر فنی برنامه بود 
ضمــن ارائــه توضیحاتــی در خصــوص حمایت های ارائه شــده در 
که در اختیار  برنامــه از بعــد فنی، از ارائه دفترچه ایده ای خبــر داد 
کنون موفق  افــراد پذیرفته شــده ای قرار می گیرد که به هــر دلیل تا
بــه دســت یابی بــه ایــده مناســب نانویــی نشــده اند. البتــه همان 
کــه از قبل اعام شــده بود، این ایده ها در حوزه آب، پســاب   گونــه 
و محیط زیست هستند. در این برنامه دو دوره آموزشی با عناوین 
کارآفرینی« با تدریس ســید مرتضی ســید میرزایی،  »مقدمــه ای بر 
کســب وکاری برنامه و »آشنایی با استارت آپ و مفاهیم آن«  مدیر 
بــا تدریس محمد اصغری، مدیر دبیرخانه نانواســتارت آپ در نظر 

گرفته شده بود.
به منظــور آشــنایی مخاطبــان بــا تیم هــای حاضــر در برنامــه در 
کــه به ترتیــب در  گذشــته بــا تیم هــای نانوســا و پنتــا  دوره هــای 
دوره های سوم و دوم نانواستارت آپ فعال بودند مصاحبه انجام 
شــد. در ایــن بخــش مهــدی جاوید نســب و وحید صادقــی از تیم 
کبــر تکــری و حامــد بنانی فــرد از تیــم پنتــا در اســتودیو  نانوســا و ا
ح، انگیزه هــای ورود به  حاضــر شــدند و درباره روند پیشــرفت طــر
نانواســتارت آپ و حمایت های مادی و معنوی ارائه شده از سوی 

کردند. نانواستارت آپ مطالبی را بیان 
نانــو،  محصــوالت  از  کلیپ هایــی  برنامــه  بیــن  در  همچنیــن 
کاربــرد نانو در صنعت برای  گذشــته و  ح های موفق دوره های  طر

مخاطبان پخش شد.

جلســات هم اندیشــی رابطــان نهادهای ترویجی دانشــجویی 
بــا مســئوالن بنیــاد آمــوزش فناوری نانــو به صــورت متنــاوب با 
محور های مشخص به صورت آناین برگزار می شود. چهارمین 
بســتر  در   ۹۹ بهمن مــاه   ۱۲ یکشــنبه  روز  هم اندیشــی  جلســه 
اســکای روم بــا محوریــت آیین نامه های جدید ســال تحصیلی 

۱۴۰۰-۱۳۹۹ برگزار شد.
نهادهای ترویجی دانشــجویی ســتاد نانو که در سراســر کشــور 
و در همــه اســتان ها حضــور دارند، بخشــی از مســئولیت ترویج 
دانشــگاهی را بــر عهــده دارنــد و از طریــق برگــزاری رویدادهای 
ترویجــی، تولید آثــار رســانه ای، فعالیت در زمینه مســابقه ملی 

برگزاری جلسه هم اندیشی آنالین رابطان نهادهای ترویجی 
یت آیین نامه های جدید در بهمن ماه سال 99 دانشجویی با محور
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فناوری نانــو و فعالیت های دیگر به ترویج فناوری نانو در میان 
دانشــجویان می پردازنــد. ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانــو نیــز 
بــا تدویــن آیین نامه هــای حمایتی-رقابتــی از ایــن فعالیت هــا 

حمایت می کند.
جلســاتی  ترویجــی،  نهادهــای  بــا  مؤثرتــر  ارتبــاط  به منظــور 

به صورت متناوب با نهادهای ترویجی برگزار می شود.
چهارمین جلسه روز یک شنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۹ با شرکت بیش 

کشور برگزار شد. از ۴۰ نهاد ترویجی از سراسر 
کلی جلسه هم اندیشی به صورت زیر است: محورهای 

 آیین نامه حمایتی-رقابتی )جشــنواره آثار رسانه ای، تقدیر از 
تجارب نو، حمایت از مسابقات دانشجویی، ارزیابی نهاد برتر( 

در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹
کارگاه ها در ســال تحصیلی   آیین نامــه حمایــت از رویدادهــا و 

 ۱۳۹۹ -۱۴۰۰
 آیین نامــه ارزیابــی شــرکت کنندگان در دهمیــن مســابقه ملی 

فناوری نانو
 آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی در دهمین مســابقه ملی 

فناوری نانو
 بیــان نظــرات و دیدگاه هــای رابطــان نهادهــای ترویجــی در 

رابطه با آیین نامه های جدید سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

آیین نامــه حمایتــی و رقابتی که شــامل چهار بخش جشــنواره 
مســابقات  از  حمایــت  نــو،  تجــارب  از  تقدیــر  رســانه ای،  آثــار 
دانشــجویی و ارزیابــی نهاد برتر اســت بــه رابطــان نهادها ارائه 
کــه بخــش حمایــت از مســابقات دانشــجویی به تازگــی به  شــد 
آیین نامــه حمایتــی– رقابتــی اضافــه شــده اســت و طبــق ایــن 
بخــش بنیاد آموزش نانو از مســابقات دانشــجویی با محوریت 
آمــوزش و ترویــج نانــو تــا ســقف ده میلیــون ریال )معــادل یک 

میلیون تومان( از جوایز مسابقه دانشجویی حمایت می کند.
از  حمایــت  بخــش  رویدادهــا  از  حمایــت  آیین نامــه  بابــت 
کارآفرینــی در حوزه نانــو نیز به این  رویدادهــای کســب وکاری و 

آیین نامه اضافه شده است. 
همچنین حمایت از رویدادها نسبت به سال تحصیلی گذشته 

۲۰درصد افزایش یافته است.
آیین نامه های ارزیابی شرکت کنندگان در دهمین مسابقه ملی 
فناوری نانــو و ارزیابــی نهادهــای ترویجــی در دهمین مســابقه 

ملی فناوری نانو ارائه شد. 
در انتهــای جلســه بــه ســؤاالت و نظــرات رابطــان نهادهــای 
ترویجــی در ارتبــاط بــا آیین نامه هــای جدیــد پاســخ داده شــد 
 کــه نظــرات مفید آن هــا در انتشــار آیین نامه هــای نهایی لحاظ 

خواهد شد.

شــبکه مدرســان فناوری نانــو به عنوان یکــی از بخش های بنیاد 
آموزش فناوری نانو، هدف شناســایی افراد متخصص، توانمند و 
عاقه مند در دو زمینه فناوری نانو و تدریس را در راســتای معرفی 
این افراد به بخش های آموزشــی- ترویجی مختلف ســتاد توسعه 
فناوری نانــو، دنبــال می کنــد. در این راســتا، برگــزاری آزمون های 
توانمنــدی تدریــس نانــو، توانمندســازی مدرســان در زمینه های 
علمــی و حرفــه ای و بهبــود زمینه های حمایتی – تشــویقی جهت 
فعالیــت مدرســان نانو از برنامه های شــبکه مدرســان فناوری نانو 

است.
مرحلــه اول هفدهمیــن آزمون توانمندی تدریــس نانو به صورت 
آنایــن و بر روی ســایت آمــوزش فناوری نانو، در تاریخ پنجشــنبه 
که  ۱۳ آذرمــاه برگــزار شــد؛ این آزمون حاوی ۵۰ ســؤال تســتی بود 

به صورت آناین و بر روی سایت آموزش فناوری نانو برگزار شد. 

برگزاری مصاحبه هفدهمین 
یس نانو آزمون توانمندی تدر
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به منظــور حفظ امنیت آزمــون آناین، ۳ دفترچه مجزا 
بــرای داوطلبــان طراحی شــد و شــرکت کنندگان فرصت 
داشــتند در مــدت زمــان ۷۰ دقیقــه بــه ســؤاالت آزمــون 

پاسخ دهند.
که از این  در ایــن آزمون ۳۵۸ داوطلب حضور داشــتند 
میان ۶۱ نفر از داوطلبان با ثبت نام مستقیم و ۲۹۷ نفر 
از ثبت نامی هــای دهمیــن مســابقه ملــی نانــو در آزمون 

کرده بودند. شرکت 
شــرکت کنندگان از ۵۵ رشــته تحصیلی مختلف در این 
که توزیــع رشــته های تحصیلی با  کردند  آزمــون شــرکت 

بیش از ۱۰ شرکت کننده در نمودار زیر دیده می شود.
مختلفــی  تحصیلــی  مقاطــع  از  داوطلبــان  همچنیــن 
در مرحلــه اول هفدهمیــن آزمــون توانمنــدی تدریــس 
تحصیلــی  مقطــع  توزیــع  بودنــد؛  کــرده  شــرکت  نانــو 
شــرکت کنندگان آزمــون نیز در نمودار مقابل آورده شــده 

است.
شــرایط ورود بــه مرحلــه دوم آزمــون تدریــس یــا همان 
کســب حداقــل ۷۰درصــد از آزمــون  مصاحبــه تدریــس، 
مرحله اول بود؛ با توجه به این شرایط، ۸۲ داوطلب به 

کردند.  مرحله مصاحبه آزمون راه پیدا 
نانــو  تدریــس  توانمنــدی  آزمــون  مصاحبــه  مرحلــه 
بســتر  طریــق  از  )آنایــن(  غیرحضــوری  به صــورت 
اســکای روم و در روزهــای ۲۹ و ۳۰ آذرمــاه و ۱، ۲ و ۳ 

دی ماه برگزار شد.
آنـــایـــن  مـــصـــاحـــبـــه هـــای  قـــالـــب  در  مـــرحـــلـــه  ایـــــن 
کـــه طـــی آن  ــزی شـــد  ــه ریـ ــامـ ــرنـ بــیــســت دقــیــقــه ای بـ
ع در زمینه  آمــــوزش یــک مــوضــو بــه  شــرکــت کــنــنــدگــان 
آمــوزش  خصوص  در  داوران  و  پرداختند  فناوری نانو 
ح  مطر را  سؤاالتی  شرکت کنندگان،  توسط  شــده  ارائــه 

کردند. 
طــی ایــن مرحلــه، تســلط شــرکت کنندگان بــر مفاهیــم 
فــردی در تدریــس و  ارائــه شــده، مهارت هــای  علمــی 
مهارت هــای کاس داری شــرکت کنندگان مــورد ارزیابی 

گرفت. قرار 
توانمنــدی تدریــس، تــراز تدریــس و زمینــه تدریس، با 
توجــه بــه ارزیابــی جلســه مصاحبــه تعیین شــد و نتایج 
کتبی تأثیری بــر نتایج نهایــی مصاحبه تدریس  آزمــون 

و احراز شرایط مدرسان نداشت. 
کتســابی، از بین ۸۲ شــرکت کننده  بــا توجــه به نتایــج ا
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گواهــی توانمندی تدریس نانو شــدند.  کســب  مرحلــه دوم، ۳۵ نفــر موفق به 
از ایــن بیــن، ۲ نفر موفق به کســب گواهی تدریس تــراز الف، ۲۴ نفر موفق به 
گواهــی تدریس تراز ج  کســب  گواهــی تدریس تــراز ب و ۹ نفر موفق به  کســب 

شدند. 
و  دانش آمــوزی  بخش هــای  در  مــدرس   ۱۵ جدیــد،  مــدرس   ۳۵ بیــن  از 
بخــش  در  مــدرس   ۹ و  دانشــجویی  بخــش  در  مــدرس   ۱۱ دانشــجویی، 

کردند. گواهی توانمندی تدریس نانو را دریافت  دانش آموزی 
با توجه به نتایج این آزمون، در حال حاضر شــبکه مدرســان ۱۱۶ عضو فعال 
که از این  دارد: ۲۰ مــدرس تــراز الــف، ۵۸ مدرس تراز ب و ۳۸ مدرس تــراز ج؛ 
میان، ۶۴ مدرس در بخش دانش آموزی و دانشجویی، ۲۲ مدرس در بخش 

دانشجویی و ۳۰ مدرس در بخش دانش آموزی فعالیت دارند.
ملــی  بــا دهمیــن مســابقه  بعــدی هم زمــان  تدریــس  آزمــون  اســت  گفتنــی 

فناوری نانو در تابستان ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
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گروه تحقیقاتی NPDL )آزمایشــگاه ســاخت افــزاره نانومقیاس( 
کردستان در تاش است تا با ساخت افزاره های  واقع در دانشــگاه 
مبتنــی بر مــواد دوبعدی، نســل جدیــدی از ادوات مناســب برای 
کاربردهــای حســگری ارائــه دهــد. ایــن محققــان بــا اســتفاده از 
کربنــی به یــک افزاره  الیه نشــانی قطــره ای بــر روی نانولوله هــای 
کســید  گاز دی ا اپتوالکترونیکــی دســت یافتنــد تا برای شناســایی 

کند. نیتروژن )NO2( در دمای اتاق عمل 
گــروه فیزیــک دانشــگاه کردســتان دربــاره  فــؤاد قاســمی مــدرس 
ح از روش جدیدی برای ســاخت  گفت: »در این طر ایــن پژوهش 
بــا  ســولفید/گرافن  مولیبــدن  هیبریــد  پایــۀ  بــر  نــوری  آشکارســاز 
کربنی اســتفاده شــده اســت  اتصــاالت الکتریکی از جنس نانولوله 
گازی برای شناســایی  کــه این آشکارســاز نــوری به عنوان حســگر 
گاز NO2 در دمــای اتاق توســعه داده شــد.  غلظت هــای مختلــف 
گازی بســیار حســاس بــا قابلیــت  کــی از حســگر  نتایــج حاصــل حا
که در مقایســه با ســایر نمونه های خارجی  پایــداری باالیی اســت 

گزارش شده در مقاالت، عملکرد بهتری را نشان می دهد.« 
گســترش اقتصــادی به همــراه رشــد جمعیــت  توســعه صنعتــی و 
کاالهــا را در جهان  جهانــی به طــور چشــمگیری عرضه و تقاضــای 
گازهای  کــه منجــر بــه آزادســازی بســیاری از  افزایــش داده اســت 
 ،)NO2( کســید نیتروژن کسید )NO(، دی ا ســمی مانند نیتریک ا
در  فرمالدئیــد  و   )VOCs( فــرار  آلــی  ترکیبــات   ،)NH3( ک  آمونیــا
هوا می شــوند و ســامت انســان را تهدید می کنند. به دلیل ســبک 
کســید  گاز دی ا زندگــی انســان، بیشــترین خطــر مســتقیمًا توســط 
که احتمال بروز بیماری های ریوی و تنفســی  نیتروژن وجود دارد 
کم افزایش می دهد. از این رو، مشــکات  را حتــی در غلظت هــای 
حادی در ســامت جمعیت انســانی ایجاد می کند و نظارت ســریع 
کســید نیتروژن به شــدت نیاز است؛ بنابراین،  بر آالینده های دی ا
گاز و توســعه حســگرهای نیمه هــادی بــا  کارآمــد ایــن  تشــخیص 
گزینه هــای نویدبخش بــرای محافظت از  کارایــی بــاال به عنــوان 

سامت انسان بسیار مهم است.
ح از  گفت: »در این طر قاســمی با اشــاره به جزئیات این تحقیق 
یک روش ســاده بر پایۀ الیه نشــانی قطره ای برای ساخت هیبرید 
کربنی  گرافن - ســولفید مولیبــدن )MoS 2( بــر روی نانولوله های 
رشــد یافته عمودی )VACNTs( اســتفاده شــد تا به عنوان افزاره 

 )NO2( کســید نیتــروژن گاز دی ا اپتوالکترونیکــی برای شناســایی 
کربنی با ایجــاد اتصال  کنــد. نانولوله هــای  در دمــای اتــاق عمــل 
الکتریکــی مناســب بــا مــاده هیبریــد به طــور محسوســی بر پاســخ 
نــوری افــزاره تأثیــر می گذارنــد به طوری  کــه پاســخ دهی را افزایش 
قابل توجهــی داد و زمــان پاســخ دهی را تــا ۴۰درصــد نســبت بــه 
کاهــش داد. در مرحله بعدی، افزاره ســاخته  افــزاره بــا اتصال طا 
شــده MoS2-rGo/VACNTs به عنــوان یــک حســگر مقاومتــی 
کــه  شــد  اســتفاده  نیتــروژن  کســید  دی ا شناســایی  بــرای  گازی 
فراینــد شناســایی در دمــای اتــاق و تحــت تابــش نــور لیــزر انجام 
 ۱۰۰ ppm شــد. تحــت تابــش نــور لیــزر ۴۰۵ نانومتــر، حســگر بــه 
کوتــاه، )مدت زمان  گاز NO2 حساســیت باالیــی با زمان ریکاوری 
موردنیــاز بــرای بازگشــت حســگر بــه حالــت اولیــه پیــش از ورود 
کــه عملکرد چشــمگیری در مقایســه با ســایر  گاز( نشــان می دهــد 

گزارش شده خارجی است.«  نمونه های 
وی دربــاره ویژگی هــای نوآورانــه ایــن پژوهش گفت: »اســتفاده 
گرافن معلق ضمن  از نانوصفحات مولیبدن ســولفید بــر روی الیه 
دارا بــودن ســطح مؤثــر بــاال، جایگاه هــای فعالــی را جهــت جــذب 
کســید نیتــروژن فراهــم می کنــد. نانوصفحات  مولکول هــای دی ا
مولیبــدن ســولفید عــاوه بر فراهــم آوردن مکان هــای فعال برای 
گاز، بــا افزایــش حساســیت نــوری حســگر،  جــذب مولکول هــای 
عملکرد آن را به میزان قابل توجهی تقویت می کنند. تابش نور با 
تولید جفت الکترون/حفره همراه اســت. حامل های تولید شــده، 
جایگاه های اشــغال شــده توســط مولکول هــای محیطــی )مانند 
کســیژن و بخــار آب( روی ســطح صفحــات را آزاد  مولکول هــای ا

دانشگاه کردستان: شناسایی آالینده های NO2 با افزاره های 
مبتنی بر مواد دوبعدی
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محققان دانشــکده مهندســی نســاجی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
کم هزینه تــر نســبت بــه روش هــای  بــا اســتفاده از روشــی ســاده و 
راهــکاری  توانســتند  الیافــی،  کامپوزیت هــای  تولیــد  بــرای  قبلــی 
بــرای مدیریت انرژی حرارتی توســط عایق هــای دینامیکی بر پایۀ 
کسید آهن ارائه دهند. این  کامپوزیت های الیافی حاوی نانوذرات ا
محصول در صنعت ساختمان، صنایع نساجی، پلیمر، بسته بندی 
مــواد غذایــی، ســلول های خورشــیدی و حتی باتری هــای لب تاپ 

کاربرد دارد.
کامپوزیت مواد تغییرفازدهنده حاوی نانوذرات  در این پژوهــش، 
کســید آهن به شــکل پایدار شــده روی الیاف پلی اســتری به منظور  ا
مدیریت و ذخیره انرژی حرارتی بر اساس یک روش تک مرحله ای 
که باعث برطرف کردن معایب  و مقرون به صرفه ســنتز شــده اســت 
مــواد تغییرفازدهنــده آلی، )مــوادی که برای ذخیــره انرژی حرارتی 

مورد استفاده قرار می گیرند( می شود.
مجید منتظر، عضو هیئت علمی و اســتاد تمام دانشکده مهندسی 
ح  نســاجی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دربــاره لــزوم انجــام این طر

گفــت: »امروزه عدم وابســتگی به ســوخت های فســیلی و اســتفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیر مانند انــرژی حرارتی از جمله موضوعات 
حائــز اهمیــت در جهان اســت. ذخیــره و مدیریت انــرژی حرارتی از 
کــه در طــی تغییــر فــاز قادر بــه ذخیره  طریــق مــواد تغییرفازدهنــده 
گرمــا هســتند، امکان پذیــر اســت. ایــن مــواد عمدتــًا بر  یــا رهایــش 
پایــۀ ترکیبــات آلــی و تغییــر فــاز جامد- مایع بــوده که با دو مشــکل 

: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امکان کاهش دمای باتری لب تاپ با استفاده از عایق نانو

می کننــد و آن هــا را به مکان های فعال بــرای جذب مولکول های 
NO2 تبدیل می کنند. آن ها همچنین انرژی فعال سازی موردنیاز 

بــرای واجــذب مولکول هــای بــه دام افتــاده در زمان ریــکاوری را 
تأمیــن می کننــد، در نتیجــه حساســیت و عملکــرد افــزاره را بهبود 
کار استفاده از نانوصفحات  می بخشند. مهم ترین نوآوری در این 
که  کســید مولیبدن برای ایجاد الیه فعال اپتیکی در افزاره اســت  ا
کاهش  کاری آن را از ۲۰۰ درجه ســانتی گراد به دمای اتاق  دمــای 
کثرًا در دماهای باال در  می دهــد، در حالــی که نمونه های خارجی ا
حــدود ۲۰۰ درجه ســانتی گراد عمل می کنند. ایــن تفاوت انرژی از 

طریق نور تأمین می شود.«
ح با اشاره به قابل پیش بینی بودن حجم بازار  پژوهشــگر این طر
گاز از ۱میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹ به ۱٫۴میلیارد دالر در  حسگرهای 
گفت: »تنظیم و اجرای مقررات مختلف بهداشــت و  ســال ۲۰۲۴ 
گاز در  کره زمین، افزایش اســتفاده از حسگرهای  ایمنی در سراســر 
ع و مانیتورهای کیفیت هــوا، افزایش  سیســتم های تهویــه مطبــو
گاز در صنایع مهم، افزایش سطح آلودگی  تقاضا برای حسگرهای 
کیفیــت هــوا در شــهرهای هوشــمند از  هــوا و نیــاز بــه نظــارت بــر 

گازی است.« مهم ترین عوامل رشد بازار حسگرهای 

گــروه تحقیقاتــی NPDL در تــاش اســت تــا بــا افــزودن نانومواد 
گر  جدیــد، ضمــن بهبــود حساســیت، پایــداری و عملکــرد شناســا
پرتابل NO2  را در حد باالیی بهبود داده و اولین نمونه تجاری آن 
را با قیمت بسیار ارزانی در مقایسه با نمونه های خارجی روانه بازار 
کند. حســگرهای تجــاری موجود در بــازار بر اســاس فناوری های 
 ،)PID( مختلفــی نظیــر الکتروشــیمیایی، آشکارســازهای فوتونی
خ،  کاتالیــزوری، فروســر  ،)MOS( نیمه هادی هــای حالــت جامــد
لیــزر، زیرکونیــا و هولوگرافیــک ســاخته می شــوند. حســگر معرفــی 
که در مقایسه با سایر  گازی است  شــده بر اســاس فناوری نوری- 
کوتاه تــر و پایــداری  فناوری هــا، حساســیت بــاال، زمــان ریــکاوری 

باالیی را نشان می دهد. 
که خود نیز بخشی  این مقاله حاصل یک پروژه دانشــگاهی است 
از یــک پــروژه بزرگ تر متمرکــز بر ســاخت افزاره های مبتنــی بر مواد 
گــروه فیزیــک  دوبعــدی اســت. فــؤاد قاســمی عضــو هیئت علمــی 
کردستان و نویســنده مسئول توانســته است مجوز چاپ  دانشــگاه 
 Vertically aligned carbon nanotubes, ایــن مقالــه را بــا عنــوان
MoS2-rGo based optoelectronic hybrids for NO2 gas sens-

کند. ing در مجله Scientific Reports در سال ۲۰۲۰ دریافت 
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گرمایش/ کم و رهایش در طی فرایندهای  اساســی هدایت حرارتی 
سرمایش مواجه هستند که سبب ایجاد محدودیت در کاربرد آن ها 
کامپوزیت مــواد تغییرفازدهنده حاوی  می شــود. در این پژوهــش، 
کســید آهن به شــکل پایدار شــده روی الیاف پلی اســتری  نانوذرات ا
به منظــور مدیریــت و ذخیره انــرژی حرارتــی و برطرف کردن معایب 
ذکــر شــده بــر اســاس یــک روش تک مرحلــه ای و مقرون به صرفــه 
ســنتز شــده است. از ترکیب اســیدهای چرب، پلی اســتر و نانوذرات 
کســید آهن به ترتیب به عنوان مــواد تغییرفازدهنده، ماده زمینه و  ا

نانوپرکننده استفاده شده است.«
گفــت: »در  ح  مجیــد منتظــر دربــاره ویژگی هــای نوآورانــه ایــن طر
الکتروریســی  فراینــد  از  مشــابه  کارهــای  و  گذشــته  پژوهش هــای 
فراینــد  یــا  و  کپســول کردن  میکرو/نانــو  یــا  تغییرفازدهنــده  مــواد 
کــه نیازمنــد تجهیــزات و امکانــات  پلیمریزاســیون اســتفاده شــده 
پیشــرفته بــوده و هزینه بــر هســتند. حــال آنکــه، در ایــن پژوهش، 
بــر  از طریــق فراینــد ســاده جــذب ســطحی  مــواد تغییرفازدهنــده 
اســاس جاذبه آب گریزی-آب گریزی روی الیاف پلی استر بارگذاری 
شــدند. همچنیــن در پژوهش های مشــابه، نانــوذرات یا به صورت 
گانه ســنتز شــده و به مواد تغییرفازدهنده اضافه می شــوند و یا  جدا
خریداری شــده و مورداســتفاده قرار می گیرند. ولی در این تحقیق، 
کامپوزیــت  کســید آهــن به صــورت هم زمــان ســنتز و در  نانــوذرات ا
اســیدهای چرب/پلی اســتر بارگــذاری شــدند. بــا درنظرگرفتــن این 
کامپوزیت های حســاس به دمای ســنتز شــده بــا این روش  مــوارد، 
نه تنهــا می توانند مشــکل هدایت حرارتی ضعیف و نشــت ترکیبات 
کننــد بلکــه  در هنــگام چرخه هــای ســرمایش/گرمایش را برطــرف 
گانــه  به صــورت تک مرحلــه ای تولیــد شــده و نیــازی بــه ســنتز جدا
نانــوذرات و بارگذاری آن ها، فرایندهای الکتروریســی و نانو/میکرو 
که از جمله مزایای آن به  کپسول کردن و یا استفاده از حال ندارند 

شمار می رود.«
ایــن  مناســب  کاربــردی  دمــای  محــدوده  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: »کامپوزیت هــای الیافی ســنتز شــده  کامپوزیت هــای الیافــی 
می تواننــد در مصــارف مختلــف ذخیــره و مدیریــت انــرژی حرارتــی 
 )۲۶٫۹-۵۴٫۱ °C( کاربــردی آن هــا بــا توجــه بــه محــدوده دمــای 
کار بــرده شــوند. به عنــوان مثــال، در صنعــت ســاختمان، ایــن  بــه 
و  کــرده  را می تــوان در دیــواره ســاختمان جاســازی  کامپوزیت هــا 
کــرد. ایــن مــواد بــه هنــگام  انــرژی حرارتــی ســاختمان را مدیریــت 
فراوانــی انــرژی )مثــًا در طــول روز( گرمــا را از اتــاق گرفتــه و ذخیره 
می کننــد و در هنــگام کمبــود انــرژی )مثــًا در هنگام شــب(، انرژی 
ذخیره شــده را بــه محیــط پــس می دهنــد و بدین ترتیــب به عنوان 
عایــق دینامیکــی عمل کرده و دمای اتاق را بر روی دمای مطلوب 

کاربردهای دیگر این کامپوزیت ها، صنایع  نگــه می دارند. از جملــه 
نســاجی، پلیمر، بســته بندی مواد غذایی و ســلول های خورشیدی 
و حتــی باتری های لب تاپ هســتند. به این صــورت، با به کارگیری 
کرده و دمای  کامپوزیت ها می توان انرژی حرارتــی را مدیریت  ایــن 
کاربــرد خــاص بــه  دســت آورد. به عنــوان مثــال  مطلــوب را بــرای 
کرده  می توان آن ها را به عنوان روکش دور باتری لب تاپ اســتفاده 
گرما جذب آن ها شــده و در نتیجه دمای  تا به هنگام افزایش دما، 

کاهش یابد و در یک سطح مطلوب باقی بماند.« باتری 
کلیدی این  گفته نویســنده مســئول این مقالــه از جمله نتایــج  به 
کســید آهــن در  کــه ســنتز و بارگــذاری نانــوذرات ا ح ایــن اســت  طــر
کامپوزیت اســیدهای چرب/پلی اســتر ســبب بهبود هدایت حرارتی 
کارایــی آن ها را  که  نمونه هــا بــه میــزان ۴۴٫۵ تا ۸۵٫۸درصد شــده 
افزایش داده و مشــکل هدایت حرارتی ضعیف مواد تغییرفازدهنده 
آلــی را برطــرف کرده اســت. نمونه های ســنتز شــده دارای مقاومت 
و پایــداری حرارتی مناســب حتــی پس از ۱۰۰ چرخــه حرارتی ذوب-

انجمــاد بودنــد. به عاوه، آن ها هیچ رهایشــی از خود در دمای ۷۵ 
درجــه )بــاالی دمــای ذوب اســیدهای چــرب( و بعــد از ۱۲۰ دقیقه 
کــه بیانگر پایــداری آن ها در  در آزمــون نشت ســنجی نشــان ندادند 

کاربردهای عملی است.
کســید آهن با استفاده از روش احیای  در این پژوهش، نانوذرات ا
کلیاب )یک محصول  شــیمیایی با به کارگیری تری اتانول آمیــن و 
کســید آهن در مقیاس نانو سبب  گیاهی( ســنتز شدند. سنتز ذرات ا
پخــش مناســب ذرات در ماتریس مــواد تغییرفازدهنده اســیدهای 
چرب شده و در نتیجه میزان استفاده از ذرات کاهش یافته و بازده 

هدایت حرارتی افزایش یافته است.
به گفته منتظر برای ادامه کار، به کارگیری کامپوزیت های پلیمری 
کاربردهــای عملی آن ها در  تولید شــده در مقیاس صنعتی، بررســی 
شرایط مختلف و استفاده از این روش بر روی سایر پلیمرها و الیاف 

گرفته شده است. در نظر 
علــی  کارشناسی ارشــد  پایان نامــه  نتایــج  از  بخشــی  مقالــه  ایــن 
مــواد  به کارگیــری  متقابــل  »تأثیــر  عنــوان  تحــت  بشــیری رضایی 
کاالی  تغییرفازدهنــده و ســنتز در محــل نانــوذرات مــس و آهــن روی 
پلی اســتری« در دانشکده مهندســی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
کــه بــه راهنمایــی دکتــر مجیــد منتظــر عضــو هیئت علمــی این  اســت 
دانشــکده و نویســنده مســئول این مقاله انجام شده است. این مقاله 
 Shape-stable thermo-responsive nano Fe3O4/fatty بــا عنــوان
 acids/PET composite phase-change material for thermal
 Applied در مجلــه energy management and saving applications

Energy با ضریب تأثیر ۸٫۴۲۶ در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسیده است.
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کاربــردی بــرای  محققــان ایرانــی توانســته اند یــک دســتگاه مؤثــر و 
حــل مشــکل آلودگی آب طراحــی و تولید کنند. دســتگاهی که به خاطر 
ج از کشور وجود نداشته و حاال فناوری  تحریم ها امکان تهیه آن از خار
تــراز اول آن بــا تأییــد ســتاد نانــو معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری با 
یک سوم قیمت نمونه خارجی در اختیار کشور قرار گرفته است. قابلیت 

استفاده در صنایع مختلف از موارد مصرف این فیلترهاست؛ یکی دیگر 
کار بر روی آن آغاز شــده بحث تصفیه آب آشــامیدنی  که  از حوزه هایی 
در مقیاس هــای بزرگ تــر اســت، آب آشــامیدنی ورودی یــک مجموعه 
صنعتی، تأمین آب یک شــهرک یا یک روســتا از این قبیل اســت. یکی 

که فیلترها  از قابلیت هــای این ســامانه این اســت 
همیــن  جــا ســاخته می شــود و محدودیــت تولیــد 

دستگاه وجود ندارد.

کشــور عاوه بــر اینکه برای صنعت  تولیــدات و فناوری های هر 
و پیشــرفت همان کشور مؤثر است و می تواند جایگاه آن را میان 
کشــورهای دیگــر ارتقا دهد، در بــاال بردن جایــگاه جهانی و نگاه 
کشــور نیز تأثیر بســزایی دارد. ایران در سال های  جهانیان به آن 

اخیــر بــا توجــه بــه تحریم هــا توانســته در زمینــه تولیــد داخــل 
حرف هــای زیــادی برای گفتن داشــته باشــد و در برخی زمینه ها 
حتــی وارد امــر صــادرات شــود و محصــوالت تولیــد داخــل را بــه 
کشــور  کند. حوزه فناوری نانو تا جایی در  کشــورهای دیگر صــادر 
کــه بســیاری از شــرکت های دانش بنیان  کــرده اســت  پیشــرفت 
و فعــال در زمینــه فناوری نانــو بــه مرحله تولید محصــول و حتی 
صــادرات رســیده اند. صــادرات محصــوالت نانــو نه تنهــا اعتبــار 

بلکــه  می یــرد،  باالتــر  دنیــا  در  را  مــا  جهانــی 
کشــور تلقی  به عنوان یک قطب درآمدزایی در 
می شــود که ســاالنه از خــروج مقادیــر باالیی ارز 

جلوگیری می کند.

شــرکت های دانش بنیــان در دورانــی که کشــور با مشــکات ناشــی از 
تحریم ها و همه گیری کرونا روبه رو شد، به خوبی نشان دادند که عزم 
کشــور را در بســیاری  کنار دانش و توانمندی علمی می تواند  جدی در 
از حوزه هــای فناورانه که شــاید روزی به نظرمــان خودکفایی در آن ها 
غیرممکن بود، ســربلند کند. توجه به ظرفیت های داخلی و برداشتن 
موانع از ســر راه تولیدکنندگان ایرانی در سال جهش تولید، مطالبه ای 
ملی است که می تواند به عبور از تحریم ها منجر شود. در همین راستا، 

شــرکت های دانش بنیان مســتقر در پارک فناوری پردیس، ۲۹ آذر ۹۹ 
میزبان دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر 
امیرعلی حمیدیه، دبیر ســتاد توســعه علوم و فناوری های سلول های 
بنیادی، دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و دکتر 
سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بودند تا ضمن بازدید 
از آخریــن دســتاوردهای فنــاوران از »اولیــن پکیــج ایرانــی محصوالت 
آی وی اف« شــرکت راون ســازه و »اولیــن خــط تولیــد اســتارتر لبنــی« 
شــرکت زیست تخمیر رونمایی کنند؛ محصوالتی استراتژیک در زمینه 
درمــان نابــاروری و تولید لبنیات که پیش از ایــن در هر دوی آن ها به 

کشــورهای دیگــر وابســته بودیــم. در ایــن رویــداد 
همچنیــن »فب لــب میکرونانوالکترونیک« ســتاد 
کــه در پــارک پردیــس تأســیس شــده اســت،  نانــو 

افتتاح شد.

چشم انداز 20میلیون دالری صادرات نانویی به هندوستان

افتتاح اولین فب ملی میکرونانوالکترونیک با تجهیزات ایران ساخت

یمی توسط محققان ایران بومی سازی یک دستگاه تحر
خبرگزاری فارس

روزنامه فرهیختگان

روزنامه جام جم
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پرس تی وی

فناوری نبض یک اقتصاد اســت. صنعت فناوری نانو در دهه اخیر 
رشــد چشــمگیری داشــته اســت. این بخش، انقابی در زمینه های 
هوافضــا، امنیــت داخلی و فنــاوری اطاعات و بســیاری دیگر ایجاد 
کرده اســت؛ و لیســت آن به سرعت در حال رشد است! از فناوری نانو 
کمــک بــه  بــا عنــوان پتانســیل افزایــش راندمــان مصــرف انــرژی، 
ک ســازی محیط زیســت و حل مشکات عمده ســامتی، استقبال  پا
می شــود. به طور گســترده ای پذیرفته شــده اســت که فناوری عامل 
کشورهاســت. پیشــرفت فناوری امکان تولید  اصلی رشــد اقتصادی 
که  کاالهــا و خدمــات بیشــتر و بهتــر را فراهم می کنــد، چیزی  کارآمــد 
رفاه به آن بســتگی دارد. روش توســعه و استفاده از فناوری در تولید 
پیچیده اســت. پیوندهای بین آموزش، تحقیق و توســعه و نوآوری 

بخشی از روند پیشبرد اقتصاد است. این پیوندها 
به دلیــل نــوآوری در فنــاوری، همــکاری جدیــدی 
ســازمان های  دانشــگاهی،  نهادهــای  بیــن  را 

کرده است. تحقیقاتی و مشاغل ایجاد 

ـــان؛ نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات، اسامشـــهر  خضری
و پردیـــس در مجلـــس شـــورای اســـامی: »مـــرور فعالیت هـــا و 
کشـــور  گذشـــته در  دســـتاوردهای حـــوزه نانـــو طـــی ســـال های 
حـــوزه  ایـــن  در  کنـــون  هم ا توانســـته ایم  کـــه  می دهـــد  نشـــان 
شـــرایط ویـــژه و جایـــگاه برتـــری را در ســـطح جهانـــی داشـــته 

گرفتـــه و تـــاش مجاهدگونـــه  باشـــیم؛ بنابرایـــن عـــزم ملـــی شـــکل 
کارهـــای  ـــرای انجـــام  ـــوآوران ایـــن حـــوزه ب محققـــان، فنـــاوران و ن
ـــو قابل توجـــه  ـــه و همچنیـــن توســـعه فناوری نان صنعتـــی و خاقان

بـــوده اســـت.«
کنـــون بـــا تصویـــب ســـند  وی بـــا بیـــان اینکـــه از ســـال ۹۶ تا
ده ســـاله دوم پیشـــرفت فناوری نانـــو تحـــت عنـــوان »گســـترش 
شـــاهد  در هیئت وزیـــران،  افـــق ۱۴۰۴«  در  فناوری نانـــو  کاربـــرد 
کشـــور بوده ایـــم، اظهـــار  رشـــد آثـــار اقتصـــادی و اجتماعـــی نانـــو در 
حـــوزه  ایـــن  بودجـــه  بـــه  الزم  توجـــه  عـــدم  »به دلیـــل  داشـــت: 
بـــا مشـــکات  کشـــور  فناوری نانـــو در  کـــه  متأســـفانه شـــاهدیم 

متعـــددی روبـــه رو شـــده اســـت.«
کـــرد: »دو داروی ضدســـرطان ایـــران  ایـــن نماینـــده مجلـــس عنـــوان 
کنـــون در دســـترس قـــرار دارد،  کمـــک علـــم نانـــو ســـاخته و هم ا کـــه بـــا 

ــای  ــه نمونه هـ ــبت بـ ــون دالر نسـ ــا ۴۰میلیـ تنهـ
کشـــور صرفه جویـــی ارزی بـــه  خارجـــی بـــرای 
همـــراه داشـــته و ایـــن رقـــم بیشـــتر از بودجـــه 
کنـــون اســـت.« ســـتاد نانـــو از زمـــان تأســـیس تا

صنعت فناوری نانو

نماینده مجلس: کاهش عجیب بودجه حوزه نانو شبیه به ترور 
علمی است

خبرگزاری دانشجو
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چکیده
امــروزه حصــول انــرژی بــه دغدغــه ای بــزرگ بــرای بشــر تبدیل 
شــده اســت و با رشــد جمعیت و تغییر شرایط ســبک زندگی افراد، 
صورت هــای مختلــف آن از جملــه الکتریســیته، نقشــی اساســی 
گذشــته، بشــر از راه های  کرده اســت. طی ســالیان  در زندگی پیدا 
مختلفی به این صورت از انرژی دست پیدا کرده که اغلب آن ها با 
استفاده از سوخت های فسیلی بوده است. استفاده از سوخت های 
فســیلی در کنار پایان پذیربودن، معضات زیســت محیطی زیادی 
را نیــز بــه همراه داشــته اســت و از ایــن رو محققــان در تاش برای 
حصــول انــرژی از راه های تمیزتر با اســتفاده از منابــع تجدیدپذیر 
هستند. نور خورشید به عنوان منبع انرژی بی پایان و دردسترس، 
مورد توجه زیادی بوده و ســلول های خورشــیدی به عنوان ادوات 

ع توســعه و  تبدیل انرژی نور خورشــید به انرژی الکتریکی، موضو
گرفته است. با ظهور  تحقیق محققان مختلف در سراسر دنیا قرار 
فناوری نانــو و اثربخشــی آن در زمینه هــای مختلــف، ســلول های 
خورشــیدی نیز از این فناوری بی بهره نبوده و حضور فناوری نانو 
ســبب ایجاد ســاختارهای جدید ســلول خورشــیدی شــده است و 

این روند توسعه همچنان ادامه دارد.

1- مقدمه
کشــورها وابســته بــه تأمین منابــع انرژی  امــروزه رشــد اقتصادی 
اســت که بیشــتر این منابع شــامل زغال ســنگ، نفت، گاز طبیعی 
و انــرژی هســته ای اســت؛ امــا اســتفاده از برخــی از ایــن منابــع، 
چالش هــای مختلفی را به دنبال دارد که پایان پذیربودن منابعی 

سلول های خورشیدی؛ ضرورت، اساس 
عملکرد و کاربرد فناوری نانو در آن

گردآورنده فاطمه سادات تالتری1 
1-دکتریفناورینانو،دانشگاهتهران

مدیرعلمیسایتآموزشفناورینانو
F.s.talatori@gmail.com
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نظیر ســوخت های فســیلی یکی از آن هاســت و این در حالی است 
کــه مصــرف جهانــی انرژی نیز رو به افزایش اســت. از ســوی دیگر 
افزایش اســتفاده از منابع ســوخت های فسیلی احتراقی به همین 
اثــر   CO2 گلخانــه ای نظیــر  گازهــای  انتشــار  افزایــش  نســبت در 
قابل توجهی دارد. از این جهت و در راستای کاهش اتکای جهانی 
به منابع طبیعی پایان پذیر و ســوخت های مخرب محیط زیست، 
تاش هــای علمــی فراوانی برای تولید انــرژی از منابع تجدیدپذیر 
نظیــر انرژی خورشــیدی، آب، بــاد، زمین گرمایــی و… و همچنین 
گرفتــه  کاهــش هزینه هــای تبدیــل انــرژی از ایــن منابــع صــورت 
اســت. تولید الکتریسیته از این منابع تجدیدپذیر، به عنوان یکی 
از شــکل های انرژی پرکاربرد در زندگی امروزی، هدف بســیاری از 

این تحقیقات بوده است.
در میــان انرژی هــای تجدیدپذیــر، انــرژی خورشــیدی به دلیــل 
گســتردگی زمانــی و مکانــی تابــش خورشــیدی و دسترســی ســاده 
و بی هزینــه بــه نــور خورشــید از اهمیــت بســزایی برخوردار اســت؛ 
کــه انــرژی آن  گازهــای داغ اســت  کــره ای متشــکل از  خورشــید، 
خ داده در مرکــز  کنش هــای هم جوشــی هســته ای ر به واســطۀ وا
کــه دمای مرکــز خورشــید در حدود  آن ایجــاد می شــود؛ به طــوری 
که با انتقال  ۲۰میلیون درجه ســانتی گراد تخمین زده شــده است 
  ۶۰۰۰ oC خ داده در خورشــید، دمای ســطح آن به حدود حرارت ر
می رســد. انتشــار انــرژی حرارتی خورشــید از ســطح آن بــه محیط 
می دهــد.  خ  ر الکترومغناطیــس  امــواج  تابــش  طریــق  از  اطــراف 
طبــق قوانین فیزیک، میزان انرژی حرارتی تابیده شــده از ســطح 
خورشــید بــر واحــد زمــان، متناســب بــا تــوان چهــارم دمــای آن 
 اســت؛ ازاین رو توان تابیده شــده از ســطح خورشــید برابر اســت با 

!۳/۸۳×۱۰۲۶ W

2- پارامترهای مؤثر بر طیف نور خورشید
که  امــواج الکترومغناطیــس ویژگی هــای منحصــر به خــود دارند 
یکــی از آن هــا، طول مــوج اســت؛ هــر چــه انــرژی یک موج بیشــتر 
باشد، طول موج آن کوچک تر خواهد بود. امواج الکترومغناطیس 
ســرعت بســیار زیــادی دارنــد و برخــاف امــواج صوتــی، می توانند 
گســتره ای از امــواج  در خــأ نیــز منتشــر شــوند. در نــور خورشــید 
الکترومغناطیــس بــا طول موج هــای مختلــف وجــود دارد. میزان 
ج از اتمســفر زمین با D0 نشان داده  توان تابشــی خورشــید در خار
کــه به عنوان ثابت خورشــیدی شــناخته می شــود و برابر  می شــود 
اســت بــا kW/m2 ۳۵۳/۱. میــزان انرژی رســیده به ســطح زمین، 
حداقــل ۱۵درصــد کمتــر از انــرژی خورشــیدی موجــود در بیرون از 
اتمســفر اســت؛ چرا که جزئی از تابش خورشیدی، در حین عبور از 

کنده یا جذب  اتمســفر زمین و قبل از رســیدن به ســطح زمین، پرا
می شود.

عوامل متعددی می توانند بر میزان انرژی رســیده از خورشــید به 
سطح زمین اثرگذار باشند:

کــه می تواننــد نور  گازهــای موجــود در هــوا؛  ۱- بخــار آب و ســایر 
کننــد؛  خورشــید را در بخش هــای مختلفــی از طیــف آن جــذب 
خ طیف خورشید قرار دارند توسط آب  که در ناحیه فروسر امواجی 
کســید کربــن موجــود در هوا جذب می شــوند، جــذب امواج  و دی ا
کســیژن و جــذب امواج  در ناحیــه مرئــی طیف خورشــید، توســط ا
مربــوط بــه ناحیه فرابنفش طیف خورشــید توســط ترکیــب اوزون 

خ می دهد. ر
۲- ذرات کوچــک و همچنیــن قطره هــای موجــود در هــوا )نظیر 
قطره های کوچک آب یا یخ( می توانند به صورت قابل توجهی نور 

کنده شدن آن شوند. کنند یا باعث پرا خورشید را جذب 
مســیر  خورشــید  نــور  کــه  می شــود  باعــث  زمیــن  چرخــش   -۳
طوالنی تــری را نســبت بــه حالــت تابــش عمــود از میــان اتمســفر 
کــه نــور وارد اتمســفر می شــود،  کنــد؛ بــا توجــه بــه زاویــه ای  طــی 
بــرای رســیدن بــه ســطح زمیــن، مســیر متفاوتــی را طــی می کند و 
که این پرتوها با عوامــل متفاوتی از موارد  ایــن امر باعث می شــود 
که ســبب می شــود  کنده کننده نور مواجه شــوند  جذب کننده یا پرا
مقدار نوری که به زمین می رسد، در نقاط مختلف متفاوت باشد. 
این تغییرات در طیف تابشی خورشید با نموداری با عنوان طیف 
که محور عمودی آن،  توزیع انرژی خورشــید نشان داده می شــود 
تــوان بر واحد ســطح بــه ازای طول موج و محور افقــی این نمودار 
نشــان دهنده طول مــوج اســت؛ در رابطــه بــا میــزان نور خورشــید 
که مخفف  رسیده به زمین، عبارتی تحت عنوان AM وجود دارد 
کلمــه Air Mass یــا جرم هواســت و بیانگر زاویه تابشــی خورشــید 
بــه زمیــن بــوده و بــه نوعی میــزان انرژی تابیده شــده بــه زمین را 
بیــان می کنــد. مقــدار AM0 بیانگــر میــزان تابــش رســیده به یک 

شکل 1- عوامل اثرگذار بر تابش خورشیدی در جو زمین
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ج جو  ج از جو زمین است که برای ماهواره هایی که خار جسم خار
کاربرد دارد. مقدار AM1 بیانگر میزان تابشی است  زمین هستند، 
 AM1.5 کــه به صورت عمودی بر ســطح زمیــن می تابد و عبــارت
خ می دهــد که زاویه تابش خورشــید بــا محور عمودی  در حالتــی ر

زمین ۸/۴۱ درجه باشد.
بشــر از انرژی نور خورشــید رسیده به ســطح زمین استفاده های 
مختلفــی می کنــد و ادوات مختلفــی بــرای بهره بــرداری از ایــن 
انــرژی بی پایــان ســاخته شــده اند؛ ارزیابــی عملکــرد ایــن ادوات 
کارایی  خورشــیدی تحت تابش نور خورشید، در توسعه و بهبود 
این ادوات نقش مهمی دارد و از این رو برای تحقیقات، توســعه 
و بازاریابــی ادوات خورشــیدی، یــک طیــف اســتاندارد مورد نیــاز 
اســت تا خــواص اندازه گیری شــده در ادوات مختلــف با یکدیگر 
گروه های تحقیقاتی  قابل مقایســه باشند و امکان بررســی نتایج 
کاربردهــای  بــرای  دلیــل،  همیــن  بــه  باشــد.  مقــدور  مختلــف 
 AM1.5 خورشــیدی در ســطح زمین، شــرایط اســتاندارد جهانی
گرفته اســت؛ در شــرایط  به صــورت قــراردادی مــورد توافــق قــرار 
انــرژی خورشــیدی  تحقیقاتــی، شبیه ســازهای  و  آزمایشــگاهی 
که توســط فیلترهای  که با اســتفاده از المپ هایــی  وجــود دارنــد 
کنتــرل شــده دارنــد، این شــرایط تابشــی را  مشــخص، خروجــی 
ایجاد می کنند و برای ارزیابی عملکرد ادوات خورشیدی ساخته 
شــده تحــت تابــش خورشــیدی اســتاندارد، مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرند.

3- سلول خورشیدی
ســلول خورشــیدی یــا ســلول فتوولتائیــک وســیله ای الکترونیکــی 
کــه انرژی خورشــید را تحت پدیده ای به نــام فتوولتائیک به  اســت 
الکتریســیته تبدیــل می کنــد. به عبــارت بهتــر پدیــده فتوولتائیک، 
کــه در آن انــرژی خورشــیدی به صــورت مســتقیم  پدیــده ای اســت 
بــه انــرژی الکتریکــی تبدیل می شــود. این ســلول های خورشــیدی 
کاربردهای مختلفی ســاخته و اســتفاده می شوند؛ سلول های  برای 
کوچــک در قطعــات الکترونیکی با ابعــاد کوچک مانند  خورشــیدی 
ماشــین حســاب ها، سنســورها و ســاعت های خانگی مورد استفاده 
قــرار می گیرنــد و ماژول هــای خورشــیدی در تجهیــزات عظیم تــری 
مثــل ایســتگاه های فضایــی موجــود در مــدار زمیــن یا ماشــین های 
تجهیــز  و  توســعه  می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  خورشــیدی 
نیروگاه هــای خورشــیدی در راســتای تولیــد بــرق بــرای مناطقی که 
امکان برق رســانی به آن ها وجود نــدارد و همچنین تأمین نیازهای 
الکتریکی منازل، طیف گسترده کاربرد این ادوات را نشان می دهد.

امــا دو مشــکل عمــده در اســتفاده از انــرژی خورشــیدی وجــود 
کــه ایــن انــرژی از راه هــای مختلــف و متغیــر بــه  دارد؛ اول ایــن 
زمیــن می رســد و در نتیجــه مقادیر آن در مکان هــا )طول و عرض 
جغرافیایــی و ارتفــاع از ســطح زمیــن( و زمان هــای )ســاعات روز و 

فصول( مختلف متغیر است.
مشکل دوم جمع آوری انرژی خورشیدی است؛ برای جمع آوری 
انــرژی خورشــیدی ســطح زیــادی مورد نیــاز اســت. برخاف ســایر 

شکل 2- طیف توزیع انرژی خورشید
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شکل 3- نمودار نوار انرژی الکترون بر حسب اندازه حرکت برای نیمه رسانای )a( مستقیم و )b( غیرمستقیم

کــه هــر روزه   )IC( ادوات الکترونیکــی ماننــد مدارهــای مجتمــع
کوچک تر می شــود، ســلول های خورشــیدی ادواتی  انــدازه آن هــا 
وابســته به سطح هســتند و هرچه سطح بزرگ تری داشته باشند، 

کنند. قادرند انرژی بیشتری نیز تولید 

4- نیمه رساناها؛ قلب سلول های خورشیدی
دو شــرط الزم بــرای تولیــد جریــان الکتریکــی وجــود دارد: تولیــد 

الکترون و به حرکت درآوردن الکترون تولید شده.
مواد از منظر هدایت الکتریکی به ســه دســته رســانا، نیمه رســانا 
و نارســانا تقســیم بندی می شــوند. مــواد رســانا در ســاختار خــود 
تعداد بســیار زیــادی الکترون آزاد دارند، ولی بــرای تولید الکترون 
که  در مواد نیمه رســانا و نارســانا، الزم اســت شــرایطی فراهم شود 
الکترون هــای تــراز ظرفیــت بتوانند بر ســد پتانســیل ناشــی از نوار 
کــرده و به تــراز هدایــت ماده برســند تــا بتوانند در  ممنوعــه غلبــه 
هدایــت الکتریکــی ماده نقش داشــته باشــند )اختــاف انرژی دو 
کــه ناحیه  نــوار ظرفیــت و هدایــت، نــوار ممنوعه نامیده می شــود 
ع انرژی اســت(. ایــن مواد برای غلبه بر این ســد انرژی نیاز  ممنــو
گرما یا  که این انــرژی می تواند به شــکل  بــه دریافت انــرژی دارند 
امــواج الکترومغناطیســی باشــد؛ بنابرایــن یکــی از راه هــای تأمین 
که  انــرژی مورد نیــاز در این زمینه، اســتفاده از نور خورشــید اســت 

گستره ای از امواج الکترومغناطیسی را شامل می شود.
پــس از برخــورد فوتــون نــور با مــاده نیمه رســانا، انــرژی فوتون به 
گر انــرژی فوتون برابر یا بیشــتر از انرژی  الکتــرون منتقل می شــود؛ ا
ســد پتانســیل یا همان انرژی نوار ممنوعه باشد، الکترون می تواند 
کرده و به تراز هدایت ماده برســد.  بر ســد انرژی نوار ممنوعه غلبه 
بــا جدا شــدن الکترون از تراز ظرفیت مــاده و انتقال به تراز هدایت، 
به جای آن یک حفره در نوار ظرفیت ایجاد می شود که همان جای 
خالــی الکتــرون اســت و ماننــد یک حامل بــار مثبت عمــل می کند. 

این حامل های بار )الکترون و حفره تولید شده( برای تولید جریان 
الکتریکی قابل اســتفاده اند؛ اما در مواد نارســانا ســد پتانسیل بزرگی 
که انرژی نور خورشــید در ســطح زمین نمی تواند انرژی  وجود دارد 

کند. کافی برای تولید الکترون در این مواد را فراهم 
واحد انرژی در بررســی ســاختار الکترونی مواد، واحدی با عنوان 
که بیانگر انرژی الزم برای اعمال  الکترون-ولت با نماد eV است 
اختاف پتانســیل یک ولت به یک الکترون اســت؛ با اینکه واحد 
کوچک تــر از واحــد ژول اســت، امــا بــرای اســتفاده در  eV بســیار 
مباحث مربوط به نیمه رســاناها و ســلول های خورشیدی مناسب 
کمتر از   اســت. انــرژی نوار ممنوعــه برای مواد نیمه رســانا معمــواًل 

که در مواد نارسانا بیشتر از این مقدار است. eV ۴-۳ است 
بخــش مرئی نور خورشــید، ســهم عمده نور خورشــید رســیده به 
کــه طول موج ناحیه  ســطح زمیــن را تشــکیل می دهد و از آنجایی 
مرئــی خورشــید در محدوده mn ۷۰۰-۴۰۰ اســت، انــرژی آن بین 
eV ۱/۷ تا eV ۳/۱ است که این میزان انرژی برای تولید الکترون 

در مواد نیمه رسانا مناسب است.
اما برای اســتفاده از الکترون های تولید شــده، الزم است که یک 
اختاف پتانسیل بین الکترون ها ایجاد شود تا حرکت حامل های 
که الکترون های آزاد بســیار  بار اتفاق بیافتد؛ فلزات علی رغم این 
زیــادی دارنــد، نمی تواننــد شــرط دوم تولیــد جریان را مهیــا کنند؛ 
به عبارت بهتر نمی توان پتانســیل داخلی در سیســتم مواد رســانا 
کــرد و نیــاز بــه ایجاد یــک اختاف پتانســیل بیرونــی برای  ایجــاد 
انتقــال حامل هــای بار آزاد وجــود دارد. در نیمه رســاناها، به دلیل 
کنــار هــم قــرار دادن چنــد نیمه رســانای  وجــود نــوار ممنوعــه و بــا 
کــه ایــن  کــرد  مختلــف، می تــوان یــک پتانســیل داخلــی ایجــاد 
پتانســیل باعــث جدا شــدن حامل های بــار یا همــان الکترون ها و 
حفره ها از یکدیگر و حرکت آن ها به سمت الکترود مقابل می شود.
در  اســتفاده  بــرای  مناســبی  گزینــه  نیمه رســانا  مــواد  ایــن رو  از 
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سلول های خورشیدی؛ ضرورت، اساس عملکرد و کاربرد فناوری نانو در آن

سلول های خورشیدی هستند.

5- نوار ممنوعه مستقیم و غیرمستقیم در نیمه رساناها
نــوار ممنوعــه در مــواد نیمه رســانا می تواند حالت هــای مختلفی 
ع می تــوان نمــودار نــوار  داشــته باشــد، بــرای بررســی ایــن موضــو
کــرد؛ با کمک  انــرژی الکتــرون در مقابل اندازه حرکت آن را رســم 
ایــن نمــودار و بــا توجه بــه وضعیت مینیمــم انرژی نــوار هدایت و 
کزیمــم انــرژی نــوار ظرفیــت نســبت به هــم دو حالــت مختلف  ما
می توانــد اتفــاق بیافتــد: در حالــت اول، مینیمــم نــوار هدایــت و 
کزیمــم نــوار ظرفیــت در انــدازه حرکت یکســانی قــرار می گیرند و  ما
وقتــی الکتــرون از نوار ظرفیت به نوار هدایت برانگیخته می شــود 
یا به عبارت بهتر تهییج می شــود، تغییری در اندازه حرکت آن به 
کسیدروی مثال هایی از این دسته  وجود نمی آید. گالیم آرسنید و ا
نیمه رســاناها هستند؛ این دســته از مواد نیمه رسانا، نیمه رسانای 
مســتقیم نامیده می شــوند. از ســوی دیگر ممکن اســت، مینیمم 
کزیمــم نــوار ظرفیــت، در اندازه حرکت یکســانی  نــوار هدایــت و ما
قــرار نگیرنــد و برانگیختگــی یــک الکتــرون از نوار ظرفیــت به نوار 
هدایــت، نه تنهــا نیاز بــه صرف انرژی زیادی داشــته باشــد، بلکه 
تغییری در اندازه حرکت آن نیز به وجود خواهد آورد. این شــرایط 
در نیمه رساناهایی نظیر سیلیکون دیده می شود و به این دسته از 

گفته می شود. مواد نیمه رسانا، نیمه رساناهای غیرمستقیم 
آنچه در اینجا حائز اهمیت است این است که در نیمه رساناهای 
مســتقیم، یــک فوتــون با انرژی مناســب )مســاوی یــا بزرگ تر از 
انــرژی نوار ممنوعه(، می توانــد یک الکترون را از نوار ظرفیت به 
نوار هدایت برانگیخته کند اما در نیمه رســاناهای غیرمســتقیم، 
این نوع عبور امکان پذیر نیســت؛ چرا که فوتون ها اندازه حرکت 
بســیار کوچکــی دارنــد ولــی الکتــرون باید تغییــر بزرگــی در اندازه 

حرکت را تجربه کند.
 در ایــن حالــت، عبور الکترون از نــوار ظرفیت به نوار هدایت، 
می تواند با اتاف یک فوتون شبکه )به صورت انرژی گرمایی( 

اتفاق بیافتد تا اندازه حرکت مورد نیاز، تأمین شود.
که بزرگ تر یا مســاوی  کافی  هنگامــی  که یک فوتون با انرژی 
با نوار ممنوعه اســت، با یک نیمه رسانا برخورد می کند، جذب 
 )EHP( الکترون-حفــره یــک جفــت  تولیــد  نــور و در نتیجــه 
می توانــد اتفــاق بیافتــد؛ برای نیمه رســاناهای با نــوار ممنوعه 
غیرمســتقیم، جــذب نور در یــک انرژی فوتونی خــاص معمواًل 
کمتر از نیمه رساناهایی با نوار ممنوعه مستقیم است که نشان 
می دهد در یک انرژی فوتونی مشخص، برای جذب نور، الیه 
 نازک تری از یک نیمه رســانای مســتقیم، مانند ZnO، نســبت 

به یک نیمه رسانای غیرمستقیم، مانند Si الزم است.

)Recombination( 6- بازترکیب
وقتــی نیمه رســانا در معــرض منبــع نور بــا انرژی مناســب قرار 
می گیــرد، بــا تولید جفــت الکترون-حفــره، خاصیت رســانایی 
فوتورســانایی  اثــر  پدیــده  ایــن  بــه  کــه  می یابــد  افزایــش  آن 
ایــن  امــا  می شــود؛  گفتــه   )Photoconductive Effect(
حامل هــای بــار اضافی تولید شــده در نیمه رســانا پس از حذف 
گفتــه  منبــع نــور، از بیــن می رونــد؛ بــه ایــن فراینــد، بازترکیــب 
می شــود. در جامــدات نیمه رســانا پدیــده بازترکیــب به صــورت 
بازترکیــب مســتقیم، غیرمســتقیم )از طریــق ترازهــای انــرژی 
خ می دهــد؛  نــوار ممنوعــه( و بازترکیــب اوژه ر جای گزیــده در 
بازترکیــب مســتقیم معمــواًل در نیمه رســانای مســتقیم اتفــاق 
کــه طــی آن الکتــرون از نــوار هدایــت به نــوار ظرفیت  می افتــد 
کند؛  بازمی گردد تا جای خالی ایجاد شــده در نوار ظرفیت را پر 
طــی این فرایند، انــرژی حاصل از بازگشــت الکترون به صورت 
یک فوتون نوری بازنشــر داده می شــود؛ اما در نیمه رساناهای 
شــامل  انــرژی،  در  تغییــر  بــر  عــاوه  بازترکیــب  غیرمســتقیم، 
تغییری در اندازه حرکت نیز می شود و اختاف انرژی، به جای 
گرمــا به شــبکه بلوری  یــک فوتــون نــوری، معمــواًل به صــورت 
گســیل نــوری عمومًا از  انتقال داده می شــود؛ از این رو قطعات 
نیمه رســاناهای مستقیم ســاخته می شــوند. بازترکیب اوژه نیز 
که یــک الکتــرون انرژی اضافــی خود را  خ می دهــد  هنگامــی ر
بــه الکترونــی دیگــر در نــوار هدایت یــا ظرفیت انتقــال می دهد 
کــه منجر بــه برانگیخته شــدن آن الکتــرون به ســطح باالتری 
کــم حامل بار زیاد  از انــرژی می شــود؛ این حالت هنگامی که ترا
کوچک،  باشــد و به ویــژه در نیمه رســاناهایی بــا نــوار ممنوعــه 

اهمیت پیدا می کند.

7- نیمه رساناهای ذاتی و غیرذاتی
نیمه رســاناها از جنبــه دیگــری نیــز تقســیم بندی می شــوند؛ 
هنگامی کــه الکترون هــا و حفره هــای تولیــد شــده در اثــر وجود 
کمتر از الکترون ها و حفره های  ناخالصی در نیمه رســانا، بسیار 
گرمایی باشــد، آن نیمه رســانا را  تولید شــده به واســطه انــرژی 
نیمه رسانای ذاتی )Intrinsic Semiconductor( می نامند؛ اما 
هنگامی کــه الکترون هــا و حفره هــای تولیــد شــده در اثر حضور 
ناخالصی غیرقابل چشم پوشــی باشــند، نیمه رســانا را غیرذاتی 
 ،Si ،می نامیــم. به عنــوان مثــال، در نیمه رســانای ســیلیکون
گــروه پنجــم )ماننــد فســفر( به عنــوان  هنگامی کــه اتم هــای 
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p ع ع n و )c( نیمه رسانای غیرذاتی نو شکل 4- نمایش نوار انرژی )a( نیمه رسانای ذاتی، )b( نیمه رسانای غیرذاتی نو

ناخالصــی اضافه شــوند، اتم فســفر با چهار اتــم Si مجاور خود 
پیونــد داده و الکتــرون پنجم، پیوندی بســیار آزادانه با فســفر 
دارد و بنابرایــن یــک الکتــرون رســانش بــا بار منفی محســوب 
ع n و اتــم فســفر،  می شــود. در ایــن مــورد، Si نیمه رســانای نــو
الکترون دهنــده نامیــده می شــود. در ایــن مــورد، ســطح فرمی 
کنترل می شــود و از نظر  کم الکترون دهنده ها  نیمه رســانا با ترا
موقعیتــی در نــوار ممنوعــه، نزدیــک بــه انتهــای نــوار هدایــت 
گروه سوم )مانند بور( به عنوان  اســت؛ اما هنگامی که اتم های 
که  اتــم بور با چهار  ناخالصــی به Si افزوده شــوند، پیوندهایی 
Si همســایه تشــکیل می دهد، یک حفره با بار مثبت به وجود 
ع p و اتم بور،  کــه در ایــن حالــت Si نیمه رســانای نــو مــی آورد؛ 
کم حفره )در اینجا حامل  الکترون پذیرنده نامیده می شود. ترا
کم اتم های پذیرنده است و در این  کثریت( متناسب با ترا بار ا

حالت، سطح فرمی به باالی نوار ظرفیت جابه جا می شود.
شــماتیکی از نوار ممنوعه نیمه رســانای غیرذاتــی با ناخالصی 
ناخالصــی  بــا  غیرذاتــی  نیمه رســانای  و  الکترون دهنــده 

الکترون پذیرنده در شکل ۴ دیده می شود.
که اســتفاده از  کــرد  بــا توجــه به این مــوارد می توان اســتنتاج 
ناخالصی هــا می توانــد یکــی از مؤثرترین روش ها بــرای تنظیم 
خواص فوتوولتایی نیمه رســاناها باشد و می توان با استفاده از 
ناخالصی های مناســب و مهندســی نوار ممنوعه نیمه رساناها، 
کــرد و توانایی جذب  کنترل  جــذب نور را در این دســته از مواد 
نــور در محــدوده نور مرئــی و متعاقبًا افزایــش تولید حامل های 
بــار در اثر تابش این امــواج الکترومغناطیس را افزایش داد؛ به 
عبــارت بهتــر می توان طیف جذب نور در مواد نیمه رســانا را در 

محدوده تابش خورشیدی بهبود داد.

8- فناوری نانو و سلول های خورشیدی
فنــاوری  گفــت  می تــوان  گفته شــده  مطالــب  بــه  توجــه  بــا 

ســلول های خورشــیدی بــر پایــۀ اتصــال p-n در نیمه رســاناها 
از خصوصیــات فوتوولتاییــک  اســتفاده  امــکان  کــه  قــرار دارد 
نیمه رســاناهای پرکاربردی چون Si را فراهم می کند. بر اساس 
کنون نســل های مختلفی از ســلول  گرفته، تا تحقیقات صورت 

خورشیدی ساخته شده و توسعه یافته اند:
نســل اول سلول های خورشــیدی بر پایۀ ویفرهای سیلیکونی 
کــه بــا تک بلورهای Si آغاز شــد. بــازده تبدیل انرژی  قــرار دارد 
خورشیدی به انرژی الکتریکی در این سلول ها، به فرایند تولید 
کیفیــت ویفــر وابســته اســت. قیمــت بــاال و فنــاوری پیچیده  و 
مراحل تولید ســیلیکون تک بلور، محرک اســتفاده از ســیلیکون 
چندبلــوری، حتــی بــه قیمت کاهش بــازده تبدیل خورشــیدی 

شد.
نســل دوم ســلول خورشــیدی بــر پایــۀ فنــاوری الیه نــازک بــا 
 ،a-Si آمــورف  ســیلیکون  نظیــر  مختلفــی  مــواد  از  اســتفاده 
کادمیوم- قلع- سلنید )CIS(، یا فیلم نازک سیلیکونی بر روی 
کســید قلــع- ایندیوم بــود. برخاف فنــاوری ویفر ســیلیکونی،  ا
کاهش قیمت در فرایند تولید  ســلول های خورشیدی الیه نازک 
را بــا صرفه جویــی در مصــرف مــواد، فرایندهــای دمــا پاییــن و 
ســطح بــاالی اتوماســیون در تولید صنعتــی به همراه داشــتند. 
مزیــت دیگــر آن هــا اســتفاده از زیرالیه هــای منعطــف اســت که 
ســبب توســعه و اهمیــت آن هــا در بیــن انــواع مختلــف ســلول 

خورشیدی شده است.
کاربردی دیگر، ســلول های خورشــیدی نیز  هماننــد هــر زمینه 
از اثرگــذاری فناوری نانــو در بهبود و توســعه بهــره برده اند. این 
اثربخشی هم در زمینه معماری و چیدمان و هم در زمینه تولید 
کارایی باالتــر در مقابل نور خورشــید  و توســعه ســاختارهایی بــا 
بوده اســت. علــم و فناوری نانو در همراهی با علم ســطح، این 
که در سیســتم های انــرژی تجدیدپذیر همراه  پتانســیل را دارد 
کند و  باشــد تا امکان اســتفاده بهینه تر از منابع انرژی را فراهم 
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سلول های خورشیدی؛ ضرورت، اساس عملکرد و کاربرد فناوری نانو در آن

راه حل هــای جدیدی در راســتای غلبه بر مشــکات سیســتم ها 
کند. استفاده از مواد نانوساختار در سلول های خورشیدی  ارائه 
ســاخت  در  فنــاوری  ایــن  از  اســتفاده  و  اســت  رشــد  حــال  در 
کــه در چیدمان  ســلول های خورشــیدی، به دلیــل تفاوت هایی 
کرده، نســل سوم سلول های خورشیدی  و اجزای ســلول ایجاد 
را رقم زده اســت. نســل ســوم ســلول های خورشــیدی، بــر پایۀ 
که انواع مختلفی از  فناوری هــای نوین نظیر فناوری نانو اســت 

سلول های خورشیدی در این دسته قرار دارند:
۱- سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ )DSSC(؛

۲- سلول های خورشیدی هیبریدی؛
۳- سلول های خورشیدی پروسکایتی؛

کوانتومی  ۴- و ســلول های خورشــیدی حساس شــده با نقاط 
.)QSSC(

تمرکــز  ســوم،  نســل  خورشــیدی  ســلول های  انــواع  میــان  در 
جــاذب  نانوســاختار  مــواد  توســعه  و  تولیــد  روی  بــر  محققــان 
کوانتومــی یــا همــان  کوانتومــی. نقــاط  نــور اســت؛ نظیــر نقــاط 
اپتوالکترونیــک  خــواص  نیمه رســانا،  نانومتــری  خوشــه های 
کوانتومی  که ناشــی از اثــرات  فوق العــاده و قابل تنظیمــی دارند 
وابســته به اندازه خوشــه اســت؛ در این مواد، نوار ممنوعه و به 

تبــع آن طیــف جذب و نشــر نور مــاده، با انــدازه آن قابل تنظیم 
کاهش اندازه ذره نیمه رســانا به ابعاد  اســت؛ به عبارت دیگر با 
که  کوانتومی اتفــاق می افتد  نانــو با شــرایط ویــژه، محدودیــت 
سبب می شود انرژی نوار ممنوعه ذره به اندازه آن وابسته شود 
و بنابرایــن خواص نوری مانند جذب و نشــر نــور نیز می تواند با 

تغییر اندازه تغییر یابد.
کلی ســاختار یک ســلول خورشــیدی حســاس شــده با  به طــور 
کوانتومی شــامل یک فیلم مزومتخلخل بــا نوار ممنوعه  نقــاط 
کوانتومی  عریــض )فوتوالکترود معمــواًل TiO2 یا ZnO(، نقــاط 
)به عنوان حســاس کننده(، الکترولیت و یک الکترود شمارشگر 
می شــوند،  جــذب  کوانتومــی  نقــاط  توســط  فوتون هــا  اســت. 
کــه ســریعًا در فصــل مشــترک  الکترون-حفــره تولیــد می شــود 
کوانتومی جــدا می شــوند. الکترون به  کســید نانوبلــور و نقــاط  ا
کــس در  کســیدی منتقــل می شــود و حفــرات بــا زوج ریدا الیــه ا
الکترولیت برهم ُکنش می دهد؛ شــماتیک این فرایند در شــکل 

۵ نشان داده شده است.
جدیدتریــن بازده هــای تبدیــل انــرژی نور خورشــید بــه انرژی 
الکتریکــی حاصــل شــده از مواد و معماری های مختلف در ســه 

نسل سلول خورشیدی در شکل ۶ قابل مشاهده است.

شــکل 5 - عملکرد ســلول خورشــیدی حســاس شــده با نقاط کوانتومی CdSe، 1( تزریق بار از CdSe تهییج شــده به TiO2، 2( انتقال الکترون 
به ســطح الکترود جمع کننده، 3( انتقال حفره به زوج ریداکس، 4( بازتولید زوج ریداکس، 5( بازترکیب الکترون های CdSe و تشــکیل حالت 

اکسیدی زوج ریداکس و 6( بازترکیب فصل مشترکی الکترون های TiO2 و تشکیل حالت اکسیدی زوج ریداکس.
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 خاطرات ترویجی نانو
 از زبان یک نهاد ترویجی

کارشناسی ارشــد  غ التحصیل مقطع  زهرا علیان نژادی هســتم فار
رشــته شــیمی تجزیــه بــا پایان نامه در حــوزه فناوری نانــو و رابط و 

کارشناس دبیرخانه ستاد نانو استان خراسان رضوی.

کار شروع 
که  کارشناسی ارشد قبول شدم افتخار این را داشتم  که  سال ۸۶ 
کسب  در محضر یکی از بهترین اســاتید شیمی دنیا دکتر اسحاقی 
علــم داشــته باشــم. آن زمــان دکتــر اســحاقی از آلمان رشــته های 
پلیمــری هالوفیبــر آورده بودنــد و پیشــنهاد دادن بــرای پایان نامه 
کار  کربنی پر شــده  که بــا نانولولــه  اســتخراج بــا ایــن هالوفایبرهــا 
کار بــا مشــاوره مرحــوم دکتــر اشــتیاق  کنیــم، در طــول  را شــروع 
حســینی استاد و پروفســور دانشگاه فردوســی روش های مختلف 
ســاخت نانومــواد را آموختــم و شــکر خــدا بــا اطاعــات خوبــی در 
کار دو مقاله ISI و یک  مــورد فناوری نانــو دفــاع کردم که خروجــی 

ســخنرانی داخلی در ســمینار شــیمی تجزیــه ایران بــود، تقریبًا دو 
کنار وظایف  مــاه بعــد دفاع، دخترم بــه دنیا آمد و ترجیــح دادم در 
که آموختــم را بــه دانش آموزانم آمــوزش بدهم و  مــادری، علمــی 
که اولین همایش بزرگ نانو را در دبیرســتان غیرانتفاعی  این شــد 
کــه حــدود ۲۰۰ دانش آمــوز  کردیــم  کار می کــردم برگــزار  کــه در آن 
کنار آموزش، مســابقه، جایزه و سرگرمی هم  شــرکت داشــتند و در 
برنامه ریــزی شــده بــود. آن زمان هنوز شــبکه نهادهــای ترویجی 
به طور رســمی تشکیل نشده بود، ســپس حدود ۳ سال رابط نهاد 
ترویجــی آموزش و پرورش بودم و با پیگیری و پیشــنهاد اســتادم 
دو ســال به عنــوان رابــط ترویجــی دانشــگاه پیام نــور مرکز مشــهد 
فعالیت های خودم را ادامه دادم، ســپس به دعوت ســپاه اســتان 
خراسان مجموعه ترویجی بسیج دانشجویی استان خراسان را با 
کمک  کردیم و با  کانون توسعه علوم و فناوری نانو راه اندازی  نام 
تشــکل بســیج دانشــجویی دانشــگاه های اســتان مجموعه ای از 
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کردیم. از ســال ۹۴ تا ۹۶ رابط  آموزش های منظم را برنامه ریزی 
که سال ۹۵ رتبه  کانون توسعه علوم و فناوری نانو بودم  ترویجی 
کردیم و ســال ۹۶ در هفتمین  ســوم نهادهــای ترویجــی را کســب 
کردیم. در طول ســال های  کســب  مســابقه ملــی نانو رتبــه دوم را 
فعالیت با افراد زیادی که در حوزه فناوری نانو مشغول بودند آشنا 
که برای برنامه ریزی های هفته نانو استان  شدم و این باعث شد 
خراســان جهت همکاری به اســتانداری دعوت شدم. این سرآغاز 
تشــکیل ســتاد نانوی اســتانی با همکاری اســتانداری و دانشــگاه 
فردوســی بــود و ســتاد نانــوی اســتان خراســان رســمًا از ســال ۹۶ 
فعالیــت خــود را در پنــج کارگروه آغــاز کرد )صنعت و بــازار، علمی، 
کــه مســئول هــر یک از  زیرســاخت، دانشــجویی و دانش آمــوزی( 
کارگروه هــا یکــی از دانشــگاه های بــزرگ اســتان بــود و ایــن باعث 
همکاری بیشــتر مســئوالن دانشــگاه ها با دبیرخانه فناوری نانوی 
کمــک می کــرد. بعــد از  اســتانی می شــد و بــه پیشــبرد اهــداف مــا 
تشــکیل ســتاد نانــوی اســتانی، شــبکه ای از انجمن هــای علمــی 
شــبکه  برنامه هــای  و  دادیــم  تشــکیل  را  اســتان  دانشــگاه های 
نهادهــای ترویجــی را در دانشــگاه های اســتان و بــا نماینــدگان 
کردیــم و موفــق شــدیم در هشــتمین و نهمیــن  اســتانی پیگیــری 
کنیم و این  کسب  مسابقه ملی نانو رتبه اول نهادهای ترویجی را 

گروهی بود. حاصل تاش جمعی و 
در حال حاضر بانک اطاعاتی از اساتید نانوی استان و دانشجویان 
عاقه مند و تحصیل کرده در این حوزه و همچنین بانک اطاعاتی 
شــرکت های فعــاِل حــوزه نانــو در دبیرخانــه فناوری نانــو موجــود 
کریدور مناســبی برای ارتباط  اســت و دبیرخانه فناوری نانو اســتان 
مجموعه هــای فــوق شــده و تــا حــدی ثبــت محصول جهــت اخذ 

کرده است. در سال ۹۷ هم اندیشی  تأییدیه نانومقیاس را تسهیل 
شرکت های فعال در حوزه نانو با مسئوالن شبکه تبادل فناوری در 
مشهد برگزار شد و خروجی کار اخذ حمایت های ستاد نانو برای چند 
شــرکت فناور جهت ثبت محصول و پیگیــری تأییدیه نانومقیاس 
کافی؛  بود. در حال حاضر رئیس ســتاد نانوی استان خراسان دکتر 
رئیس دانشگاه فردوسی و دبیر ستاد دکتر ملک زاده؛ مدیر توسعه و 
انتقال فناوری دانشگاه فردوسی هستند و من به عنوان کارشناس 

دبیرخانه فناوری نانو در دانشگاه فعالیت دارم.

سخن پایانی
فعالیت هــای  حاصــل  را  به دســت آمده  نتیجه هــای  پایــان  در 
کسب موفقیت من داشتن یک  گروهی می دانم و یکی از راه های 
که خدا را شــکر در طی ســال های فعالیت  کارآمد بود  تیم همراه و 
کنارم داشته ام. امیدوارم خداوند  در حوزه فناوری نانو همیشه در 
کارآمدتــر در خدمت عاقه مندان  توفیــق دهد تا با قدرت بیشــتر و 

به فناوری نانو در ایران اسامی باشیم.
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فرازوفرودهای تشکیل یک تیم استارت آپی

فرازوفرودهای تشکیل یک تیم 
استارت آپی

تیــم پیام آوران مهر نانو با ایده تولید صنعتی »گرانول جاذب 
نیتــرات« و »پــودر نانوســیلیس« از تابســتان ســال 139۸ کار 
خود را در سومین دوره نانواستارت آپ آغاز کرد. اعضای این 

: تیم عبارت اند از
- علی اله وردی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت

دکتــری  مقطــع  غ التحصیــل  فار مهین روســتا؛  مصطفــی   -
دانشگاه علم وصنعت

غ التحصیل مقطع کارشناسی ارشــد  - کاظــم محمــدزاده؛ فار
دانشگاه علم وصنعت

غ التحصیــل مقطــع کارشناسی ارشــد  - محســن ســیفی؛ فار
دانشگاه علم وصنعت

غ التحصیل مقطع کارشناسی ارشــد  - ســعید علی خانــی؛ فار
دانشگاه علم وصنعت

پــس از برگــزاری جلســات راهبــری، مشــاوره و منتورینــگ در 

نانواســتارت آپ، تیــم پیــام آوران مهــر نانو موفق به ســاخت 
محصول اولیه خود شــد و با شرکت در نمایشگاه »رونمایی 
از دستاوردهای سومین دوره نانواستارت آپ« که در روزهای 
1۸ و 19 اســفند در ســاختمان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
برگــزار شــد، بــه ارائــه محصــوالت خــود بــه بازدیدکننــدگان، 
جریــان  در  پرداخــت.  کشــوری  مســئوالن  و  ســرمایه گذاران 
مصاحبــه ای کــه بــا دکتــر مهین روســتا، مدیــر تیم داشــتیم، 
نظــرات وی را در مورد مســائل و چالش های تیم ســازی جویا 

شدیم.

 تیم پیام آوران مهر نانو چگونه تشکیل شد؟
بهانــه تشــکیل این تیــم نهمین مســابقه ملــی فناوری نانــو بود. 
یکــی از دانشــجویان وقــت دانشــگاه علم وصنعــت بــه نــام کاظم 
گرفتن در بین صد  کرد و با قرار  محمدزاده در این مســابقه شرکت 

در گفت وگو با دکتر مصطفی مهین روستا مدیر تیم »پیام آوران مهر نانو« بررسی شد
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کرد.  برگزیده برتر مســابقه، امتیاز ورود به نانواستارت آپ را کسب 
که یک  کردیــم  که با من داشــت، با هــم توافق  در طــی صحبتــی 
تیم اســتارت آپی تشکیل دهیم. ما این مسئله را با دکتر اله وردی 
که داشــتتد،  گذاشــتیم. دکتــر به دلیــل مشــغله فراوانــی  در میــان 
گذاشتند. با توجه به اینکه ایده  مدیریت این تیم را به عهده من 
کنیم  کردیم افرادی را انتخاب  ما در حوزه آب و پساب بود، سعی 
کــه پایان نامــه یا زمینــه تحقیقاتــی آن هــا در همین زمینه باشــد. 
البتــه عوامــل مؤثر دیگــری از جمله پشــتکار، مســئولیت پذیری و 
گرفتیــم و در نهایت موفق به تشــکیل تیم با  تعهــد را هــم در نظــر 

اعضای فعلی شدیم.

 یکــی از مؤلفه های مهم در تیم ســازی توجــه به مهارت های 
مکمــل اعضای تیم نســبت به یکدیگر اســت. ایــن موضوع را 

کردید؟ چگونه در فرایند تیم سازی خود لحاظ 
مهارت های هرکدام از اعضای تیم باید 
مکمــل یکدیگر باشــند. ایــن موضوع در 
تیــم ما هم لحاظ شــده اســت و هر کدام 
از اعضــای تیــم دارای تبحــر و قابلیــت 
ویژه ای هستند. البته در کنار این عوامل 
کاتی نیز وجود دارد.  متمایزکننده، اشــترا
به عنــوان مثــال، فردی ممکن اســت در 
ایده پــردازی و مباحــث فنی بســیار قوی 
باشــد، در حالــی کــه ممکن اســت فردی 
اجتماعــی  ارتباطــات  مباحــث  در  دیگــر 
گــر بخواهم  بتوانــد موفق تــر عمل کند. ا

به صــورت خاص در مــورد تیم پیام آوران مهر نانــو بیان کنم، کاظم 
محمــدزاده در موضــوع ایده پردازی و تحلیل فنــی مباحث مرتبط با 
فناوری نانو قوی اســت. مهندس ســیفی در زمینه بازاریابی و روابط 
اجتماعــی بســیار خــوب عمــل می کنــد. همچنیــن ســعید علی خانی 
کارهــا پشــتکار و تعهــد  در طراحــی فیزیکــی محصــوالت و پیگیــری 

قابل توجهی دارد. 

کرده اید؟ تا چه میزان درباره   آیــا دربــاره اهداف تیم صحبت 
ک نظر دارید؟ این مسائل اشترا

کــه ما بــا هم به  تعییــن درســت اهــداف جــز اولیــن مــواردی بود 
بحــث و تبادل نظــر پرداختیــم. در همــان جلســات ابتدایــی مــن 
که آیا با شــروع این مســیر می خواهیم  کــردم  ح  ایــن ســؤال را مطر
در نهایت به تجاری ســازی محصول برســیم یا می خواهیم صرفًا 
کار به دست آوریم و موقعیت بهتری برای  شرایط بهتری در بازار 

جذب در شــرکت های استخدام کننده داشته باشیم. اعضای تیم 
کــه می خواهند وقت خــود را صرف این  بــر ایــن نظر متفــق بودند 
ح کنند و با کنار گذاشتن یک زندگی معمول با درآمد کارمندی  طر
کارآفرینــی روی آورند. البته بــه این نکته نیز  کــم، به  و پیشــرفت 
که این مســیر ســختی های زیادی با خــود به همراه  واقــف بودند 
ح  کافی روی طر کید اعضای تیم بر صرف زمان  خواهد داشت. تأ
و فراهم نمودن شــرایط برای رشــد و پیشــرفت بــود. هدف اصلی 
کرده  کارآفرین باشیم و دانش خود را به ثروت تبدیل  که  این بود 
کنون  کنیم. اعضــای تیم تا و بــرای افراد دیگر نیز ایجاد اشــتغال 
ع گذاشــتند و با این چشــم انداز  تمــام تمرکــز خــود را بر ایــن موضو

کارها هستیم. مشترک در حال پیشبرد 

کــه مورد تأییــد و  یــا قــراردادی داریــد   آیــا شــما تفاهم نامــه 
گرفته باشد؟ امضای همه افراد تیم قرار 

که تفاهم نامه ای  البته به این مفهوم 
اعضــای  همــه  و  باشــد  داشــته  وجــود 
کننــد، وجــود نــدارد؛ امــا ما  تیــم امضــا 
کار  ســعی می کنیــم رســمیت الزم را در 
مثــال  به عنــوان  کنیــم.  ایجــاد  خــود 
مــا جلســاتی را بــا شــرکت اعضــای تیم 
برگــزار  هفتگــی  یــا  روزانــه  به صــورت 
می کنیــم. در انتهای هر جلســه، موارد 
بــه  صورت جلســه تبدیــل  ح شــده  مطر
کــدام از  شــده و مســئول پیگیــری هــر 
همچنیــن  می شــود.  مشــخص  کارهــا 
بــا مشــخص کردن مهلــت زمانی بــرای انجــام هرکــدام از کارها به 
پیگیری و بررســی دالیل انجام شــدن یا نشــدن آن ها در جلســات 

بعدی اقدام می کردیم.

کامل شــما به  کرونــا و عدم دسترســی   بــا توجــه بــه شــرایط 
کارهــای تحقیقاتی در  که بــرای انجــام برخــی  دکتــر الــه وردی 
ج از ایــران هســتند، چگونــه ارتباط مداوم میــان اعضای  خــار
تیــم را حفــظ می کنیــد؟ بــا توجه بــه این که جلســات حضوری 

کارها دارد. اعضای تیم تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت 
همه گیــری  ابتــدای  در  کنــم  صحبــت  صادقانــه  بخواهــم  گــر  ا
کرونــا و با تعطیلی دانشــگاه ها و آزمایشــگاه های فعال در  ویــروس 
دانشــگاه ها، حضور فیزیکی اعضای تیم کم رنگ شــد و مشــکات 
کرد و اســکان ســه نفــر از اعضای تیم را  متعــددی را برای ما ایجاد 
کن بودنــد، با مشــکات جدی مواجــه کرد. به  کــه در خوابــگاه ســا

با توجه به اینکه ایده ما در حوزه آب و پساب 
بود، ســعی کردیم افــرادی را انتخاب کنیم که 
پایان نامه یا زمینه تحقیقاتی آن ها در همین 
زمینــه باشــد. البتــه عوامــل مؤثــر دیگــری از 
، مســئولیت پذیری و تعهــد  جملــه پشــتکار
را هــم در نظــر گرفتیــم و در نهایــت موفق به 

تشکیل تیم با اعضای فعلی شدیم.
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همیــن دلیل آن ها مجبور شــدند مدتی را در شهرســتان بمانند. در 
طول این مدت جلسات به صورت مجازی از طریق بستر اسکایپ 
کنــون نیــز برخــی از جلســات را  یــا واتســاپ برگــزار می شــد. البتــه ا
به صــورت مجازی برگزار می کنیــم؛ اما پس از چند ماه و با حمایت 
برنامــه نانواســتارت آپ شــرایط اســکان اعضــای تیــم فراهــم شــد 
ع ویروس  و مشــکات ایجــاد شــده به دلیــل شــرایط ناشــی از شــیو
کرونــا تــا حدی مرتفع شــد. البته با توجه به مشــغله دکتر اله وردی 
برنامــه  در  حاضــر  ح هــای  طر پیشــرفت  مــداوم  به صــورت  بنــده 
گــزارش می دهم و از راهنمایی هایشــان  نانواســتارت آپ را بــه وی 

استفاده می کنیم.

 به طــور طبیعــی در جریــان تعامــات اعضــای تیم بــا یکدیگر 
ممکــن اســت بحث هــا و اختــاف نظرهایــی پیش آید. شــما 

گرفته اید؟ چه سازوکاری را برای حل این مشکات در نظر 
البتــه در تیــم ما اختــاف نظر جــدی و پررنگی از ابتدا وجود نداشــته 
است اما در صورت بروز اختاف نظر، روش برگزاری جلسات دوستانه 
به عنوان مثال در فضای سبز دانشگاه یا در حال پیاده روی با اعضای 
کارکرد مؤثری داشــته اســت. در حین  تیم و بحث و بررســی مســائل، 
کاغذ نوشــته می شود و در  این صحبت ها، نظرات افراد مختلف روی 
گذاشته می شود و نقاط ضعف و قوت هرکدام از نظرات مورد  کنار هم 
 بحث قرار می گیرد و در نهایت یک نظر مشــترک حاصل می شــود. در 
نهایــت و در صــورت عــدم وجود اجماع دوســتان حرف نهایــی بنده را 

قبول می کردند و این مشکل حل می شد.

کثریت   سیســتم تصمیم گیــری تیم شــما اجماعی اســت یــا ا
است؟

کثریت  در ابتــدای شــکل گیری تیم تصمیم گیری بــر مبنای نظر ا
ع مورد بحث نیز در جمع بندی و شــیوه  جلــو می رفت. البته موضو
گــر بخواهیم راجع به  تصمیم گیــری مؤثر اســت. به عنوان مثال، ا
کــه در ایــن زمینه  کســی  کنیم  ویژگــی خــاص یک مــاده صحبت 
تخصص باالتری دارد و اطاعات دقیق تری درباره فرایند و آنالیز 
دارد، می تواند تأثیر بیشــتری در تصمیم گیــری نهایی بگذارد؛ اما 
کثریت  در بســیاری از مــوارد دیگــر تصمیم گیــری بــر مبنــای نظــر ا
انجام می شــود. مــن فکر می کنم می تــوان ســاختار تصمیم گیری 

گرفت. متفاوتی را در مسائل مختلف در پیش 

 رویکرد شــما در حفظ و توســعه نیروی انسانی فعال در تیم 
چگونه است؟

کرد و محســن سیفی  کار خود را شــروع  تیم ما در ابتدا با چهار نفر 

کــه بســیار مثبــت بود و  را بعدهــا بــه تیــم اضافــه کردیــم. اتفاقــی 
ح داشــته  کمــک قابل توجهی را در طول مســیر برای طر توانســت 
باشــد. رویکرد توسعه ای در قبال منابع انســانی قطعًا می تواند در 
که ما افرادی را بر اســاس  آینــده نیز راهگشــا باشــد؛ به این معنــی 
کــرده و به تیم  راهبردهــای خــود و توانمندی هایشــان شناســایی 
کامًا با چشــم انداز تیم هم خوانی دارد.  کنیم. این رویکرد  اضافه 
ایــن رویکــرد می توانــد خود را در تعامات ما با ســرمایه گذار نشــان 
دهــد؛ در حال حاضر ما با دو ســرمایه گذار در حــال رایزنی و انجام 

کرات نهایی هستیم. مذا

 
ً
 در مدیریــت یــک اســتارت آپ بایــد بــه یــک دوگانــه ظاهــرا

کرد. شــما  متناقــض بــه نــام انعطاف پذیــری و انضبــاط توجه 
که ایــن دو موضــوع را به طــور هم زمان  کردیــد  چگونــه ســعی 

مدنظر قرار دهید؟
که  مــا از همــان ابتــدا نظــم و انضبــاط خاصــی را در تیــم داشــتیم 
مثــال آن را در بحــث مکتوب کــردن صورت جلســه توضیــح دادم. 
کار شــاید در نــگاه اول چنــدان قابل توجــه نباشــد اما نشــان از  ایــن 
کافــی اعضــای تیم به ایــن امر حیاتــی دارد. نکتــه قابل ذکر  توجــه 
دیگــر ایــن اســت که ما ســعی کرده ایــم فایل های موجــود در رایانه 
هر کدام از افراد نیز نظم  و ترتیب درســت و مناســبی داشــته باشــد. 
همچنیــن از صورت جلســات عکس می گیریم و فایــل الکترونیکی 
همــه آن ها را در بایگانی خود حفظ می کنیم. اعتقاد مجموعه این 
کارها  کــه کم رنگ شــدن انضباط موجــب ایجاد آشــفتگی در  اســت 
می شود و می تواند در نهایت موجب شکست تیم شود. البته ما به 
ع انعطاف پذیری هم توجه الزم را داریم و عمده این رویکرد  موضو
را می توان در بیان آزادانه نقطه نظرات و شنیدن دقیق نکات همه 
گاهی ممکن اســت برای یکی از افراد مشکات شخصی  افراد دید. 
کند؛ در  پیــش آیــد و فرد نتواند ظرف مدت چند روز تیم را همراهی 
این شــرایط اعضای تیم با درک شرایط ایجاد شده جای خالی فرد 
کار و فعالیت متوقف نشود. را برای مدت زمان معین پر می کنند تا 

 چگونــه اعتمــاد اعضــای تیم نســبت به یکدیگر جلب شــده 
است؟

بخــش بزرگــی از اعتمــاد ایجاد شــده مرهون روابط دوســتانه ای 
که در دوران تحصیل برقرار بوده اســت. با توجه به این که  اســت 
گرایــش تحصیلــی یکســانی  دانشــگاه محــل تحصیــل و رشــته و 
کارهای پژوهشــی  داشــتیم و در یــک آزمایشــگاه مشــغول انجــام 
مرتبــط بــا پایان نامــه بودیــم، ارتبــاط و نزدیکــی بیشــتری بــا هم 
کند، اعتماد  کار خود را شروع  داشــتیم. قبل از این که اســتارت آپ 

فرازوفرودهای تشکیل یک تیم استارت آپی
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ح پذیرفته شــده  کار روی طر گرفتــه بود. با شــروع  تــا حدی شــکل 
در نانواســتارت آپ، این اعتماد روزبه روز بیشــتر شــد. این فضای 
سرشار از اعتماد را می توان در میان اعضای تیم و در هنگام انجام 
کرد.  هزینه کرد و خرید تجهیزات و ارائه رسیدها می توان مشاهده 
کنیم  گروه اضافه  گر ما بخواهیم فردی را به  که ا من فکر می کنم 

کافی ایجاد شود. باید نسبت به اخاق و رفتار او شناخت الزم و 

 تیــم شــما از درون یــک آزمایشــگاه واقع در دانشــگاه متولد 
شــده اســت. با توجه به نگاه غالب موجود در دانشــگاه های 
کشــور دربــاره مقالــه محــوری و انجام پژوهش هــای محض 
کشــور، شــما چگونه توانســتید  کافی به نیازهای  بدون توجه 

کنید؟ کاربردی ایجاد  کامًا  این تیم فناور را با ایده های 
متأســفانه دانشــگاه های مــا رویکــرد مقالــه محــور دارنــد و تــاش 
چندانــی بــرای رفع چالش هــای صنعت انجــام نمی دهنــد. با توجه 
ح تجاری سازی شــده دیگر مشــغول  بــه این کــه خود بنده در یک طر
کــه بــه مقیــاس نیمه صنعتــی رســیده اســت و ۲-۳  کار هســتم  بــه 
تــن نانوپــودر در روز تولیــد می کنــد، بــا چالش هــای زیــادی در ایــن 
مســیر مواجــه شــدم و تجربیات زیادی به دســت آوردم. بــه نظر من 
که با وجود  که دانشــگاه های ما دارند این است  بزرگ ترین مشــکلی 
آمــار بــاالی ورودی های دانشــگاه در مقاطــع مختلف در رشــته های 
مهندســی هنــوز صنعــت بــا چالش های متعــددی دســت وپنجه نرم 
می کنــد. دانشــگاه از عدم اقبــال صنعتگران می نالــد و صنعتگران از 
گله مند هســتند. به نظر من  عدم برقراری ارتباط از ســوی دانشــگاه 
که در جامعه دانشگاهی ما وجود دارد، این است  بزرگ ترین ایرادی 
کارآفرین نداریم. البته خوشــبختانه در چند ســال اخیر  که دانشــگاه 
کرده اســت.  پایان نامه هــا به ســمت رفــع چالش های صنعت حرکت 
در جریــان راه انــدازی تیــم نقــش دکتــر اله وردی نیز بســیار برجســته 
کید مؤکدشــان  کار صنعتی اســت. تأ بــود؛ زیــرا دارای ســابقٔه انجــام 
که قابلیت تجاری ســازی  کــه تمرکز روی موضوعاتی باشــد  ایــن بود 
داشته باشند. از اوایل دوران تحصیل بنده در مقطع دکتری به من 
کــه عاوه بر انتشــار مقالــه در مجات معتبــر علمی، توجه  می گفتنــد 
ح ها داشته باشم. البته  کافی به نیازهای صنعت و تجاری سازی طر
کســب وکار موفق نیاز به تحقیق وتوســعه  که  ایــن را هــم باید بگویم 
کرد و  خــوب هــم دارد و باید بتوان از دانش اندوخته شــده اســتفاده 

کرد. کسب وکار پویا و در نهایت ثروت  آن را تبدیل به 

 تأثیــر نانواســتارت آپ بــر شــکل گیری و تــداوم فعالیــت تیــم 
شما چه بوده است؟

مــن قصــد دارم به نمایندگی از تیم پیــام آوران مهر نانو از مجموعه 

از جملــه  مــادی  و  به دلیــل حمایت هــای معنــوی  نانواســتارت آپ 
برگــزاری جلســات مختلــف در حوزه هــای فنی، آمــوزش و راهبردی 
گرانول  ح »تولید  کنم. ما قبل از ورود به نانواســتارت آپ، طر تشــکر 
نانوجاذب نیترات« را به مجموعه های مختلف ارائه می دادیم؛ اما 
کار خاصی  جز بلوف زدن و کارهای تبلیغاتی و جمع آوری مستندات 
انجــام نمی دادنــد. به راحتــی می توانم ده تا پانزده نهاد و شــرکت را 
کار عملی و ملموسی برای ما انجام ندادند. برنامه  نام ببرم که هیچ 
که مطابق با شعار خود  نانواســتارت آپ از معدود برنامه هایی اســت 
عمــل می کند. برخی مواقع ما بیان درســت و مناســبی نداشــتیم اما 
دوســتان در نانواستارت آپ با سعۀ صدر پاسخ دادند و موجب حفظ 

و تداوم ارتباط میان تیم و نانواستارت آپ شدند.

 چشــم انداز شــما نسبت به آینده تیم چیست؟ فکر می کنید 
کجا پیش رفته است؟ ح ها تا  پس از پنج سال طر

کنیــم یــک  کــه باعــث شــد مــا ایــن اســتارت آپ را شــروع  ایــده ای 
نانوجــاذب در حــوزه آب و پســاب بــود. بــا توجه به ســابقه قبلی در 
کارشناسی ارشــد و  حــوزه تصفیــه آب در پایان نامه هــا و رســاله های 
دکتــری و وجــود مقــاالت متعدد در زمینــه نانوجاذب ها، متأســفانه 
هنوز جاذب تجاری مناســبی از ســوی شــرکت های داخلــی به بازار 
ارائه نشده است. ما می خواهیم که پس از گذشت پنج سال حرفی 
گفتــن در بــازار نانوجاذب ها داشــته باشــیم و به یک شــرکت  بــرای 
معتبر تولیدکننده نانوجاذب تبدیل شــویم. همچنین تمایل داریم 
کــه یــک پایــگاه داده از نانوجاذب هــا شــکل دهیــم و توانایــی الزم 
کارهای سفارشــی را نیز داشــته باشیم. برای محصول  برای انجام 
کشور وجود  که پودر نانوســیلیس است، پتانسیل زیادی در  دوم ما 
کنونی راهگشــا باشــد. ما فکر  که می تواند در شــرایط تحریمی  دارد 
کــه پس از پنج ســال حداقل دو یا ســه نانوجاذب تجاری  می کنیــم 
کســید معدنــی بــا ظرفیــت تولید  بــرای تصفیــه آب و ســه تــا چهــار ا
کثر استفاده را  که بتواند حدا صنعتی یا نیمه صنعتی داشــته باشیم 

کشور ببرد. از بازار موجود در داخل 
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ح برگزیده در دوره سوم نانواستارت آپ طر

محلول ضدعفونی کننده گیاهی؛

یده در دوره سوم  ح برگز  طر

نانواستارت آپ
موعه ری محݓ کل گىݔ ر سݒ گاهی ٮݓه مسىݔ ٮݐ

ــه همراه  سݒ دا همىݔ دار! حݐ ر ںݐ اسݒ ںݓ ــو! دســٮݑ ارݐ ںݑ سݒ د ںݐ اامىݔ ــٮݑ ںݐ حݕ وٯݑ هىݔ
ی اسٮݑ که ممکںݐ  اٯݑ ڡݐ رںݔںݐ اںݑ هىݑ د ںݓ ىݑ رای ما می اٯݐ ی که ںݓ اٯݑ ڡݐ ماسٮݑ و هر اںݑ
ا  دگی ںݓ ںݐ ًا رݐ سݒ ںݓرسد مطمٔىىݐ ىݐ ىݔ ه اںݔںݐ ںݓ گر ںݓ ی ا ساںݐ ورد. هر اںݐ م ںݓحݐ اسٮݑ رٯݑ
ا  وںݕ ںݕی و ںݐ

ارٮݑ اݖ موعه های اسىݑ . در محݓ ــٮݑ واهد داسݒ ی حݐ ڡݑ رامسݒ و موٯݐ اݖ
م و  ىݔ ای ںݑ اٮݓ اعصݐ حݐ ىݑ رںݔںݐ مسٔىله، اںݐ کسٮݑ مهم ںݑ ری ارݐ سݒ لوگىݔ رای حݓ ںݓ
م  ىݔ اںݐ ساده ںݑ ںݓ ه رݐ . ںݓ ه اهداڡݐ اسٮݑ دںݐ ںݓ رای رسىݔ ا ںݓ می اںݔںݐ اعصݐ ىݔ کار ںݑ
ــکل  د سݒ ىݐ واںݐ ده هاســٮݑ که هرکدام می ںݑ حݐ دںݐ ر موعه ای ارݐ حݕ د محݓ ىݐ مــاںݐ
اںݔد همگام  ده هــا ںݓ حݐ دںݐ ر د امــا اںݔںݐ حݕ ــىݐ اسݒ ه ںݓ ــىݑ ی داسݒ اوںݑ ڡݐ و عملکــرد مىݑ
م مــا همگام  ىݔ ــای ںݑ که اعصݐ کرںݔم  ــا د را سݒ ــداوںݐ د. حݐ ىݐ کــىݐ ــا هــم عمل  ںݓ
اهی  گىݔ ه  اںݔ ده های ںݕ ىݐ ــوںݔ ــد سݒ ولىݔ م ںݑ ىݔ ل ںݑ ــکىݔ سݒ ه ںݑ د. هــدڡݐ اولىݔ ىݐ هســىݑ
االٮݑ  واع مڡݑ ــد. اںݐ ارݐ سݒ عݐ ــل ســال ۱۳۹۸ اݖ ــه ارݐ اواںݔ ــاٮݑ اولىݔ ڡݑ ىݔ حڡݑ ــود و ںݑ ںݓ
ــسݒ  ٮݑ و ںݕس ارݐ سݒ گرٯݐ ــرار  ه مــورد مطالعه ٯݑ ــىݐ مىݔ ــںݐ رݐ راعــاٮݑ در اںݔ ىݑ و احݐ
ــد  ه سݒ ىݑ ــگاهی ســاحݐ سݒ ماںݔ رݐ ه اݖ موںݐ ه در حد ںݐ اسݒ محصوالٮݑ اولىݔ مــاه ںݑ

ارݐ  ــکل  سݒ مٮݑ ســالمٮݑ  و  اںݐ ںݐ ایــران  ــی  اںݑ ٯݑ ٮݔ حٯݑ ںݑ گــروه 
هراںݐ و علوم  گاه ںݑ سݒ الںݐ داںݐ حصٮݔ عݐ الٮݑ ار اںݐ و ڡݐ وںݔ ــحݓ سݒ داںݐ
موںݐ  رݐ

ݖ
ولی در ا ٮݓ ه ڡݑ ٯݑ ںݓ هراںݐ در ســال 139۸ موڡݐ ــکی ںݑ سݒ رݐ ںݕ

ںݐ  ــٮݑ ارݐ ســومٮݔ ــٮݑ حماںݔ اڡݐ ٮݕ و درںݔ
ݖ
ارٮݑ ا واســٮݑ اںݐ ورودی ںݐ

ںݐ گروه  ــای اںݔ ک ســال اعصݐ امه شــد. طی مدٮݑ ںݔ رںݐ دوره ںݓ
کامــاًل  ده  ٮݐ ی کــٮݐ وںݐ دعٯݐ صݐ محلــول  ٮݑ  ســاحݐ ــه  ںݓ ــٯݑ  موڡݐ
د. ںݕس  ــدںݐ و سݒ اںݐ اوری ںݐ ٮݐ ه ڡݐ اںݔ ــر ںݕ ا( ںݓ ںݔ رݐ رلٮݑ اهی )اســٮݑ ه گٮݔ اںݔ ںݕ
د  رار در مرکرݐ رسݒ ٯݑ هر و اسٮݑ رسٮݕ ارݐ د کٮݔ رںݐ ــرکٮݑ اڡݐ ٮݑ سݒ ٮݓ ارݐ ںݒ
ار  ه گدݐ ٮݓ ســرماںݔ دݐ ه حݓ ٯݑ ںݓ م موڡݐ ٮݔ ںݐ ںݑ ــاهد، اںݔ ــگاه سݒ سݒ داںݐ
رکٮݑ در حال  ںݐ سݒ د. اںݔ ــده اںݐ ود سݒ د محصول حݐ ولٮݔ رای ںݑ ںݓ
ود  رای محصــول حݐ ــد ںݓ ولٮݔ ــورݐ ںݑ دݐ محݓ ــال احݐ ٮݓ ه دںݐ ــر ںݓ حاصݐ
ر  ــارݐ د کٮݔ ــرںݐ ــرکٮݑ اڡݐ ار مٔوسســاںݐ سݒ ــٮݑ وسݒ ــںݐ ںݐ . در اںݔ اســٮݑ
اںݐ را  ٮݕ سݒ

ݖ
ارٮݑ ا ٮݑ اسٮݑ ــرڡݐ سݒ ٮݔ ر ںݕ ود مسٮݔ اںݐ حݐ ںݓ ، ارݐ رݐ هر ســٮݕ

د. ٮݐ م می کٮݐ رسٮݔ ںݑ
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 . ــٮݑ ار داسݒ ــارݐ ــداول ںݓ ــر ارݐ محصــوالٮݑ مىݑ هىݑ ار ںݓ ســىݔ ــی ںݓ اںݔحݓ ىݑ کــه ںݐ
کر  ڡݐ ٮݕ ںݑ ارٮݑ اݖ واســىݑ اںݐ موعه ںݐ ــه محݓ ا ورود ںݓ ارݐ مهرمــاه ســال ۹۸ ںݓ
 . ٮݑ اٯݐ ر ںݔ ىݔ ىݔ عݐ ی ںݑ موعه های دولىݑ مام محݓ ه ںݑ ٮݑ ںݓ سىݓ م ںݐ ىݔ ای ںݑ اعصݐ
که اںݔںݐ  د  ىݐ سىݑ ىݔ عال ںݐ ا و ٯݐ وںݔ ــور ںݕ کسݒ ی  کرݐ دولىݑ اںݐ مرا کارکىݐ معمواًل 
ٮݕ  ارٮݑ اݖ واســىݑ اںݐ موعــه ںݐ و و محݓ اںݐ اد ںݐ ــی ســىݑ راںݔ ــم احݓ ىݔ حالــٮݑ در ںݑ
وی  ارݐ واںݐ ںݔک ںݓ ه عــىݐ ســٮݑ ںݓ واںݐ موعه ںݑ ــںݐ محݓ ــد. اںݔ می سݒ حس ںݐ
ه  ــرسݒ اولىݔ ںݔ دݐ د. ںݕ کــىݐ مامــی مراحــل عمل  ــرای ںݑ د در احݓ مــىݐ درںݑ ٯݑ
ا  کروںݐ دمی  ىݔ روع اںݕ ا سݒ ٮݕ مصادڡݐ ںݓ ارٮݑ اݖ واســىݑ اںݐ م در ںݐ ىݔ ای ںݑ اعصݐ
اد  ده و اںݔحݓ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ ود مواد صݐ کمىݓ ور و  کسݒ ل  وںݔروس در داحݐ
ٮݑ محلول  راںݔںݐ ساحݐ اںݓ ىݐ ود؛ ںݓ راد ںݓ ی ارݐ اٯݐ رحݐ ٮݑ الکلی در ںݓ حساسىݔ
 . ٮݑ رار گرٯݐ م ٯݑ ىݔ ای ںݑ ه اعصݐ وحݓ د الکل مورد ںݑ اٯݑ ده ٯݐ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ صݐ
واع  ی ارݐ اںݐ هرسىݑ ــدںݔم و ٯݐ ول مطالعه سݒ ــعݐ ا ســه ماه مسݒ حدود دو ںݑ
ه کردںݔم که  هىݔ ٮݑ ںݑ ود داسݒ ںݐ ها وحݓ اده ارݐ اݖ ڡݐ موادی که امکاںݐ اسىݑ
ا  حݓ ىݐ کاٮݑ ارݐ اںݔ د. مسݒ ــدںݐ اٮݓ سݒ حݐ ىݑ رںݔںݐ ها اںݐ مدںݑ کاراݖ ںݐ ها  اںݐ اݖ ارݐ مىݔ
ط  ڡݑ ه ٯݐ لی ارݐ مواد اولىݔ ىݔ دںݔم حݐ همىݔ که ٯݐ ود  ا ںݓ حݓ ىݐ ه اںݔ ارݐ د! ںݑ روع سݒ سݒ
د  ولىݔ ــکاٮݑ ںݑ ود و ارݐ مسݒ کامًا علمی ںݓ م ما  ىݔ ! ںݑ اله هاســٮݑ رای مڡݑ ںݓ
ــکاٮݑ  ںݐ مسݒ . همىݔ ــٮݑ داسݒ گاهی ںݐ ه اصًا اݖ کردںݐ مواد اولىݔ دا  ىݔ و ںݕ
کرده  ا  ڡݐ کىݑ ه ا حݓ ماده اولىݔ ىݐ هار و ںݕ ه حݕ ســٮݑ مواد ںݓ ــد ارݐ لىݔ ٮݓ سݒ ســىݓ
راٮݑ  ودݐ اںݐ ٮݑ ںݐ دا ںݓه ســمٮݑ ســاحݐ ىݑ م. اںݓ ىݔ کىݐ ــروع  ںݐ ها سݒ ا اݖ کار را ںݓ و 
ه  هرسٮݑ اولىݔ راںݔںݐ ٯݐ اںݓ ىݐ ود؛ ںݓ ىݓ ٮݑ همراه ںݐ ىݔ ڡݑ ا موٯݐ که ںݓ م  ىݔ ىݑ ی رٯݐ لرݐ ٯݐ
ه  واںݐ ماده اولىݔ ه عىݐ اهی را ںݓ گىݔ ره  ها ںݔک ماده مٔوںݒ ىݐ ــد و ںݑ ر سݒ کم ںݑ
ده  ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ ٮݑ صݐ م ما ســاحݐ ىݔ کردںݔم. هــدڡݐ ںݑ ــاٮݓ  حݐ ىݑ ــود اںݐ حݐ
ٮݓ حل  ــم اںݔںݐ عصاره را در اݖ کردںݔ راںݔںݐ ســعی  اںݓ ىݐ ود ںݓ ٮݓ ںݓ ه اݖ اںݔ ــر ںݕ ںݓ
د  ولىݔ ــرا هدڡݐ ںݑ ںݔ ود، رݐ ه ای ںݓ ارݐ رای ںݑ ــارݐ ماحݓ عݐ کــه اںݔںݐ مورد اݖ ــم  ىݔ کىݐ
ود؛  ی و حال ںݓ عىݑ رهای صىݐ اںݔ ڡݐ اده ارݐ امولســىݔ ڡݐ عصاره ںݓدوںݐ اســىݑ
سݒ ارݐ ۴  ىݔ . ںݓ ٮݑ گرٯݐ رار  ــسݒ روی ما ٯݑ ىݔ ادی ںݕ ںݔ ــکاٮݑ رݐ راںݔںݐ مسݒ اںݓ ىݐ ںݓ
ره  االحݐ کردںݔم و ںݓ کار  کی  ورا رهای حݐ اںݔ ڡݐ واع امولســىݔ ر روی اںݐ ماه ںݓ
که  م  ىݔ کىݐ ــد  ولىݔ ــرر ںݑ ــدار ںݓی صݐ اںݔ وںݐ ںݕ وامولســىݔ اںݐ ــک ںݐ م ںݔ ىݔ ســىݑ واںݐ ںݑ
م  ىݔ ای ںݑ کار در اعصݐ ه ادامه  ه ںݓ رݐ گىݔ ر و اںݐ گىݔ را اط ٯݐ سݒ اد ںݐ اعٮݒ اںݔحݓ ںݓ
ماںݔسݒ های  رݐ عــد در اݖ ه اںݔںݐ محصــول در مرحلــه ںݓ اںݐ ٔاســڡݐ ــد! مىݑ سݒ
اره  ــںݐ دوںݓ راںݔ اںݓ ىݐ کرد! ںݓ ڡݐ عمــل  عىݔ ار صݐ ســىݔ دگــی ںݓ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ صݐ
ا  که ںݓ ــدںݔم  ه سݒ وحݓ ــںݐ مىݑ ــم و در اںݔںݐ حىݔ کردںݔ ــه مطالعــه  ــروع ںݓ سݒ
رد.  اال ںݓ درٮݑ عملکردی را ںݓ واںݐ ٯݑ ه محلول می ںݑ ىݑ دںݔ کاهسݒ اســىݔ
دی  ــا PH اســىݔ ــی روی محلــول ںݓ کروںݓ ماںݔسݒ هــای مىݔ رݐ ــحݓ اݖ اںݔ ىݑ ںݐ
اســی محلول مردود  ىݐ ســٮݑ سم سݒ ود اما ںݑ سݒ ںݓ اںݔٮݑ ںݓحݐ ار رصݐ ســىݔ ںݓ
ٮݓ ںݓه ســلول های  ســىݔ ــٮݓ اݖ ه موحݓ ىݑ دںݔ اںݐ اســىݔ ــرݐ ــسݒ مىݔ اںݔ رݐ ــد! اٯݐ سݒ
ود  ــده و ںݓه مطالعــاٮݑ حݐ سݒ ــد ںݐ اامىݔ ــرݐ ںݐ ىݔ ار ںݐ ــںݐ ںݓ ــد. اںݔ دســٮݑ می سݒ
واںݐ  ر می ںݑ اںݔ ڡݐ ع امولســىݔ و ر ںݐ ىݔ ىݔ عݐ ا ںݑ ــدںݔم ںݓ ه سݒ وحݓ ادامــه دادںݔم و مىݑ
رای  ــاوٮݑ ںݓ ڡݐ راںݔںݐ روسݒ های مىݑ اںݓ ىݐ ــرد، ںݓ ــاال ںݓ ــدرٮݑ محلول را ںݓ ٯݑ

 PH ــا  ںݓ ــد  دںݔ ــم و محلولــی حݓ کردںݔ ررســی  ںݓ را  ی  وںݐ ســارݐ امولسىݔ
ه  ــی ںݓ کروٮݓ کسݒ ٮݑ مىݔ اصىݔ ررســی حݐ ــرای ںݓ ی را ںݓ ىݒ ىݐ ــه حݐ ــک ںݓ دںݔ رݐ ںݐ
ود،  سݒ ںݓ عًا مسرٮݑ ںݓحݐ ه واٯݑ کردںݔم. اںݔںݐ لحطݐ ــگاه ارســال  سݒ ماںݔ رݐ اݖ
ســٮݑ  کرد ںݑ ٮݑ و اعام  گرٯݐ ماس  ــگاه ںݑ سݒ ماںݔ رݐ که مســٔىول اݖ ی  ماںݐ رݐ
ںݐ  وده! اݖ ىݓ ی ںݐ اورکــردںݐ ــحݓ ںݓ اںݔ ىݑ ــواٮݓ داده و ںݐ ار حݓ طݐ ىݑ ــر ارݐ حــد اںݐ راںݑ ٯݐ
د  اامىݔ کــرد. ںݐ واهد  حݐ راموسݒ ںݐ ــم ٯݐ ىݔ ای ںݑ ــک ارݐ اعصݐ ــحݕ ںݔ رورݐ را هىݔ
رںݔںݐ درســی  رگ ںݑ رݐ ٮݑ ںݓ ىݔ ڡݑ ه موٯݐ دںݐ ںݓ ا رســىݔ اسݒ ںݑ ــدںݐ و ادامه ںݑ سݒ ںݐ

م. ىݔ ىݑ گرٯݐ اد  که ںݔ ود  ںݓ

ی محصول معرڡݐ
مامی  هر ںݑ ر ســىݕ ارݐ کىݔ د  رںݐ ــرکٮݑ اٯݐ اهی سݒ گىݔ ده  ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ محلول صݐ
ــع  ــگاه های مرحݓ سݒ ماںݔ رݐ کــی ارݐ اݖ ــی را در ںݔ کروٮݓ کسݒ ماںݔسݒ هــای مىݔ رݐ اݖ
ٮݑ  ىݔ ڡݑ ا موٯݐ حݕ و وںݔروس ںݓ ار ری، ٯݑ کىݑ ا واع ںݓ رای اںݐ ا و دارو ںݓ دݐ ماںݐ عݐ ســارݐ
کامل اںݔںݐ  ٮݑ  اصىݔ که حݐ کر اســٮݑ  اںݐ دݐ اںݔ . سݒ ه اســٮݑ ىݑ اسݒ گدݐ ــٮݑ سر  سݒ ںݕ
ٮݑ اںݔںݐ  ــاںݐ می دهد. در ســاحݐ سݒ ود را ںݐ ه حݐ ىݔ اںݐ ر ارݐ ۳۰ ںݒ کمىݑ محلول در 

. ده اسٮݑ اده سݒ ڡݐ راںݐ اسىݑ اه داروںݔی ںݓومی اںݔ گىݔ محصول ارݐ ۸ 
ــاره  ںݔل اسݒ ه موارد دݐ واںݐ ںݓ صاٮݑ اںݔںݐ محصــول می ںݑ ــحݐ ملــه مسݒ ارݐ حݓ

کرد:
اهی؛ گىݔ اںݔه مواد  ر ںݕ کامًا ںݓ ده  د سݒ ولىݔ  ںݑ

؛ ا ںݕوسٮݑ گار ںݓ  سارݐ
د الکل؛ اٯݑ ٮݓ و ٯݐ ه اݖ اںݔ ر ںݕ  ںݓ

ا؛ سݒ رݐ ںݑ راݖ ىݔ  عݐ
وع؛  دارای ںݓوی مطىݓ

 ، ںݐ ــدرورݒ د هىݔ کســىݔ را ملــه: کلر، ںݕ ــر ارݐ حݓ ــی مصݐ عىݑ ــد مــواد صىݐ اٯݑ  و ٯݐ
ه  هــارگاںݐ حݕ ــاٮݑ  ىݓ رکىݔ ںݑ ــول،  لىݑ اںݔ ارݐ مىݑ د،  اســىݔ ــٮݑ  وکلرںݔ ىݕ اهىݔ ںݔ کــس  ىݑ واںݔ

وم. ىݔ لکوںݐ واݖ رݐ ىݐ ومی و ںݓ ىݔ موںݐ اݖ
ارٮݑ  م ارݐ ورݐ هــای الرݐ ورݐ ــدݐ محݓ ــرای احݐ ــاسݒ ںݓ اور در حــال ںݑ ــىݐ ــم ٯݐ ىݔ ںݑ
ار در  ارݐ ه اںݔںݐ محصــول در ںݓ . عرصݐ وه اســٮݑ ىݓ د اںݐ ولىݔ رای ںݑ ــٮݑ ںݓ ںݓهداسݒ

: ده اسٮݑ ی سݒ رݐ امه رںݔ رںݐ ر ںݓ ںݔ کل های رݐ سݒ
؛ ده دسٮݑ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ اهی صݐ گىݔ ری  واسىݕ اںݐ  ںݐ

ده سطوح؛ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ اهی صݐ گىݔ ری  واسىݕ اںݐ  ںݐ
؛ ده دسٮݑ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ اهی صݐ گىݔ ل  ورݒ اںݐ  ںݐ

ده سطوح؛ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ ی صݐ دݐ کاعݐ مال  ودسىݑ اںݐ  ںݐ
ط  صوص محىݔ ده سطوح محݐ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ اهی صݐ گىݔ ری  واســىݕ اںݐ  ںݐ

ور؛ دامی و طىݔ
اںݔل. حاٮݑ موںݓ ده صڡݐ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ ری صݐ واسىݕ اںݐ  و ںݐ

ــرکٮݑ ها،  مامی سݒ ــا ںݑ مــاده همــکاری ںݓ هر اݖ ر ســىݕ ــارݐ کىݔ د  ــرںݐ ــرکٮݑ اٯݐ سݒ
ــںݐ محلــول  ٔامىݔ هــٮݑ ںݑ صوصــی حݓ ــی و حݐ هادهــا و ارگاںݐ هــای دولىݑ ںݐ

. ده دسٮݑ و سطوح اسٮݑ ىݐ ی کىݐ وںݐ دعڡݐ صݐ
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بخش دانشجویی



یبون نانو و صنعت« در راستای معرفی  رویداد بزرگ »تر
توانمندی های صنعتی فناوری نانوی کشور برگزار شد

کشــور در عرصــه  نخســتین و بزرگ تریــن رویــداد ملــی وبینــاری 
صنعتی فناوری نانو در ســال ۱۳۹۹، به عنــوان جایگزین برگزاری 
نمایشــگاه ســاالنه فناوری نانــو در پاییــز ۱۳۹۹، برگــزار شــد. ایــن 
رویــداد بــزرگ وبینــاری، در راســتای ترویج صنعتــی فناوری نانو و 
با هــدف معرفی توانمندی هــای فناوری نانو ایــران در حوزه های 
مختلف صنعتی به مدیران سازمان ها، شرکت ها، جامعه صنعتی 
کشــور و عموم پژوهشــگران و عاقه مندان، با حمایت ســتاد ویژه 
فناوری نانــو  فعــال  شــرکت های  همــکاری  فناوری نانــو،  توســعه 
و ارائــه مدیــران و فنــاوران فعــال در ایــن حــوزه، در هفتــه پایانــی 

آبان ماه سال جاری به صورت آناین برگزار شد.
معرفــی  بــه  می تــوان  صنعتــی  تریبــون  ایــن  اهــداف  جملــه  از 
صنایــع  در  موفــق  فنــاور  شــرکت های  و  تجهیــزات  محصــوالت، 
و  سیاســت ها  صنعتــی،  توســعه  برنامه هــای  معرفــی  مختلــف، 
الگوهــای حمایتــی ســتاد نانــو، تبییــن فرصت هــای اقتصــادی و 
کشــور،  کاربردهــای صنعتــی فناوری نانــو بــرای صنایع  تجــاری و 
تبیین چالش ها و نیازهای صنعتی و پژوهشی موردنیاز برای حل 

مشکات شرکت ها، سازمان ها و صنایع، ایجاد بستر تبادل دانش 
و فنــاوری بین جامعه پژوهشــی، دانشــگاهی و فنــاوران با جامعه 
کشــور، ایجاد بســترهای مناســب همــکاری عاقه مندان  صنعتی 
صنعتــی،  تحقیقاتــی،  زمینه هــای  در  فنــاور  شــرکت های  بــا 
بازاریابی و فروش و نیز ایجاد بســتر مناســب جهت ارتباط بیشــتر 

کرد. مصرف کنندگان محصوالت نانو با شرکت های فناور اشاره 
مخاطبــان اصلــی ایــن رویــداد، مدیــران، صنعتگــران، فعــاالن 
صنعتی و جامعه پژوهشــی و فناور در کشــور بوده و شــرکت در این 
رویــداد، به صــورت رایگان و برای عمــوم عاقه مندان امکان پذیر 
بــود. ایــن تریبــون بــا حضــور ۶۳ تــن از نانوفنــاوران و مدیــران 
صنعتــی فناوری نانــوی کشــور و ارائه بیش از ۵۰ ســاعت محتوا با 
کاربــردی و تجــاری نانــو در بیش از ۱۰ حــوزه صنعتی  موضوعــات 
و در ۶ روز متوالی از روز شــنبه ۲۴ تا پنجشــنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹ 
از ســاعت ۸ تا ۱۶، به صورت آناین طبق برنامه زمان بندی شــده 
برگــزار شــد. در ادامه ایــن مطلب بــه ارائه های برگزار شــده در این 

رویداد اشاره ای خواهیم داشت.
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کارشناســان و نانوفناوران این حوزه از  نخســتین روز تریبون نانو و صنعت با محوریت صنایع حوزه بهداشــت و ســامت با حضور مدیران، 
ساعت ۸ تا ۱۶ روز شنبه ۲۴ آبان ۹۹ برگزار شد.

با توجه به موضوع صنایع حوزه بهداشــت و ســامت، مدیر توســعه کســب وکار حوزه بهداشــت و ســامت ســتاد نانو، با اشاره به مطالعات 
انجام شــده بازار در زمینه پزشــکی و بهداشــت و ســامت اذعان داشــت: »ارزش بازار تجهیزات پزشــکی در ســال گذشــته، بر اســاس مرجع 
Fortune Business Insights بیش از ۴۵۶میلیارد دالر بوده و برآورد می شود که با رشد ۶درصدی تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۵۵۰میلیارد دالر 
برســد. این در حالی اســت که بر اســاس مرجع اداره کل تجهیزات پزشــکی ایران، برآورد می شــود که بازار تجهیزات پزشکی داخلی، تا سه 
سال آینده رشدی بیش از ۹درصدی را خواهد داشت که حدود ۱٫۵ برابر رشد بازار جهانی است که نشان از جذابیت این بازار در داخل برای 
ورود تولیدکنندگان و فناوران به این حوزه دارد. این شرایط خوب در حالی است که ۷۰درصد این تجهیزات وارداتی است و الزم است تا با 
همکاری متخصصان و فناوران، ســهم تولیدکنندگان داخلی و ســاخت تجهیزات داخلی اضافه شود«. مهندس سیفی در ادامه به تشریح 

برنامه های ستاد در حوزه پزشکی، سامت و بهداشت پرداخت و سازوکارهای حمایتی ستاد از دستاوردهای این حوزه را تشریح نمود.

مدیر اجرایی شــرکت زیســت ابــزار پژوهان در صحبت های خود به گســتره محصوالت 
کرد که عبارت اند از کیت های تشــخیص ســریع،  گروه اصلی اشــاره  این شــرکت به پنج 
دستگاه استخراج مواد مخدر یا شیمیایی از زمینه ها، ماسک های تنفسی، دستگاه های 
اســتخراج اســیدهای نوکلئیک، DNA و RNA از خون و نیز ممانعت کننده های مبتنی 
بــر نانوالیــاف و ماســک های زیبایی که به گفتــه مهندس دبیر، برای نخســتین بار این 
کنار تشریح عملکرد  نوع ماســک، توســط فناوری موجود در شرکت ساخته می شــود. در 
ابزارهــای تولیــدی، موضــوع کیت هــای تشــخیص ســریع و ماســک های تنفســی ایــن 

شرکت، جزء محوری ترین مباحثی بود که در این ارائه به آن پرداخته شد.

کبری با ارائه مســتندات، تأییدیه های پزشــکی، آزمایش هــا و مجوزهای صادره  دکتر ا
درباره هر محصول به اثربخشی هر یک از تولیدات و ویژگی های ممتاز هریک پرداخت. 
به عنــوان مثــال، نتایج اثربخشــی محلــول ضدعفونی کننده سیلوســپت بــروی ویروس 

آنفوالنزای نوع A، از جمله این موارد بود.
معاون مدیرعامل شرکت کیتوتک، با اشاره به محصوالت متعدد شرکت، درباره سلوسپت 
ســوختگی عنــوان کرد: »ایــن محصول، بدون الــکل، بدون بو و رنگ بــوده و مخصوص 
ضدعفونی کــردن انواع زخم های ســوختگی اســت. ایــن محصول قادر بــه نابودی طیف 

چ ها و عوامل بیماری زا در محل سوختگی است.« کتری ها، قار وسیعی از با

 www.zistabzar.com

 www.chitotech.com
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مهندس محمد مهدی سیفی؛ مدیر توسعه کسب وکار حوزه بهداشت و سالمت ستاد توسعه 
ع تجاری سازی تجهیزات پزشکی و ادوات تشخیصی فناوری نانو با موضو

؛ مدیر اجرایی شرکت زیست ابزار پژوهان با  مهندس کیوان دبیر
ع کیت های تشخیص سریع پزشکی موضو

دکتر نریمان اکبری؛ معاون مدیرعامل شرکت کیتوتک پیرامون 
پانسمان های نوین ترمیم زخم و ضدعفونی کننده برای پایه نانو

تریبون نانو و صنعت



گواهینامه های شرکت، با برند تجاری آپاتک،  دکتر هاشمی با اشاره به موفقیت ها و 
کاربردی شــرکت و فعالیــت آن در زمینه تأمین  بــه بیــان محصــوالت و مواد بهداشــتی 

نانومواد و بیومواد در مقیاس صنعتی پرداخت. 
کربناتــه  آپاتیــت  هیدروکســی  محصــول  ســاخت  مورد بحــث،  موضوعــات  از  یکــی 
که موفق به اخذ پروانه ساخت از سازمان غذا  نانوســاختار توســط فناوران شــرکت بود 
گفته مدیر تحقیق و توســعه شــرکت پردیس پژوهش فناوران  و دارو شــده اســت و به 
کرم هــا، فیلرها و نیز انواع  کاربردهای متعددی از جمله دهانشــویه،  یــزد، می توانــد در 

خمیردندان به  کار رود.

مدیرعامــل شــرکت طلیعــه طــب توحیــد محصــوالت ایــن شــرکت را در ســه محــور 
کــرد. دســته اول، محصوالت مربوط بــه اتاق های عمل و جراحی اســت  دســته بندی 
گــروه دوم محصــوالت مخصــوص شــرایط  کــه تامپون هــای جراحــی عرضه می شــود. 
گازها مربوط می شــود. بحــث بانوان  کــه بــه رده پانســمان ها و  پــس از جراحــی اســت 
گروه ســوم محصوالت این دســته معرفی شــدند. مهندس  و درمــان عفونت هــا نیــز در 
کتــری و جاذب  گاز و پانســمان ضدبا نجفی مهیــاری، ضمــن تشــریح نحــوه تولید پــد، 
خــون بــر پایۀ فناوری نانو، به دســتاوردها و افتخــارات و تهدات صادراتی این شــرکت 

نیز پرداخت.

دکتــر ســعادت در بخشــی از ارائــه خــود اظهــار داشــت: »مطالعات بالینــی انجــام شــده بروی 
کــه در آن ها اثرات و خــواص ضدالتهاب، ضدتکثیر ســلولی و  کورکومیــن بســیار متعدد هســتند 
کسیدان کورکومین مورد توجه بوده است. کورکومین یکی از مواد فعال موجود در زردچوبه  آنتی ا
کــه در غذاهــا به صورت رایج مورداســتفاده قرار می گیــرد. مطالعات انجام شــده طی ۲۵  اســت 
سال گذشته نشان می دهد که کورکومین می تواند برای مقابله با بیماری هایی نظیر سرطان، 
آرتــروز، دیابــت و دردهای مزمن مورداســتفاده قرار گیرد. برخاف پتانســیل بــاالی کورکومین، 
دانشمندان معتقدند که به دلیل فعالیت کم این ماده در محیط بدن، اثربخشی آن کم است. 

کم بودن انحال پذیری کورکومین عامل اصلی کاهش اثربخشی این ماده است«.
اثربخشــی محصــول نانوکورکومیــن در درمان بیمــاران Covid19، موضوعی بود که مدیر 

کسیر نانوسینا، در ادامه به تشریح آن پرداخت. صادرات شرکت ا

رویداد بزرگ »تریبون نانو و صنعت« در راستای معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی کشور برگزار شد

 www.presearch.ir

 www.ens.co.ir

 www.med3t.com
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دکتــر پیمــان محمودی هاشــمی؛ مدیــر تحقیق و توســعه شــرکت 
پردیس پژوهش فناوران یزد با موضوع کاربردهای نانوهیدروکسی 

آپاتیت و نانوزینک اکساید در صنایع آرایشی و بهداشتی

دکتر محمدرضا سعادت؛ مدیر مارکت، فروش و صادرات 
ع نانوکورکومین و درمان  شرکت اکسیر نانوسینا با موضو

covid19 بیماران

ع  علی نجفی مهیاری؛ مدیرعامل شرکت طلیعه طب توحید با موضو
پد، گاز و پانسمان ضدباکتری و جاذب خون بر پایۀ فناوری نانو



دکتر شاهینی ضمن معرفی شرکت، با اشاره به چکیده افتخارات و دستاوردهای این 
شرکت، محصوالت چهار برند آردن، فولیکا، هیدرودرم و سان سیف را تشریح نمود.

معــاون مدیرعامــل شــرکت پارس حیــان، بــا تبییــن فرصت هــای همــکاری از جملــه 
کارآفرینی در مرکز  فرصت هــای تحقیقاتــی در مرکــز نوآوری پارس حیــان، فرصت هــای 
شــتاب دهی پارس حیــان، فرصت تولید و تولید سفارشــی، فرصــت قراردادهای انتقال 
فنــاوری، فرصــت ســرمایه گذاری مشــترک و حمایــت از تحقیقــات و پایان نامه هــای 
که شرکت پارس حیان  کرد و اظهار داشــت  برتر، به صادرات این محصوالت نیز اشــاره 

ح و مورد تقدیر بوده است. به عنوان صادرکننده نمونه در سال های متوالی مطر

دکتــر عزیــزی در بخــش ارائــه محصوالت بهداشــتی و ســامت محور، اذعان داشــت 
ک کننده های  ک، اولین شــرکت تولیــدی نانوپا که شــرکت دانش بنیان ســتاره تابان پا
که در حوزه های خانگی، صنعتی و خودرویی دارای ســه ثبت  طبیعی در جهان اســت 

اختراع است.
کو را معرفی  ک در این زمینه، برند MSK و برند فورا مدیرعامل شرکت ستاره تابان پا
کــرد. از مزایــای این محصــوالت می توان به صرفه اقتصــادی، بهره گیری از مواد اولیه 

کرد. گیاهی و بومی و عدم خورندگی سطوح اشاره 

دکتــر قهرمــان، در بخــش معرفــی محصوالت شــرکت نانوالونــد آراد، از جمله اســپری 
ضدعفونــی و ترمیم کننــده زخــم، بــه بیــان ویژگی هــا و مزایــای هر یــک از محصوالت 
پرداخــت و بــا اشــاره بــه مشــکات و ســختی های پیــش رو بــرای اخــذ آزمایش ها، به 
کرد. مدیرعامل شــرکت نانوالوند  گواهینامه های اخذ شــده اشــاره  مجوزهــای معتبر و 
کشاورزی، دام پروری و آرایشی و  کاربردهای نانونقره در پزشــکی،  آراد، ضمن تشــریح 
بهداشــتی، به ذکر اهمیت اســتفاده از این محصوالت در پیشــگیری و درمان زخم ها و 

بیماری های عفونی پرداخت.

 www.parshayan.com

 www.msk-el.com

 www.nivasha.ir
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دکتر محمدرضا شاهینی؛ معاون مدیرعامل شرکت پارس حیان با 
موضوع نانوکازمتیک بــا مطالعه موردی ضدآفتاب ها و تولید مواد 

اولیه نانو

ع  دکتر سمیه عزیزی؛ مدیرعامل شرکت ستاره تابان پاک با موضو
پاک کننده هــا، شــوینده ها و ضدعفونی کننده هــای طبیعی بر پایۀ 

فناوری نانو

دکتــر مهــدی قهرمان ترمــه؛ مدیرعامل شــرکت نانوالوند آراد با 
ع کاربردهای نانونقره در پزشــکی، کشاورزی، دام پروری و  موضو

آرایشی و بهداشتی



مهندس کرمی ضمن اشــاره به تاریخچه شــرکت، اظهار داشــت که شرکت داروسازی 
کارخانه تولید ضدعفونی کننده در اســتان اصفهان و ســومین تولیدکننده  عماد، اولین 
که توانسته محصوالت متنوعی برای  پانسمان های نانوکریستال نقره در جهان است 
کن  بازارهای مختلف، از جمله صنایع غذایی، پزشکی و دندانپزشکی، دام و طیور، اما
و خانگی تولید و عرضه نماید. از جمله موارد اســتفاده از پانســمان های نانوکریســتال 
نقــره ایــن شــرکت، در درمــان ســوختگی های حــاد و نجات جــان مصدومان ناشــی از 

سوختگی های شدید است.

کر حمیدی، در ارائه خود به تشریح سیستم های تصفیه آب و فاضاب با استفاده  دکتر ذا
کویتاســیون پاســمایی پرداخت و در بیان مزایای این فناوری گفت: »در این  از فناوری 
روش، هیچ گونه فیلتری اســتفاده نشده اســت، توان مصرفی به ازای هر مترمکعب آب، 
کیلــووات ســاعت بر مترمکعب اســت و همچنیــن قیمت ســاخت و نگهداری و  ۰٫۸ تــا ۲ 
مصرف روزانه اش پایین است. از طرفی از آنجا که فرایند به کاررفته در این مدل، سریع و 

در کسری از ثانیه انجام می پذیرد، بنابراین حوضچه بزرگی مورد نیاز نیست.«
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مهنــدس کرمــی؛ سرپرســت واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت 
ع پانسمان های نانوکریستال نقره داروسازی عماد با موضو

وی بــا اشــاره بــه مزایای روش جزیره ای یــا روش توزیع شــده تصفیه آب فاضاب 
گفــت: »در مواردی مانند فاضاب های بیمارســتانی و صنایــع مختلف، با توجه به 
کــه از اختاط انواع  ویژگی هــای انحصــاری و آنالیــز فاضاب هر بخش، بهتر اســت 
فاضــاب تجهیــزات و بخش های مختلــف، ممانعت به عمل آمــده و به طور مجزا 
اقدام به هدایت و تصفیه آن ها شود. این همان روش توزیع شده تصفیه فاضاب 

www.itokco.ir نام دارد.«

مهنــدس مرتضــی گالبچــی؛ مدیرعامل شــرکت ایتــوک آفرینان 
ع سیستم تصفیه فاضالب صنعتی فناوری با موضو

 برای مشاهده مشروح ارائه های حوزه بهداشت 
و سالمت بارکد را اسکن کنید.

دومیــن روز تریبــون نانــو و صنعت بــا محوریت صنایع حوزه آب و پســاب در 
بخــش صبحگاهی و صنایع نســاجی در بخش عصرگاهــی با حضور مدیران، 

کارشناسان و نانوفناوران این حوزه روز یکشنبه 25 آبان ماه 99 برگزار شد.

دکتــر محمدصــادق ذاکر حمیــدی؛ مدیرعامل شــرکت پاالیش 
ع سیســتم تصفیــه آب و فاضالب با  پالســما صنعــت بــا موضــو

استفاده از فناوری کویتاسیون پالسمایی



مدیرعامــل شــرکت آتیه پــردازان ظهور شــریف، رســالت شــرکت را در تولیــد تجهیزات 
کــه یا پیش از این در کشــور وجود نداشــته و یا وجود  بــا فناوری پیشــرفته ای دانســت 
آن هــا، نیــاز بــازار را تأمیــن نمی کــرده اســت. با توجــه به گســتره فعالیت های شــرکت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی،  صنایــع هدف شــرکت به صــورت متمرکــز، را صنایــع نفــت، 
صنایــع حــوزه آب و فاضاب و حوزه ســامت برشــمرد. دکتر شفیعی قاســمی، با معرفی 
محصوالت این شــرکت در حوزه آب، به عنوان نمونه به تشــریح مکانیزم سیستم های 
گزینه ای برای جایگزینی استفاده از  گندزدایی از آب به عنوان  الکتروکلرینیشن، برای 

کلر پرداخت. گاز  کلر و جلوگیری از خطرات استفاده از  گاز 

 ،)PNF( مدیرعامــل و عضــو هیئت مدیــره شــرکت پیــام آوران نانوفــن آوری فردانگــر
خدمات شــرکت را در تصفیه آب و پســاب شــامل حذف آرســنیک و فات سنگین از آب، 
حــذف نیتــرات از آب آشــامیدنی، نمک زدایــی از آب و پســاب، کدورت زدایــی، تصفیــه 
پساب صنعتی بیان نمود و به معرفی توانمندی های شرکت در تولید دستگاه های تولید 
نانوکلوئیدهای فلزی و دستگاه های تصفیه آب مانند دستگاه نانوکویتاسیون پرداخت. 
مهنــدس کاویانــی در ادامــه به موارد اســتفاده از تجهیزات این شــرکت برای تصفیه آب 
آشــامیدنی در جای جای کشــور اشــاره کرد و ظرفیت های بالقوه و بالفعل این تجهیزات 

را توضیح داد.

و  نانوحبــاب  فنــاوری  معرفــی  بــه  شــرکت  معرفــی  از  پــس  دادگســتر  مهنــدس 
کاربردهــای ایــن فنــاوری و ویژگی هــای آن پرداخــت و در ادامه  مشــخصات آن، 
کرده و با ذکــر مزایا و ویژگی هــا، به بیان  ژنراتورهــای نانوحبــاب انــرژی را معرفــی 
نتایــج و آنالیزهــای صورت گرفتــه در زمینه تصفیــه آب با اســتفاده از این فناوری 
کاربردهای ژنراتور واتوکس در آب  پرداخــت. معرفی برند واتکــس )WATOX( و 
که در این ارائه توســط مدیرعامل شــرکت نانوحباب  و پســاب بخش دیگری بود 

انرژی، معرفی شد.
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تیه پردازان ظهور  دکتر مهدی شفیعی قاسمی؛ مدیرعامل شرکت آ
شــریف پیرامون آندهای اکســید فلزی مختلط )MMO( و کاربرد آن 

در صنعت تصفیه آب و پساب

مهنــدس بهاره کاویانــی؛ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت 
ع تصفیــه آب و  پیــام آوران نانوفــن آوری فردانگــر )PNF( بــا موضــو

پساب با استفاده از فناوری های نوین

؛ مدیرعامل شــرکت نانوحباب انرژی  مهنــدس عارف دادگســتر
ع ژنراتور نانوحبــاب واتوکــس در فراینــد تصفیه آب و  بــا موضــو

فاضالب

 www.apclor.com

 www.pnf-co.com

 www.nanohobab.com



که شــرکت دانش پژوهان صنعت نانو با هدف توســعه  دکتــر بابالــو با ذکر ایــن مطلب 
دانش فنی محصوالت دانش بنیان به خصوص در زمینه تولید غشاهای نانوسرامیکی 
کــرده اســت، در بیــان اهمیــت تصفیــه و بازچرخانــی پســاب و آب  شــروع بــه فعالیــت 
کیفیت آب آشــامیدنی، کمبود منابع آبــی، اهمیت اصاح  آشــامیدنی، بــه پایین بودن 
کرد. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  الگوی مصرف و مســائل زیســت محیطی اشــاره 
کــه ما بــا ســامانه های تصفیــه آب و  کــرد  شــرکت دانش پژوهــان صنعــت نانــو اضافــه 
کــه یکی از  کــه ارائــه کرده ایــم می توانیم بــار میکروبــی و کدورت را  کــدورت زدای آبــی 

کنیم. معضات اصلی در شهرها و روستاهاست، برطرف 

رویداد بزرگ »تریبون نانو و صنعت« در راستای معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی کشور برگزار شد

پیاپی273| شماره4 | زمستان 1399 | سال نوزدهم |  | 4۵ 

دکتر علی اکبــر بابالو؛ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت 
ع تصفیه آب و پســاب با  دانش پژوهــان صنعــت نانو بــا موضــو

فناوری نانوغشاهای سرامیکی

مهنــدس حجتــی در بخشــی از ارائــه خــود بــه معرفی شــرکت و محصــوالت این شــرکت و 
کتــری، زیرپوش های  تمرکــز بر چند محصول جدید این شــرکت شــامل جوراب های ضدبا
کتری و ســوپرجاذب با برنــد بیرانو، پیش بندهــای آب گریز  کتــری، حوله هــای ضدبا ضدبا
کــودکان و لبــاس تــب نمای نــوزادی با برنــد بیرانو،  و چربی گریــز به ویــژه بــرای نــوزادان و 
کاسپر از استقبال باالی هموطنان از محصوالت و منسوجات  پرداخت. مدیرعامل شرکت 
هوشمند بر پایۀ فناوری نانو اشاره نمود و ضمن اشاره به موفقیت های این شرکت، ظرفیت 

فعالیت در این عرصه را از نقطه نظر ملی و بین المللی، امری بسیار قابل توجه دانست.

ع  مهنــدس رحیــم حجتی؛ مدیرعامل شــرکت کاســپر بــا موضو
منسوجات هوشمند بر پایۀ فناوری نانو

 برای مشاهده مشروح ارائه های حوزه صنایع آب
 و پساب بارکد را اسکن کنید.

 http://dpsn.ir

گروه  گــروه تولیــدی صنعتی تهرانــی، این  کارخانجات  مهنــدس بیانــی در معرفــی 
که با  را مشــتمل بــر ســه شــرکت تهران زرنــخ، تهــران تک نخ و تکرنــگ نخ دانســت 
محصوالتی همچون انواع نخ POY و نخ DTY پلی استر و نایلون ۶ در ظرافت های 
مختلف به صورت مات، نیمه مات و براق و همچنین رنگی با توجه به نیاز مشتری 
کارخانه تهران زرنخ، ضمن اشاره به  ع فعالیت دارد. مدیر  در تولید محصوالت متنو
گروه صنعتی و استفاده  دستاوردهای مهم زرنخ، به گستره محصوالت نساجی این 

ع نساجی از محصوالت آن پرداخت. کارخانجات تولیدی و شرکت های متنو

مهنــدس حمیدرضا بیانی؛ مدیــر کارخانه تهــران زرنخ پیرامون 
معرفی شرکت و محصوالت و الیاف با فناوری پیشرفته نانو

 www.zarnakh.com



مهنــدس زنــدی؛ مدیرعامل شــرکت طــراوت افق زندگــی در معرفی شــرکت طراوت 
کــه  افــق زندگــی، تولیدکننــده محصــوالت بســت الیف BEST LIFE، اظهــار داشــت 
این شــرکت با تولید انواع البســه، ملزومات جانبی پارچه ای مرتبط با نوزادان نارس 
و همچنیــن ارائــه محصوالت ضــروری و تجهیزات مصرفی، مورداســتفاده در بخش 
NICU از محل تولید یا واردات، تاش می کند تا دغدغه والدین را در دوران تکمیل 
رشــد نوزاد و تا پیش از ُنه ماهگی، به حداقل رســانده و همراهی با نوزاد و خانواده را 

تا پایان دوره نوزادی ادامه دهد.

کســیدفلزی، ایجــاد خاصیــت  مهنــدس مقــدم، اســتفاده از نانــوذرات فلــزی و ا
کتــری در منســوجات، پایــداری خــواص پــس از شست وشــو، ســازگاری بــا  ضدبا
کندســوز و آب گریــز و قابلیــت اجــرا بــروی انــواع پارچــه را از ویژگی هــای  تکمیــل 
کــرد و به دســتگاه ها و  محصــوالت مبتنــی بــر فناوری نانــوی ایــن شــرکت عنوان 
گواهینامه های اخذ شــده  کارخانجات، محصوالت و  ماشــین آالت موجود در این 
کرد. مدیرعامل و  کز ذی ربط اشاره  این شرکت از مراجع قانونی و تأییدیه های مرا
کارخانجات نســاجی زرباف امین، ضمن اشــاره به محصوالت  عضو هیئت مدیره 
کیفیــت نســاجی مقدم، توصیحات مشــروحی پیرامون نحــوه تولید پارچه های  با
کتری بــر پایۀ  کندســوزی و ضدبا تاری وپــودی، پتــوی داخــل پــرواز بــا خاصیــت 

فناوری نانو ارائه داد.
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 برای مشاهده مشروح ارائه های حوزه صنایع نساجی 
و پوشاک بارکد را اسکن کنید.

مهــدی زنــدی؛ مدیرعامــل شــرکت طــراوت افــق زندگــی پیرامــون 
اجــرای مراقبــت تکاملــی نــوزادان نارس با پوشــاک بهینه شــده با 

فناوری نانو

مهندس امین مقدم؛ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارخانجات 
ع تولید پارچه های تاری وپودی، پتوی  نساجی زرباف امین با موضو
داخل پرواز با خاصیت کندسوزی و ضدباکتری بر پایۀ فناوری نانو

 www.bestlifegp.com

 www.zarbafamin.com



مهنــدس یوســفی ضمــن تشــریح برنامه های صنعتی ســتاد در حوزه ســاخت و ســاز، به تبییــن حمایت های موجود برای توســعه 
کســب وکار حــوزه ساخت وســاز ســتاد نانــو، در خصوص تعــداد محصــوالت حوزه  صنعتــی در ایــن عرصــه پرداخــت. مدیــر توســعه 
کنون بیش از ۱۳۰ محصول توسط بیش از ۶۸ شرکت، شامل شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ  که تا ساخت وساز اظهار داشت 
کاربردهای متفاوت و در زمینه های مختلف به ثبت رسیده است. یوسفی از ظرفیت باالی این حوزه در به کارگیری  ع باال و با  با تنو

کرد. کید  کارآمد در ساخت وساز تأ گفت و بر لزوم استفاده از فناوری های  فناوری نانو سخن 

دکتر بزرگمهرنیا در این ارائه، نمونه محصوالت شرکت آپتوس ایران از جمله قطعات 
کف پوش هــای بتنی، بلوک های ســبک، جدول های بتنی، نیوجرســی،  بتنی شــامل 
دیوارهــای پیش ســاخته بتنــی، پنل های بتنی نما، بتن های مســلح به الیاف شیشــه 
کاربرد و ویژگی های هر یک از این محصوالت یاد شــده  )GFRC( را نام برد و عملکرد، 
را توضیــح داد. کف پوش هــای بتنــی توانمنــد حاوی نانــوذرات، از جملــه محصوالتی 
که مدیر تحقیق و توســعه شــرکت آپتوس ایران به تشــریح آن پرداخت و با اشــاره  بود 
کاربردهــای اجرایی آن در  بــه مشــخصات فنــی و نحوه تولیــد آن، از رضایت صنایــع و 

گفت. پروژه های بزرگ صنعتی سخن 

عضــو هیئت مدیره شــرکت نانوپیشــتاز پارس در این بخــش از ارائه خود به تبیین 
کتری دائمی بر پایۀ فناوری نانو و نحوه تولید  اهمیت اســتفاده از کاشــی های ضدبا
کتری شده با لعاب تولیدی این شرکت  آن پرداخت. به گفته وی، کاشی های ضدبا
گرم  کتری های  که بر طیــف قابل توجهــی از میکروارگانیزم هــا شــامل با قــادر اســت 
کاشی را عاری از چنین آلودگی هایی  چ ها، اثرگذار باشد و سطح  مثبت و منفی و قار

کند.
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ســومین روز تریبون نانو و صنعت با حضور مدیران، کارشناســان و نانوفناوران این حوزه و با محوریت صنایع ساخت وساز 
و عمران در بخش صبحگاهی و معرفی برخی از برنامه های توســعه صنعتی ســتاد نانو در بخش عصرگاهی از ســاعت ۸ تا 16 

روز دوشنبه 26 آبان 99 برگزار شد.

کســب وکار حــوزه ساخت وســاز ســتاد ویــژه توســعه  مهنــدس محمــد یوســفی؛ مدیــر توســعه 
ع فرصت های فناوری نانو در صنعت ساخت وساز فناوری نانو با موضو

دکتــر ســعید بزرگمهرنیا؛ مدیر تحقیق و توســعه شــرکت آپتوس 
ذرات  حــاوی  توانمنــد  بتنــی  کف پوش هــای  ع  موضــو بــا  ایــران 

نانوسیلیس

مــهــنــدس عــلــی ســیــد مــعــصــومــی؛ عــضــو هــیــئــت مــدیــره شــرکــت 
کاشی های ضدباکتری دائمی بر پایۀ  نانوپیشتاز پارس با موضوع 

فناوری نانو

 www.aptusiran.com

 www.nanoptz.com



ج از کشور در تریبون نانو  که در ساعت ۲ بامداد از خار کاظمی پیله رود، در حالی  دکتر 
صنعــت، حضور یافته بود، با ســرفصل های معرفی شــرکت، معرفــی محصوالت، بیان 
ارتبــاط محصــول با فناوری نانو، ویژگی ها و تمایزهای محصول با محصوالت مشــابه 
معمولــی، معرفــی افتخــارات و توانمندی هــا، اطاعات تمــاس و ارتباط با شــرکت، به 
ارائه توضیحات پرداخت. مدیر تحقیق و توسعه شرکت بهسرام، ضمن تشریح نحوه 
کاشی و سرامیک ضدلک بر پایۀ فناوری نانو، به بازار این محصوالت  تولید و استفاده 

کرد. و اهمیت استفاده از آن در صنایع ساخت وساز اشاره 

مهندس قضاوی در ارائه خود به توضیح محصوالت و وجه تمایز و ویژگی های شیرآالت 
کار پویا در بیان ســیر تولید  با پوشــش نانومتری تزیینی پرداخت. مدیر بازرگانی شــرکت 
محصول از ماده اولیه تا محصول نهایی به توضیح مراحلی همچون تهیه برنج از شهید 
کستروژن و سپس پرداخت و پولیش  باهنر کرمان و ماشین کاری و تراشکاری شمش های ا
ح داد. وی افزود  کروم و ایجاد نانوپوشش با روش های فیزیکی را شر و در نهایت آبکاری 
کــه در ایــن کارخانه، فرایند آبکاری کــروم در طی دو فرایند در دو مرحله نیکل نیمه براق و 

وان بعدی نیکل براق آبکاری می شود و در مرحله آخر نانوپوشش داده می شود.

مهنــدس حبیبی، در توضیــح دریچه های آدم رو گفت: »این محصوالت در واقع 
که برای  یــک صفحــه قابل جابه جایــی از دربی بــروی دهانه بــاز آدم رو، هســتند 

جلوگیری از سقوط افراد به درون آن است.«
مدیرعامــل شــرکت توســعه هنر متین، ضمــن تبیین اهمیت اســتفاده از درپوش 
و دریچه هــای نانوکامپوزیتــی فاضاب هــای شــهری و ســاختمان ها، بــه کاهــش 

کرد. کید  هزینه های شهرداری ها و صنایع در استفاده از این محصوالت تأ
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دکتــر محمــد کاظمــی پیلــه رود؛ مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت 
بهسرام با موضوع کاشی و سرامیک ضدلک بر پایۀ فناوری نانو

کالر پویــا بــا  مهنــدس علیرضــا قضــاوی؛ مدیــر بازرگانــی شــرکت 
ع شیرآالت با پوشش نانومتری تزیینی موضو

مهندس محمد حبیبی؛ مدیرعامل شــرکت توسعه هنر متین 
ع درپوش و دریچه هــای نانوکامپوزیتــی فاضالب های  با موضــو

شهری و ساختمان ها

 برای مشاهده مشروح ارائه های حوزه عمران 
و ساخت وساز بارکد را اسکن کنید.

 www.behceramco.com

 www.kelarpooya.com

 www.matinfrp.com



مدیر شبکه تبادل فناوری نانو با اشاره به نقش، تعداد و ساختار شبکه ای کارگزاران در فعالیت های شبکه تبادل، به چالش های فناوری و 
نوآوری و مکانیسم های حمایتی پروژه ها پرداخت و وضعیت پروژه های شبکه تبادل فناوری، را در حوزه های مختلف صنعتی معرفی کرد.
مهندس ســلطانعلی زاده در بخشــی از ارائه خود به بیان توضیحاتی پیرامون ســهم و توانمندی های مکمل شرکت های دانش بنیان 
کشــور پرداخــت و بــر رویکــرد شــبکه تبــادل برای حل بخشــی از مشــکات صنایــع بــا فناوری نانو و  و شــرکت های صنعتــی در اقتصــاد 

کرد. کید  حمایت های صنعتی تعریف شده در آن تأ

ع دسترســی به منابع نامحدود  مهندس رضا ســلطانعلی زاده؛ مدیر شــبکه تبادل فناوری نانو با موضو
برای سازمان شما 

ح هــای نوآورانه فناوری نانــو )نانومچ( پرداخت و اذعان داشــت که برنامه تجاری ســازی  مهنــدس خلیلی فــرد، بــه معرفــی برنامه طر
ح هایی است که در حوزه فناوری نانو به نمونه اولیه رسیده اند.  فناوری نانو )Nano Match(، یک برنامه دائمی با رویکرد حمایت از طر
فناوران، شــرکت های نوپا، پژوهشــگران و جامعه دانشــگاهی، به عنوان طرف عرضه و شرکت های صنعتی و سرمایه گذاران خطرپذیر 
و مســتقل، به عنوان طرف تقاضا، از جمله مخاطبان این برنامه هســتند. مدیر برنامه نانومچ، در بخشــی از ارائه خود به حمایت های 

ح های نوآورانه فناوری نانو پرداخت. موجود از طر

ح های نوآورانه فناوری نانو  ع معرفی برنامه طر مهندس شکوه خلیلی فرد؛ مدیر برنامه نانومچ با موضو
)نانومچ(

مهندس حسینی با موضوع یافتن بهترین متخصص برای سخت ترین مسئله به توضیح برنامه چالش های فناوری و نوآوری پرداخت. 
تشــریح فضای ارتباطی بین صنعت و دانشــگاه، نوآوری بســته و نوآوری باز، موضوع واســطه های نوآوری و تبیین چالش های فناوری و 

نوآوری، سرفصل هایی بودند که مدیر برنامه چالش فناوری و نوآوری، در این بخش از تریبون نانو و صنعت به توضیح آن ها پرداخت.

ع یافتن بهترین متخصص  مهندس سید هادی حسینی؛ مدیر برنامه چالش فناوری و نوآوری با موضو
برای سخت ترین مسئله: برنامه چالش های فناوری و نوآوری

محورهــای بحــث مهندس گشــتی آذر، عبارت بودند از: ضرورت ارزیابی محصوالت، معرفی چارت ســازمانی، شــاخص های ارزیابی، 
توضیحاتی پیرامون نشان تأییدی نانو و اشاره به سایر فعالیت ها و حمایت ها.

مسئول واحد ارزیابی محصوالت ضمن اشاره به اینکه ارزیابی و ممیزی محصوالت و حمایت از این شرکت ها و نیز بررسی پرونده ها 
گواهی نانومقیاس آزمایشی و صنعتی پرداخت. کارشناسان و بازرسان ذی صاح انجام می گیرد، به توضیح روند اخذ  توسط 

ع معرفــی واحــد ارزیابــی  ؛ مســئول واحــد ارزیابــی محصــوالت بــا موضــو مهنــدس ســمانه گشــتی آذر
محصوالت نانو و صدور گواهی نانومقیاس

گفتــه مهنــدس طالعــی، چالش هــای نــوآوری، رقابتی در بــازه زمانی مشــخص جهــت دریافت پاســخی فناورانه برای مســئله ای  بــه 
که در  مشخص است. اینوتن به عنوان یکی از برنامه های شبکه تبادل فناوری نانو متولی اجرای چالش های فناوری و نوآوری است 
ح برای ساخت نمونه برگزیده  ح ارائه و غربال شده، ۱۳۳ طر حال حاضر ۴۷ مسئله تعریف شده، ۴۴ فراخوان منتشر شده، ۱۵۲۲ طر

شده، ۲۴ چالش در جریان و ۱۴ چالش نیز پایان یافته است.

ع چگونه در برنامه  مهندس ســعید طالعی؛ کارشــناس برنامه چالش فناوری و نوآوری با موضو
چالش مشارکت کنیم؟
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کســب وکارهای نوپای نانو چیســت، به تبیین عوامل متعدد اثرگذار  که موانع اصلی رشــد ســریع  ح این پرســش  مهندس قربانی با طر
کرد و چنین موانعی را از عوامل عدم توانایی برخی استارت آپ ها  همچون مشکات بازار، مدل کسب وکار، سرمایه، تیم و مجوز اشاره 
کرد. مدیر برنامه توانمندسازی کسب وکارهای نوپای نانو، در این  و مجموعه های اســتارت آپی در رســیدن به رشــد و موفقیت عنوان 

که برای حل مشکات موجود به فاز طراحی و اجرا درآمده است. کرد  راستا برنامه پل را معرفی 

مهنــدس باقــری، در بخــش معرفــی مرکــز توســعه نانوکامپوزیت، رنــگ و رزین، به ارائــه مطلب پرداخــت و مأموریت هــای این مرکز، 
شــامل کمــک بــه رســوخ فناوری نانو در حوزه های مختلف صنعتی کشــور، تولید محصوالت بــا کیفیت با تکیه بر تــوان داخلی، ایجاد 
زیرســاخت های الزم بــرای ایجــاد دانــش فنی در حــوزه فناوری نانو و توســعه بازار محصوالت نانوفناورانه در ســطح بین المللی و ســایر 

حمایت ها و برنامه های صنعتی ستاد در این حوزه را توضیح داد.

ع تشــریح  مهنــدس محســن قربانــی؛ مدیــر برنامه توانمندســازی کســب وکارهای نوپــای نانو با موضو
برنامه توانمندسازی کسب وکارهای نوپای نانو

، رنگ و رزین ســتاد توســعه  مهندس مجتبی باقری؛ مدیر توســعه کســب وکار حوزه کامپوزیت، پلیمر
ع معرفــی مرکز توســعه نانوکامپوزیت، رنــگ و رزین ســتاد توســعه فناوری نانو و  فناوری نانــو بــا موضــو

حمایت های آن

محورهــای صحبت های دکتر لســان خوش، شــامل معرفی شــرکت، معرفــی محصوالت، 
بیــان ارتبــاط محصــول بــا فناوری نانــو، ویژگی هــا و تمایزهــای محصــول بــا محصــوالت 
مشــابه معمولــی، معرفی افتخــارات و تأییدیه ها، معرفی راه های فروش و دسترســی خرید 
محصوالت شرکت، بیان توانمندی ها و فرصت های صادراتی، بیان فرصت های همکاری 
تحقیقاتــی، بازاریابی و فــروش، اعطای نمایندگی، همکاری با صنایع و مخاطبان و اعام 
نیازها و رفع نیازها، اعام اخبار مهم شرکت در خصوص افزایش تولید، محصوالت جدید، 
توانمندی های صنعتی برجسته در حل مشکات شرکت ها، صنایع و عموم مردم جامعه و 
بیان راه های ارتباطی با شــرکت بود. مدیرعامل شــرکت بسپار پیشرفته شریف در این ارائه 
به تشریح مستربچ های پلیمری و بسته بندی های وظیفه دار تولیدی این شرکت پرداخت.
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دکتــر رســول لســان خوش؛ مدیرعامــل شــرکت بســپار پیشــرفته 
ع مستربچ های پلیمری و بسته بندی های وظیفه دار شریف با موضو

برای مشاهده مشروح ارائه های معرفی برخی از برنامه های 
توسعه صنعتی ستاد نانو بارکد را اسکن کنید.

 چهارمیــن روز تریبــون نانــو و صنعــت بــا محوریت صنایــع پلیمــری، کامپوزیت، رنگ
 و رزیــن بــا حضور مدیران، کارشناســان و نانوفنــاوران این حوزه از ســاعت ۸ تا 16 روز 

سه شنبه 27 آبان 99 برگزار شد.

 www.fa.bpsharif.com
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از جمله محورهای ارائه مهندس فرهادیه، بیان توضیحاتی پیرامون سازگارکننده های 
مالئیکه، چســب های بین الیه ای مالئیکه، مســتربچ های افزودنی و نانوافزودنی های 
ح شــد. این محصوالت صنعتــی مبتنی بر  کــه به طــور خاص در ایــن ارائه مطر پلیمــری 
گون و به طور ویــژه در صنایع خودرو،  گونا فناوری نانــو ســاخت داخل بــوده و در صنایع 

کاربرد دارد. ساختمان و نساجی و بسته بندی 

مهنــدس محمــد فرهادیــه؛ مدیــر بازرگانــی بین الملل شــرکت آریا 
و  پلیمــری  مــواد  در  نانــو  افزودنی هــای  پیرامــون  پیشــگام  پلیمــر 

پالستیکی و سازگارکننده های مالئیکه

 www.ariapolymer.ir

کتری  کیســه های ضدبا کان پاســتکار در خصوص  مدیر تحقیق و توســعه شــرکت پــا
گفــت: »این کیســه ها از رشــد میکروارگانیســم بروی مــواد غذایی جلوگیــری کرده و به 
همین دلیل فساد ماده غذایی به تأخیر افتاده و عمر مفید محصوالت غذایی افزایش 

می یابد.«
کتــری آیــری پاســت،  کیســه ضدبا گوشــه در ادامــه بــه بیــان ویژگی هــای  مهنــدس 
پرداخت و بهره گیری این محصول از فناوری نانو، زیست تخریب پذیر بودن، مقاومت 
کتــری مــواد غذایی و نیــز توانایــی افزایــش مانــدگاری محصوالت  کپــک و با بــه رشــد 

غذایی را از مزایای این محصوالت برشمرد.

ــر تــحــقــیــق و تــوســعــه شــرکــت  ــاه گـــوشـــه؛ مـــدیـ ــگـ  مــهــنــدس پـ
ع کــیــســه هــای ضــدبــاکــتــری بــر پایۀ  پــاکــان پــالســتــکــار بــا مــوضــو

فناوری نانو

 www.Pakanplastkar.com

کــه شــرکت پویــا پلیمر تهــران، ضمــن تأمین  مهنــدس جمشــیدیان اظهــار داشــت 
بخــش عمــده ای از نیاز شــرکت های معتبــر مصرف کننــده داخلی، بالغ بــر ۳۰درصد 
کــره جنوبی، آلمان،  کشــورهای مختلــف از جمله  از محصــوالت تولیــدی خود را به 
کانادا، ترکیه، عراق،  گرجستان، آذربایجان، سوئیس،  کراین، ازبکستان،  روسیه، ا

کشورهای آسیای میانه و قفقاز صادر می کند. کستان و تمامی  پا

مهنــدس مهــدی جمشــیدیان؛ مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت 
ع تأثیــر نانوکربنات کلســیم بر خواص  پویــا پلیمــر تهران بــا موضو

مکانیکی و نوری فیلم های پلی اتیلن

 www.pooyapolymertehran.com



تولیدکننــده  دانش بنیــان  شــرکت  ایــن  اینکــه  توضیــح  بــا  طباطبائــی،  دکتــر 
پلیمرهای مهندســی و تقویت شــده اســت به اســتانداردهای بین المللی اخذ شــده 
کــه محصــوالت آن در صنایــع مختلفی همچــون صنایع  کــرد   ایــن شــرکت اشــاره 
خودرویــی، صنایــع بســته بندی، لوازم خانگــی، حمل ونقــل، لولــه و پروفیــل و… 

کاربرد دارند.

دکتـــر فرزانـــه طباطبائـــی؛ کارشـــناس  ارشـــد واحـــد تحقیـــق و توســـعه 
نانوکامپوزیت هـــای  موضـــوع  بـــا  کوثـــر  پلیمـــر  شـــمیم   شـــرکت 

پلیمری

 www.shamimpolymer.com

رنگ هــای  تاریخچــه  بیــان  شــامل  کاوســی مقدم،  مهنــدس  ارائــه  محورهــای 
الکتروستاتیک، فرایند تولید و اعمال رنگ های پودری، مزایای استفاده از رنگ های 
پــودری، انــواع رنگ هــای پــودری و دســته بندی کیفــی، پوشــش های پــودری نانــو، 
رنگ هــای پــودری اپوکســی پلی اســتر، پوشــش پــودری پلی اســتر، رنگ هــای پودری 
اپوکســی، پوشــش های پودری )FBE )FUSION BONDED EPOXY، نمونه های 
عملیاتی تست رنگ پودری، توانمندی ها و نوآوری ها در حوزه پوشش های تخصصی 
گستر  رنگ های الکتروستاتیک، راه های فروش و دسترسی به محصوالت شرکت فام 
ماهــان، توانمندی هــای صنعتــی و افتخــارات، محصــوالت و فرصت هــای صادرات، 

حضور در نمایشگاه ها و رسانه های تصویری و تولید محتوا بود.

مهنــدس نویــد کاوســی مقدم؛ معــاون فنــی و تحقیــق و توســعه 
ع رنگ های  شــرکت تولیدی شــیمیایی فام گســتر ماهان با موضو

پودری الکترواستاتیک، کاربرد و مزایا

 www.famgostarmahan.com

دکتر علی بخشی، پس از معرفی شرکت، به توضیح دالیل اهمیت پوشش های 
کاربردی، ســامانه های پوششــی و سپس  آلی، انواع تقســیم بندی پوشــش های 

معرفی محصوالت شرکت اطلس پوشش محافظ پرداخت.
ک حــاوی جــزء  مدیرعامــل شــرکت اطلــس پوشــش محافــظ، بــه محصــول ال
کــه  کــرد  نانومتــری بــا خــواص حفاظــت از زیرالیه هــا در برابــر اشــعه UV، اشــاره 
مناســب جهت اســتفاده برای پنل های پلیمری مانند دیوارپوش های PVC و با 

کاربرد نمای ساختمان و نیز مناسب جهت سطوح چوب و پلی وود، هستند.

دکتر ایمان علی بخشــی؛ مدیرعامل شــرکت اطلس پوشــش 
لی محافظ سطوح ع نانوپوشش های آ محافظ با موضو

 www.atlascoating.com
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گاز و پتروشــیمی را در ســه محور شــامل شــبکه تبــادل فناوری،  گــروه توســعه صنعــت بــرای حــوزه نفت،  دکتــر علــوی، برنامه هــای 
چالش های فناوری و نوآوری و توسعه درون زا برشمرد و با بیان زنجیره فعالیت در صنعت نفت از بحث حفاری تا توزیع، عمده تمرکز 
گاز، پتروشــیمی ســتاد توســعه  کرد. مدیر توســعه کســب وکار حوزه نفت،  ح  فناوری نانو را در مرحله اســتخراج و فراوری و پاالیش مطر

فناوری نانو، در ادامه به حمایت های صنعتی این ستاد در این حوزه و در راستای توسعه صنعتی فناوری نانو پرداخت.

کول، این  مهنــدس جمشــیدیان بــا معرفی نانوافزایه ســیال حفــاری با نام تجــاری نا
کــه جهت پایدارســازی دیواره  نانوافزایــه را جایگزینــی بــرای گل های روغنی دانســت 
کاربــرد دارنــد. ایــن محصــول ایرانــی، مبتنــی بــر فناوری نانــو بــوده و  چاه هــای نفــت 
کنون به تولید صنعتی رســیده  کرده و ا تأییدیه هــای فراوانــی از مراجع ذی صــاح اخذ 
کول را در اصل یک افزایه  اســت. مدیر فنی و بازرگانی شرکت پتروپژوهان نانوگستر، نا
یا High-Performance Water-Base Drilling Fluid دانســت که مشکات بسیاری 

کرده است. را در صنایع نفت حل 

، پتروشیمی ستاد توسعه فناوری نانو  دکتر محمدامین علوی؛ مدیر توسعه کسب وکار حوزه نفت، گاز
بــا موضــوع برنامه هــا، سیاســت ها و حمایت های ســتاد ویژه توســعه فناوری نانــو در حوزه نفــت، گاز و 

پتروشیمی

مهندس مجید جمشیدیان؛ مدیر فنی و بازرگانی شرکت پتروپژوهان 
ع سیاالت حفاری بر پایۀ فناوری نانو نانوگستر با موضو

برای مشاهده مشروح ارائه های حوزه صنایع پلیمری، 
کامپوزیت، رنگ و رزین بارکد را اسکن کنید.

، پاالیش،  پنجمیــن روز تریبــون نانــو و صنعت بــا محوریت صنایع نفــت، گاز
پتروشــیمی، صنایــع نیروگاهــی و نانومواد با حضــور مدیران، کارشناســان و 

نانوفناوران این حوزه از ساعت ۸ تا 16 روز سه شنبه 2۸ آبان 99 برگزار شد.

رویداد بزرگ »تریبون نانو و صنعت« در راستای معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی کشور برگزار شد

کیمیــای قــم و عضــو هیئت علمــی و مدیریتــی تعاونــی  مدیرعامــل شــرکت رنــگ 
تولیدکننــدگان رنــگ و رزین تهران، ضمن معرفی این شــرکت، به عنوان تولیدکننده 
کسب عنوان نمونه استان  انواع رنگ، رزین، رنگ های نانو و تینر و موفقیت آن در 
کیفیت شــده، به معرفی محصوالت شــرکت رنگ  قــم در زمینــه تولید اســتاندارد و با 
کیمیــای قم شــامل رنگ هــای صنعتــی، ســاختمانی، روغنــی، پاســتیک، دریایی، 
کارآفرین برتر  کسب عنوان  ترافیکی، ســوله، ضدزنگ و پوشــش های نانو پرداخت. 
صنعت و معدن، پیشکســوت نمونه صنعتی اســتان قم، تولیدکننده نمونه در زمینه 

ح است. کیفیت از دیگر موفقیت های مطر تولید استاندارد و با 

ع  پرویــن قدس؛ مدیرعامل شــرکت رنگ کیمیای قــم با موضو
نانوپوشش های مقاوم در برابر خوردگی

 www.kimiaqompaint.com
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کشــاورز در ایــن ارائــه بــه معرفــی و تاریخچــه شــرکت و محصــوالت، تشــریح  دکتــر 
کاتالیســتی و عملکــرد شــرکت ســرو در حــوزه صنایعــی همچــون فــوالد،  کنش هــای  وا
کــه بــا جذب  پرداخــت. وی ضمــن معرفــی ایــن شــرکت دانش بنیــان، اظهــار داشــت 
گاز سرو به عنوان تولیدکننده بزرگ نانوکاتالیست های  نخبگان، شرکت صنایع نفت و 
مصرفی در صنایع پتروشیمی، پاالیش و فوالد، موفق به ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یورو صرفه جویی 
ارزی، و دستیابی به بیش از ۸۰درصد بازار گاز سنتز و هیدروژن از سهم بازار پتروشیمی 

و پاالیش با دانش فنی صددرصد ایرانی شده است. 

دکتر برگزین، در ارائه خود به تشــریح عایق های حرارت، صوت و رطوبت پیشــرفته 
آیــروژل نانومتخلخــل پرداخت و ویژگی و نحوه تولید محصوالت این شــرکت را بیان 
کان آتیه نانو دانش، با ذکر ایــن نکته که به لطف تاش  نمــود. مدیرعامل شــرکت پــا
ع عایق ها  کشــور در عرصه صنعت، رقابتی ترین قیمت تولید انواع این نو نانوفناوران 
که با تاش نخبگان مجموعه، در این مسیر  کشورمان دارد، اظهار داشت  را در دنیا، 
بــه تولیــد و عرضــه ایــن مواد با فنــاوری باال، رســیده و در تولید صنعتــی آن ها فعالیت 

داریم. 

محورهــای ارائــه دکتر جعفری، شــامل معرفــی هلدینگ ســرامیک های صنعتی اردکان 
)AIC(، محصوالت تولیدی هلدینگ، شرکت های تحت پوشش هلدینگ، محصوالت 
کاتالیســت های نانویی )مانند نانوکاتالیســت آلومینا،  هلدینــگ و صنایــع مصرف کننده، 
نانوکاتالیســت تیتانیا، نانوکاتالیســت پرموت شــده با آهن( و نیز معرفی تخصصی هریک 
از ایــن محصــوالت، افتخــارات هلدینــگ در مســیر توســعه، راه هــای دسترســی و خریــد 
محصــول، فرصت های همکاری تحقیقاتی، برنامه های آتی هلدینگ، دالیل ماندگاری 
و رمــوز موفقیت شــرکت، توانمندی های برجســته صنعتی و مشــکات موجــود بود. دکتر 
گروه بــزرگ صنعتی و  جعفــری، در بخشــی از ارائــه خــود به نحــوه تولید محصــوالت این 

کرد. بهره برداران صنعتی از محصوالت آن اشاره 

تحقیقـــات  و  مهندســـی  سرپرســـت  ؛  کشـــاورز احمدرضـــا  دکتـــر 
کاتالیســـت شـــرکت صنایـــع نفـــت و گاز ســـرو پیرامـــون کاربـــرد 

فـــوالد و  پاالیـــش  پتروشـــیمی،  صنایـــع  در  نانوکاتالیســـت ها 

تیه نانــو دانش  دکتــر حســن برگزیــن؛ مدیرعامل شــرکت پــاکان آ
ع عایق هــای حــرارت، صوت و رطوبــت پیشــرفته آیروژل  بــا موضو

نانومتخلخل

دکتر مجید جعفری، نماینده مدیرعامل هلدینگ
ســرامیک های  ع  موضــو بــا  اردکان  صنعتــی  AIC-ســرامیک های   

صنعتی بر پایۀ فناوری نانو

 www.sarvco.com

 www.irogel.com

 www.AIC.IR
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رویداد بزرگ »تریبون نانو و صنعت« در راستای معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی کشور برگزار شد

محورهای ارائه دکتر نوری شامل معرفی دیرگدازهای مونولیتیک )جرم های نسوز(، 
گریگیت های مصرفی در جرم های نســوز، عوامل اتصال در جرم های  عوامل اتصال، ا
ریختنــی، جرم هــای ریختنــی نســوز پاتــرون، )نانوپاتروکســت: جــرم نســوز نانوبانــد 
به همــراه باینــدر( و انواع جرم نســوز ریختنی متوســط و کم ســیمان بــود. همچنین در 
این ارائه، مزایای جرم های نانوباند در مقایسه با انواع سیمانی و عملکرد بهتر دلتای 
کوره نانوباند در مقایســه با انواع ســیمانی و نیز توانمندی ها و راه های ارتباطی  ســقف 

توضیح داده شد.

دکتـــر محســـن نـــوری؛ مشـــاور ارشـــد تحقیـــق و توســـعه گـــروه پاتـــرون 
بـــا موضـــوع تولیـــد جرم هـــای دیرگـــداز ریختنـــی آلومینایـــی بـــا بانـــد 

ـــیمی ـــیمان و پتروش ـــوالد، س ـــت ف ـــو در صنع نان

 www.patron.group.com

کوانتــوم دات،  محــور صحبت هــای دکتــر شــمالی شــامل معرفــی شــرکت، نانــوذرات 
ضدعفونی کننده های بر پایۀ کوانتوم دات کربنی، روانکارهای صنعتی پایه کوانتومی، 
فرصت هــای  صادراتــی،  فرصت هــای  و  توانمندی هــا  بیــان  شــرکت،  دســتاوردهای 
همــکاری تحقیقاتــی، بازاریابــی و فــروش، اعطــای نمایندگــی، همــکاری بــا صنایع و 
مخاطبان و اعام نیاز و رفع نیازها و راه های ارتباطی بود. تشریح نحوه ساخت و تولید 
کوانتومــی، از جمله محورهایی  و عملکــرد روانکارهــا و ضدعفونی کننده های نانو پایه 

که مدیرعامل شرکت شیمی صنعت رشد سهند، به آن پرداخت. بود 

دکتــر اشــکان شــمالی؛ مدیرعامــل شــرکت شــیمی صنعت رشــد 
نانو پایــه  ضدعفونی کننده هــای  و  روانکارهــا  ع  موضــو بــا  ســهند 

کوانتومی

 www.shimisanat.com

ع اصلی فعالیت شــرکت رایکا صنعــت افرند را تولید،  مهنــدس شــریف نیا، موضو
که در زمینه توســعه  گرانوله ســازی انواع پودرهای ســرامیکی دانســت  فــراوری و 
که تولیدات شــرکت رایــکا صنعت افرند  مــواد پیشــرفته فعالیــت دارد. وی افزود 
کســیدی تقســیم  کاربیــدی، نیتریــدی، فلوریــدی، ســولفیدی و ا گــروه  بــه پنــج 
کاربردهای صنعتی فراوانی دارند  می شــوند. نانوپودرهای سرامیکی این شرکت 

کاربرد آن ها پرداخته شد. که در بخشی از این ارائه به نحوه تولید و 

مهندس سید احمد شریف نیا؛ مدیرعامل شرکت رایکا صنعت 
ع نانوپودرهای سرامیکی افرند با موضو

 www.Rasatech.co
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مهنــدس همتــی در بخــش معرفــی شــرکت نانوپوشــش فلــز، ایــن شــرکت را یکی از 
شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری نانو دانست که با تکیه  بر متخصصان 
صنعتــی و نانوفنــاور خود، در زمینه کاربردهای فناوری نانو و مواد پیشــرفته در حوزه 
کنون موفق بــه ثبت پتنت هایی  کــرده و تا ســامت، انرژی و نانوکاتالیســت ها تمرکز 
چه به صورت ملی داخل کشــور و چه پتنت بین المللی در امریکا شــده است. افزایش 
کاهــش هزینه هــای تعمیــرات و نگهــداری مبدل هــای حرارتــی از جملــه  راندمــان و 

ویژگی های ارزشمند محصوالت این شرکت، برشمرده شد.

مهندس نادری ضمن برشمردن روش های مختلف و مرسوم برای تولید نانوالیاف 
کــه توانســته در دنیــا به خوبــی تجــاری و  بــه توضیــح روش الکتروریســی پرداخــت 
که  صنعتی شــود. مدیرعامل شــرکت فناوران نانومقیاس در توضیح این روش گفت 
بــا اعمــال ولتاژ باالیی به محلول پلیمری و توســط یک پمــپ تزریقگر در یک فاصله 
الکتروریســی مناســب حدودًا ۱۰ ســانتی متری، الکتروریســی انجام می شــود. در این 
فرایند، به علت شــدت ولتاژ باال، محلول ویسکواالســتیک، به سمت بار مخالف خود 
کشــیده شــده و تحت تأثیر این ســرعت کششــی باال، نانوالیاف، روی سطح کالکتور، 

پس از تبخیر حال، به صورت یک مت نانوفیبری خشک، پوشش داده می شود. 

مهندس منصور همتی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت نانوپوشش 
ع افزایش راندمــان و کاهش هزینه هــای تعمیرات و  فلــز بــا موضو

نگهداری مبدل های حرارتی با استفاده از نانوپوشش ها

مهنــدس نادر نــادری؛ مدیرعامل شــرکت فنــاوران نانومقیاس با 
ع ماسک های تنفسی نانو موضو

برای مشاهده مشروح ارائه های حوزه صنایع نفت، 
، پاالیش، پتروشیمی، صنایع نیروگاهی و نانومواد  گاز

بارکد را اسکن کنید.
ششمین و آخرین روز تریبون نانو و صنعت در پاییز 1399 با محوریت تجهیزات 
و ماشــین آالت صنعتــی مرتبط بــا فناوری نانو بــا حضور مدیران، کارشناســان و 

نانوفناوران این حوزه از ساعت ۸ تا 16 روز پنجشنبه 29 آبان 99 برگزار شد.

گروه  ح در آن، این واحد را یکــی از زیرمجموعه های  مهنــدس راجی پــور در معرفــی واحد تجهیزات و بیان حمایت هــای صنعتی مطر
گرفته است.  که با هدف حمایت از توسعه و ارزیابی تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با حوزه فناوری نانو شکل  توسعه صنعت دانست 
مدیر واحد تجهیزات و ماشین آالت صنعتی ستاد نانو، ضمن بیان برنامه های توسعه صنعتی ستاد در این حوزه، صنعت ماشین سازی 
کامًا صنعتی و نوآور  کرد برای آنکه در آینده ای نزدیک به کشوری  را معیاری برای سنجش صنعتی بودن یک کشور دانست و تصریح 

کنیم. کاملی معطوف  تبدیل شویم، باید به ساخت ماشین آالت و نوآوری در این زمینه، توجه 

؛ مدیر واحد تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی ســتاد توســعه فناوری نانو با  مهنــدس مهــدی راجی پــور
موضوع معرفی برنامه ها و حمایت های واحد تجهیزات ستاد نانو

 www.fnm.ir

 www.nanochem.ir
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رویداد بزرگ »تریبون نانو و صنعت« در راستای معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی کشور برگزار شد

مهنــدس مهدوی اردکانــی، در بخشــی از ارائــه خــود، بــه تشــریح نحــوه تولیــد و 
گفته مدیرعامل شــرکت  عملکرد سیســتم های الیه نشــانی تحت خأ پرداخت. به 
پوشــش های نانوســاختار، این شــرکت توانســته اســت با ثبت یک شــرکت در اروپا 
کشورها را تا حد زیادی  مشکات مربوط به تحریم ها و ارسال محصوالت به سایر 
کنــد. بــا برطرف شــدن ایــن مشــکات، شــرکت پوشــش های نانوســاختار بــه  رفــع 
کــره جنوبی، هند،  کشــورهای  کنون در  کرده و هم ا بــازار بــزرگ جهانی ورود پیــدا 
کانادا، روســیه و مصر دارای  انگلیــس، آفریقــای جنوبی، امریکا، ژاپن، لهســتان، 

نمایندگی های فعال است.

 سید احمد مهدوی اردکانی؛ مدیرعامل شرکت
پوشش های نانوساختار با موضوع سیستم های الیه نشانی 

تحت خأل

 www.pvd.ir

کاوش یاران فن پویا در بخشــی از این  کارشــناس فنی شــرکت  مهندس ســیفی، 
کاربردهــای پاســمای ســرد جهت آب دوســتی ســطوح، آب گریزی  ارائــه در مــورد 
کاربردهای آن  ســطوح، میکرب زدایی سطوح، ســنتز نانوذرات فلزی و همچنین 
در سیستم های الیه نشانی، تثبیت چاپ و رنگ پذیری سطوح، توضیحاتی بیان 

کرد.

مهنــدس پوریا ســیفی؛ کارشــناس فنی شــرکت کاوش یــاران فن 
ع کاربردهــای فنــاوری پالســما در پرداخــت ســطح،  پویــا بــا موضــو

کشاورزی، تصفیه آب، استریل و تصفیه هوا

 www.ad-kavoshyaran.com

بر اســاس صحبت های مهندس فراهانی در این ارائه، شــرکت امین آســیا فناور 
پارس، به عنوان طراح و سازنده انواع تجهیزات صنایع نفت، نیروگاهی، دارویی 
و آزمایشــگاهی از جملــه انــواع آســیاب ها جهــت پودر کــردن مــواد بــه روش هــای 
مخلوط کــردن  جهــت  توربو میکســر  نانومتــر(،  و  میکــرون  ســایز  )در  مکانیکــی 
انــواع مــواد در حالــت خشــک و تر، عــاوه بر فــروش و خدمات ایــن محصوالت، 
کتورهــای آزمایشــگاهی و صنعتــی، مخازن تحت  در زمینــه طراحــی و ســاخت را
ج هــای صنعتــی مورداســتفاده در صنایــع مختلــف ماننــد پاالیشــگاه و  فشــار و بر

کشور، نیز فعالیت می کند. پتروشیمی های 

مهنــدس حمیدرضــا کمال آبــادی فراهانــی؛ مدیرعامل شــرکت 
ع طراحی و ســاخت تجهیزات  امیــن آســیا فناور پــارس با موضــو

) مرتبط با فناوری نانو )آسیاب، میکسر و راکتور

 www.amin-asia.com
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دکتر علم خواه، در ارائه خود به معرفی شرکت فناوران سخت آرا، چالش های صنعتی 
در زمینــه ســایش و خوردگــی و فرســایش و توضیــح کاربردهای فناوری نانوپوشــش 
پرداخت و خدمات قابل ارائه شرکت، را بیان کرد. رئیس هیئت مدیره شرکت فناوران 
سخت آرا، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون فناوری اعمالی و پوشش های نانوساختار 

به معرفی برخی سوابق شرکت و راه های ارتباطی شرکت پرداخت.

کاربردهای سیســتم های پردازش پاســمای تحت  مهنــدس امیری بــا توضیــح 
گرید  خــأ، بــه امــکان فعال کردن ســطوح، ایجــاد خاصیت آب دوســتی دائمی بــا 
انــرژی،  ســطح  کاهــش  پلیمــری،  غشــاهای  یونــی  هدایــت  افزایــش  پزشــکی، 
پوشش دهی آب گریز و روغن گریز، گندزدایی و استریل اجسام و همچنین اصاح 

کرد. سطح پودرها با فناوری پاسما اشاره 

کاربرد روش های نوین طیف سنجی در فناوری نانو،  مهندس عبدی، ضمن تشــریح 
به معرفی دســتگاه های پیشرفته اپتیکی و اسپکتروســکوپی در فناوری نانو پرداخت. 
مدیر واحد بازاریابی شــرکت تکفام ســازان طیف نور )تکسان(، حوزه فعالیت های این 
شــرکت را در طیف ســنجی نوری دانســت که شامل طیف ســنجی رامان، طیف سنجی 
جذبــی- عبوری- بازتابی، طیف ســنجی فروشکســت القایی )LIBS(، طیف ســنجی 

فلورسانس، رنگ سنجی و ضریب شکست سنجی می شود.

فنـــاوران  شـــرکت  هیئت مدیـــره  رئیـــس  علم خـــواه؛  حســـن  دکتـــر 
ع پوشـــش های نانوســـاختار مقـــاوم ضدســـایش  ســـخت آرا بـــا موضـــو

و ضدخوردگـــی

مهنــدس علی امیری؛ مدیرعامل شــرکت بســا فنــاوران نصیر با 
موضوع سیستم های پردازش پالسمای تحت خأل و کاربرد آن ها

مهندس ســعید عبــدی؛ مدیر واحد بازاریابی شــرکت تکفام ســازان طیف 
نور )تکسان( با موضوع کاربرد روش های نوین طیف سنجی در فناوری نانو 
و معرفی دستگاه های پیشرفته اپتیکی و اسپکتروسکوپی در فناوری نانو

 www.hardcoating.ir

 www.basafan.com

 www.teksan.ir
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تریبون نانو و صنعت

برای مشاهده مشروح 
ارائه های بخش تجهیزات 

و ماشین آالت صنعتی 
بارکد را اسکن کنید.

برای دسترسی به 
فایل های ارائه مدیران و 

 فناوران بارکد 
را اسکن کنید.



کاربرد فناوری نانو در صنعت ساخت محصوالت ورزشی
 تجهیــزات ورزشــی و بــدن انســان، در مطالعــات مربــوط بــه ارزیابــی 
و بهینه ســازی فعالیت هــای ورزشــی، به عنــوان یــک سیســتم واحد و 
که بهینه سازی این  گرفته می شوند. دلیل این است  یکپارچه در نظر 
ح های مکانیکی،  تجهیزات، توســط انسان و غالبًا از طریق اصاح طر
ح هــای  کارایــی طر ارزیابــی تجهیــزات، اطاعــات آمــاری و مقایســه 
مختلف، انجام می شود. از سوی دیگر، هرگونه تغییر در نحوه عملکرد 
تجهیــزات، باعــث خواهد شــد که فــرد ورزشــکار، برخــی از دامنه های 

حرکتی خود را به جهت تطبیق با دستگاه، تغییر دهد. ]۱[.
بنابرایــن محصوالت ورزشــی نقش اساســی در کارایی ورزشــکاران 
دارنــد. با پیشــرفت فنــاوری، شــرکت های تولیدی دســت به تولید 
محصوالتی زده اند که باعث پیشــرفت ورزشــکاران و راحتی بیشــتر 
آن هــا شــده اند. از جملــه ایــن پیشــرفت ها می تــوان بــه نــوآوری در 

صنعــت منســوجات اشــاره کــرد. در ایــن میــان فناوری هــای نوین 
ورزشی نیز در موفقیت و بهبود رکورد ورزشکاران تأثیر دارند. هرچند 
تأثیر این تکنولوژی ها هرگز به  اندازه ای نیست که یک فرد عادی را 
به سطح ورزشکار حرفه ای برساند؛ اما در دنیای رقابت این مسئله 
می توانــد به راحتی روی عملکرد ورزشــکار تأثیرگذار باشــد؛ بنابراین 
پیشرفت علم در ورزش نیز همانند سایر جنبه های زندگی تأثیرگذار 

بوده است ]۲[.
کــه  یکــی از فناوری هــای جدیــد در ایــن زمینــه فناوری نانــو اســت 
به دنبــال روش های جدید و نوآورانه برای بهبود محصوالت ورزشــی 
موجــود اســت. در حــال حاضــر، دانشــمندان کاربردهای متعــددی از 
کار برده اند. این  فناوری نانــو را برای بهبود فناوری ورزشــی فعلی بــه 
پیشرفت ها از ایجاد چوب های گلف قوی تر و در عین حال سبک تر تا 
از بین بردن بوی نامطبوع از لباس ورزشکار پس از استفاده است ]۳[.

کاربرد فناوری نانو 
در صنایع ورزشی

تهیه کننده گروه رصد و تولید محتوای بخش ترویج صنعتی 
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جایگاه فناوری نانو در ورزش
کــت تنیــس قدیمــی چوبی یــا تــوپ فوتبــال چرمی به  گــر یــک را ا
گرفتــه باشــید، متوجــه شــده اید که چقدر ســنگین هســتند  دســت 
کــه از این  یــا اینکــه چقــدر ایــن مواد خشــن هســتند و ورزشــکارانی 
وسایل استفاده می کنند، مدام زخمی هستند. تجهیزات ورزشی به 
طرز چشــمگیری با پیشــرفت فناوری ســاخت آن ها تغییر کرده اند. 
گلــف و دوچرخه هــای مســابقه ای ســبک تر هســتند،  چوب هــای 
توپ هــای تنیــس و توپ هــای فوتبــال طــول عمــر بیشــتری دارند 
گران و اســکیت بازان می تواننــد به لطــف مــواد به کاررفته در  و شــنا

لوازم شان سرعت باالتری داشته باشند.
سطح رقابت در ورزش به طرز چشمگیری تحت تأثیر فناوری نانو 
در علم مواد قرار گرفته است. فناوری نانو، مزایا و قابلیت های بسیار 
باالیــی را بــرای بهبــود تجهیــزات ورزشــی فراهم مــی آورد که باعث 
می شــود ورزشــکاران ایمن تر، راحت تر و ســریع تر از همیشــه باشند. 

برخی از این مزایا در شکل ۱ آورده شده است ]۴[.
تغییــرات کوچــک می تواند تفــاوت زیادی در عرصــه ورزش ایجاد 
تــا  از چوب هــای بیس بــال  از تجهیــزات ورزشــی  کنــد و بســیاری 
کــی و از قایق های مســابقه تــا تیرهای تیرانــدازی با  چوب هــای ها
کمــان در حــال حاضــر از فناوری نانــو اســتفاده می کنند. اســتفاده از 
کربنی )CNTs(، نانوذرات  هر کدام از نانومواد شــامل نانولوله های 
ســیلیکا )SNPs(، نانورس ها و فولرین ها، می تواند مزیتی همچون 
ک و مقاومت  اســتحکام باال، ســختی، دوام، کاهش وزن و اصطکا

در برابر سایش را فراهم کند.
نانومــواد موجــود در تجهیــزات  رایج تریــن  کربنــی  نانولوله هــای 
ورزشــی هســتند به طوری  که ۱۴درصد کل مصرف ساالنه این ماده 
کربنی سفتی و استحکام  در تجهیزات ورزشــی است. نانولوله های 
باالیی دارند، ۱۰۰ برابر قوی تر و ۶ برابر سبک تر از فوالد هستند و به 

 سختی الماس اند. 

کربنــی مــاده ای ایــده آل بــرای ســاخت  بــه همیــن دلیــل نانولولــه 
بدنــه  ماننــد  بــاال  اســتحکام  و  کــم  وزن  بــا  ورزشــی  تجهیــزات 
دوچرخه های فوق سبک و دسته چوب گلف است. از دیگر نانومواد 
کربنی فولرین ها هستند که با کاهش مرکز ثقل، باعث افزایش قدرت 
کربنی  گرافن نیز از دیگر نانومواد  کســید  گلف باز می شــوند. ا و دقت 
کاهــش وزن،  کــه در ورزش هــای آبی ماننــد قایقرانی موجب  اســت 
افزایــش مقاومــت بدنــه و راحتــی ُســرخوردن قایق در آب می شــود. 
مقایسه سفتی۱ و سختی نانولوله کربنی و مواد دیگر در شکل ۲ آورده 
شده است. فناوری نانو در فوتبال نیز تأثیرگذار است. ایجاد یک الیه 
کرده و  از نانورس در توپ های فوتبال و تنیس به عنوان مانع عمل 
از کاهش فشــار درون توپ جلوگیری می کند و زمان استفاده از توپ 
را باال می برد. ساق بندها نیز از پاستیک نانو ساختار ساخته شده اند. 
این مواد ســبک وزن هســتند اما اســتحکام باالیی دارند که موجب 
می شــود از الیه نازک تری به عنوان ســاق بند استفاده کرد که هم به 

اندازه کافی قوی باشد و هم حفاظت کامل داشته باشد.
لباس هــای ورزشــی به ویــژه ســت های فوتبــال نیــز از فناوری نانو 
بهره منــد شــده اند. جوراب های ورزشــکاران محیط مناســبی برای 
کتری هستند. نقره به طور طبیعی دارای ویژگی های  چ و با تولید قار
جوراب هــای  دلیــل  همیــن  بــه  اســت،  چ  ضدقــار و  کتــری  ضدبا
فوتبالیست ها می تواند با الیه ای از نانوذرات نقره پوشش داده شود 
چ در جوراب جلوگیری شود. کتری و قار تا از بوی بد ناشی از تولید با
کتــان، نایلون و یا پاســتیک برای  ایــن نانــوذرات به همراه الیاف 
تولید لوازم ورزشــی استفاده می شــوند. با آنکه حجم این نانوذرات 
کم اســت ولی به دلیل مساحت ســطحی باال فعل وانفعال زیادی با 
کتری هــا ایجــاد می کند و مانع رشــد و تولیــد مثل آن ها  چ هــا و با قار
می شود که متعاقبًا بوی بد از بین می رود. افزودن عناصر دیگر مانند 
تیتانیــوم می توانــد موجــب افــزودن خاصیــت ضدعفونی کنندگــی، 

ضدآب، ضدبو و ضدلکه در لباس و تجهیزات ورزشی شود.

 شکل 1- مزایای فناوری نانو در تجهیزات ورزشی

افزایش دوام کاهش اصطکاک

کاهش وزن

افزایش سختی

بهبود نسبت 
استحکام به وزن

مقاومت به سایش

انعطاف پذیری

مزایای فناوری نانو در لوازم ورزشی
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ضدزنگ

نانو لوله الماسلیف کربنیکوالرتیتانیم
کربنی

سفتی مشخصه

شکل 2- مقایسه سفتی و سختی نانولوله کربنی و مواد دیگر

در اوایــل ســال ۲۰۰۰، راجــر فــدرر؛ مرد نفــر اول تنیس، شــروع به 
کــه منجــر بــه  کــرد  کت هــای مجهــز بــه فناوری نانــو  اســتفاده از را
کت هــای تنیس  بــرد او در مســابقه ویمبلــدون شــد. بســیاری از را
کربنی هســتند بــا اســتفاده از نانــوذرات  کــه حــاوی نانولوله هــای 
کت ها  که را کار باعث می شــود  ســیلیکا نیز تقویت می شــوند. این 
باثبات تر و قوی تر باشــند و ۲۲درصد قدرت بیشــتری را نسبت به 
کاربرد  کنند. نانوذرات سیلیکا در اسکی  کت های معمولی ایجاد  را
دارند و ضمن صیقلی کردن ســطح چوب اســکی و انعطاف پذیری 
که وی سواری راحت تری داشته باشد. اسکی باز، باعث می شود 

ماشــین،  وزن  بــه  برنده شــدن  کــه  یــک  فرمــول  مســابقات  در 
الســتیک ها و شــرایط آب و هوایی بســتگی دارد، نانوکامپوزیت ها 
نقــش مهمــی ایفا می کننــد. این مواد با اســتفاده در بدنه ماشــین 
که برای ســرعت  کاهش وزن و پوشــش صوتی می شــوند  موجــب 

۳۰۰ مایل در ساعت ضروری است. 
بیــن  شــکاف  می تواننــد  هوشــمند  نانــوذرات  همچنیــن 
کنند تا ۳۷  کنند و به ماشــین کمــک  مولکــول رنــگ و فلز را پر 
کنــد؛ اما این مــوارد تنها مزیت  مایل بر ســاعت ســریع تر حرکت 
فناوری نانــو در ایــن ماشــین ها نیســت. اســتفاده از نانوالیــاف 
کاهش ســایش و  در لنــت ترمز و نانــوذرات در روغن ها موجب 

فرسودگی قطعات موتور می شود ]۵[.
نانومــواد رایــج مورداســتفاده در لوازم ورزشــی با خــواص آن ها در 

جدول ۱ آمده است ]۶[.

کف پوش ورزشی فناوری نانو در 
کاربردهای مهم فناوری نانو در صنایع نســاجی، پوشــش  یکــی از 

کــه بــر عملکــرد و ایمنــی ورزشــکاران تأثیــر  کــف ورزشگاه هاســت 
کیزگی کف را بهبود می بخشد.  می گذارد و از ســوی دیگر، دوام و پا
کــف ســالن های ورزشــی موجــب ایجــاد  از نانومــواد در  اســتفاده 
کیزگی آن ها شده است ]۷[.  خاصیت ضدآب و روغن و در نتیجه پا
نانومــواد مورداســتفاده در مهندســی ورزش عبارت انــد از نانومــواد 

.]۸[ Al2O3 و SiO2 کسیدهای فلزی مانند کربنی و نانوا
کنــده  پرا پلی یورتــان  الیــاف  در  کــه  کلســیم  کربنــات  نانــوذرات 
شــده اند، افزایــش طــول و مقاومــت حرارتــی چمن های ورزشــی را 
کــه بــا نانــوذرات  تشــدید می کننــد ]۹[. پیســت های دو و میدانــی 
بازیابــی  انعطاف پذیــری عالــی،  قابلیــت  تقویــت شــده اند دارای 
فشــردگی، االستیســیته، ســختی، دوام، ضداشــتعال، ضدخــش و 
کن هستند. خصوصیات مکانیکی پیست های  ضدالکتریسیته سا
دوومیدانی تقویت شــده با اســتفاده از فناوری نانو بر اساس شواهد 

تجربی دو برابر بهتر از پلی یورتان طبیعی است ]۱۰[.

کفش ورزشی فناوری نانو در لباس و 
نانوالیــاف،  جملــه  از  نســاجی  مــواد  در  فناوری نانــو  از  اســتفاده 
فناوری نانــو،  بــا  تولید شــده  پارچه هــای  و  نانوکامپوزیــت  الیــاف 
خــواص متعــددی برای تولیــد لباس های ورزشــی فراهم می کند. 
بســیاری از شــرکت های تولیدی از فناوری نانو برای توسعه طیف 
یــک شــرکت  کرده انــد.  اســتفاده  ورزشــی  لباس هــای  از  وســیعی 
سوئیســی به نــام Schoeller، فناوری مبتنی بر نانــو را برای تولید 
لباس هایــی با خواص نفوذپذیری هوا، مقاومت در برابر باد و آب 
کوهنوردی  و خودتمیزشــوندگی برای آب وهوای بسیار سرد مانند 
و اسکی توسعه داده است. این لباس ورزشی از ویژگی ضدباران و 
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ع عملکرد جدول 1- نانومواد رایج مورداستفاده در لوازم ورزشی به همراه نو

عملکرد
انواع نانومواد

کربن سیاهCNTنانورسZnOSiO2TiO2Al2O3نقره

*****مقاومتبهسایش

**حاملموادفعال

***ضدمیکروب

***ضدالکتریسیتهساکن

**مقاومتشیمیایی

***ضدگردوخاک

***هدایتالکتریکی

*****ضدشعله

**فوتوکاتالیست

****خودتمیزشونده

*استحکامکششی

UVمحافظ****

***ضدآب

برف نیز برخوردار است ]۱۱[.
 SoleFreshTM جورابی با نــام ،JR Nanotech شــرکت بریتانیایــی
کــرده که بوی  کــه بــا نانــوذرات نقــره فراوری شــده اســت تولید  را 
نانونقــره  نایلونــی  الیــاف  بیــن می بــرد ]۱۲[.  از  را  پــای ورزشــکار 
کاربــردی شــامل فعالیت هــای روزانــه و ورزشــی،  بــا زمینه هــای 
کفش هــای دو توســط  کیف هــای ورزشــی و  لباس هــای ورزشــی، 
کــره ای Hyosung تولیــد شــده اســت ]۱۳[. فناوری نانــو،  شــرکت 
کفــش با  کــف  همچنیــن پیشــرفت خوبــی در خــواص ضدلغــزش 

اســتفاده از نانوکامپوزیت های الستیکی ارائه کرده است ]۱۴[.
کفش و لباس ورزشــی  کــه فناوری نانــو در  کلــی خواصــی  به طــور 

ایجاد می کند، در شــکل ۳ آورده شده است.
کفش ورزشــی تولید شــده  برخی از مهم ترین ویژگی های لباس و 
 ،UV محافــظ  کتــری،  ضدبا ضــدآب،  شــامل  فناوری نانــو  بــا 
گــردش  خودتمیزشــونده، محافــظ گرمــا و ســرما، راحتــی و بهبــود 
کامل مورد بحــث قرار  خــون و بازیابــی عضــات در ادامــه به طــور 

می گیرند.

ویژگی ضدآب بودن
پیشــرفت فناوری در لباس های ورزشــی با استفاده از پارچه های 
که برای حفاظت از باد، باران و از دست دادن  ضدآب قابل تنفس 

اســت.  پذیرفتــه  صــورت  هســتند،  مناســب  نیــز  بــدن  حــرارت 
می کننــد  جلوگیــری  الیــاف  بــه  آب  نفــوذ  از  ضــدآب  پارچه هــای 
الیــاف  طریــق  از  آب  بخارهــای  یعنــی  هســتند،  قابل تنفــس  و 
قابل انتقــال هســتند. انــواع مختلفــی از پارچه هــای قابل تنفــس 
که به پارچه های بافته شــده، غشای میکرومتخلخل،  وجود دارد 
پوشــش و پارچه های قابل تنفس هوشــمند طبقه بندی شــده اند. 
گرچــه اولیــن پارچــه قابل تنفــس مقــاوم در برابــر آب بــا پارچــه  ا
کــم یــا پوشــش پلیمری و رزین آماده شــده اســت،  بافته شــده مترا
پارچه هــای  تولیــد  بــرای  جدیــدی  فرصت هــای  فناوری نانــو 
قابل تنفــس ضــدآب ارائه کرده اســت. برای مثال پارچه پلی اســتر 
کــه پس از  ضــدآب با پوشــش نانوســیلیکاتی ســاخته شــده اســت 
کرده  گذشــت دو ماه غوطه وری درون آب، خشــکی خــود را حفظ 
اســت؛ ازاین رو برای لباس شــنا بسیار مناســب است ]۸[. در دیگر 
کتــری و  کفش هــای ضدبا مــوارد بهبــود خــواص لبــاس ورزشــی، 
ضدآب »LSMZTM« با استفاده از نانوغشای نانوکامپوزیت های 
TiO2 و ZnO در فلوئورات ها و زیرالیه پورفلوروآلکیل با اثر لوتوس 

)َاَبرآب گریــز( تولید شــده اســت به طوری  که ایــن کفش ها قابلیت 
نفوذ تک جهته آب را دارند ]۸[. الکتروریســی قابلیت تولید شبکه 
کارایی تحت عنوان  غشــا مانند بســیار نازک با الیاف فوق العاده و 
راحتــی )انتقــال عرق از بدن ورزشــکار به محیط بیــرون( در تولید 
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الیــه ای  پارچه هــای  می شــود.  قابل تنفــس  ضــدآب  لباس هــای 
مبتنــی بر شــبکه های نانوالیاف الکتروریسی شــده با ســاختارهای 
ع و مقادیر مختلف چگالی  کامپوزیتــی، زیرالیه های متنو مختلف 
که در فضای باز انجام  شبکه نانوالیاف، برای لباِس ورزش هایی 
کاربــر خواصی ماننــد مقاومت  می شــوند، تهیــه شــده اند که بــرای 
بــاال در برابــر نفــوذ آب و نفوذپذیری باالی بخار آب وهــوا را فراهم 
ضــدآب  الیــه ای  پارچه هــای  حرارتــی  راحتــی  به عــاوه  می کنــد. 
قابل تنفــس بــا ایجــاد الیــه ای از آلومینیــوم بــر روی شــبکه های 
نانوالیاف بهبود می یابد. شــکل ۴ نمونه ای از لباس های ورزشــی 

مقاوم در برابر نفوذ آب را نشان می دهد.
المپیــک  کــه در   Speedo’s LZR Racer لباس هــای شــنای در 
۲۰۰۸ پکن توســط ورزشــکاران استفاده می شــد )شکل ۵( و بیش 
از ۹۰درصد دریافت کنندگان مدال های طا از این لباس اســتفاده 

که نه تنها ســبب ایجاد  می کردند، از نانوذراتی اســتفاده شــده بود 
خاصیت ضدآب در لباس های شــنا می شــد، بلکه به دلیل خواص 
لبــاس  شــناوری  خاصیــت  پلی اورتــان  منحصربه فــرد  ســاختاری 

کاهش می یافت ]۲[. کشیدگی لباس شنا  افزایش و 

کتری ویژگی ضدبا
بــرای  تقاضــا  بهداشــت عمومــی،  بــاالی  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
از جملــه  کاربــردی  از حوزه هــای  بســیاری  در  کتــری  مــواد ضدبا
ورزش وجــود دارد. عرق کــردن در فعالیت هــای ورزشــی، محیــط 
کتری ها و تولیــد بوی بد فراهــم می کند.  مناســبی را بــرای رشــد با
کــه باعــث  کتــری رایــج اســت  اســتافیلوکوکوس اورئــوس یــک با
کتری  بیماری های عفونی می شــود؛ بنابراین لباس ورزشــی ضدبا
می تواند با جلوگیری از آســیب و پوســیدگی الیاف از ورزشکاران در 
کند.  مقابل میکروارگانیســم ها و بوی های ناخوشــایند محافظت 
کنتــرل رطوبت، در  کیتوســان با  پارچه هــای ساخته شــده از الیاف 
چ ُکش  کتــری و قار لباس هــا و جوراب هــای ورزشــی خــواص ضدبا

ایجاد می کند.
کلــی، اثــر ضدمیکروبــی از طریــق اســتفاده از نانومــواد در  به طــور 
مرحله تکمیل یا از طریق ترکیب نانوذرات در الیاف در طی فرایند 
گرچه فلــزات آلی، ترکیبــات آمونیوم  ریســندگی به دســت می آیــد. 
کتــری مواد  و ســیلیکون های آلــی نیــز بــرای ایجــاد خــواص ضدبا
کتریایــی  نســاجی مورداســتفاده قــرار می گیرنــد، لباس هــای ضدبا
گســترده  به طــور  کف پوش هــا  و  ورزشــی  کفش هــای  ورزشــی، 
بــر ایــن،  از نانــوذرات نقــره تهیــه می شــوند. عــاوه  بــا اســتفاده 
کســیدروی نیــز برای  گزارش هایــی در مورداســتفاده از نانــوذرات ا

کتری وجود دارد ]۱۵[. لباس ورزشی ضدبا

منسوجات 
الکترونیک

UV  محافظ

دو،کوهنوردی،
داور شمشیربازیوابزار

لباسورزشهایبیرون
ازمحوطهپوشیده

ضدآب 

محافظ گرما و سرما

لباسشنا،شیرجه،
قایقرانیوکفشورزشی

اسکی،اسنوبرد،کوهنوردی،
قایقرانی،شیرجهو
دوچرخهسواری

 ضدباکتری

راحتی

تمامانواعلباسهای
ورزشیوکفش

تمامانواعلباسهای
ورزشی

خود تمیزشونده

زانوبند،آرنجبندوپشتبند
طبیمخصوصوزنهبرداری

چادرهایکوهنوردان

گردش خون مؤثر و 
بازیابی عضالت

شکل 3- خواص ایجاد شده در کفش و لباس ورزشی با استفاده از فناوری نانو 

شکل 4- لباس ورزشی مقاوم در برابر نفوذ آب
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کتــری نانــوذرات نقــره به علــت یون هــای فلــزی و  کارایــی ضدبا
انــدازه ذرات کوچــک آن هــا و ســطح مشــخصه باالی آن هاســت. 
میکروارگانیســم ها،   DNA و  پروتئین هــا  چربی هــا،  بــه  آســیب 

کتری نقره هستند. مکانیسم های اصلی ضدبا
بر اســاس تحقیقات انجام شده در مؤسســه Hohenstein آلمان، 
کتری ها و اثربخشــی دائمی در حین ورزش  اقدام ســریع در برابر با
کتــری ضــروری اســت. همچنین  بــرای لباس هــای ورزشــی ضدبا
کنش های پوســتی )حساســیت، تحریــک( و یا تأثیر  ممانعت از وا
گرفتــه شــود. برای  منفــی بــر میکروفلــور پوســت نیــز بایــد در نظــر 
کــه باید در نظر گرفته شــود  جلوگیــری از ایــن مــوارد عامــل مهمی 
غلظت نقره اســت که باید در کمترین میزان ممکن اســتفاده شود 
کتری نانوذرات نقره  ]۱۶[. در شــکل ۶ شــماتیک مکانیســم ضدبا

نمایش داده شده است.

 UV ویژگی محافظت از اشعه
اســتفاده از نانــوذرات بــا خــواص حفاظتــی اشــعه UV در لبــاس 
ورزشــی به علت خطر باالی آســیب پوســتی به اشــعه ماوراءبنفش 
که در فضای باز انجام می شــود، توســعه  به ویــژه در ورزش هایــی 
داده شده است. از مواد آلی و معدنی محافظ UV، نیمه هادی ها 
ماننــد TiO2، ZnO ،SiO2 و Al2O3 به دلیــل پایــداری شــیمیایی، 
کاربردی هستند  کم، در دســترس بودن و غیرسمی بودن،  هزینه 
 UV کرده اند. حفاظــت در برابر و توجــه بیشــتری را به خــود جلب 
بیشــتر به پتانســیل جذب اشعه ماورای بنفش به جای بازتاب و یا 
کندگی مربوط اســت. توزیع یکنواخت نانوذرات بر روی ســطح  پرا
کثــر  پارچــه موجــب می شــود ممانعــت از نفــوذ اشــعه UV بــه حدا
میــزان خــود برســد ]۱۷[. در تحقیقــی در این زمینه سیســتم های 

الیــه ای با یک الیه بســیار نازک از الیــاف نانوکامپوزیت پلی اورتان 
کسیدروی به عنوان محافظ UV با خواص ضدمیکروبی تولید  و ا
که در فضای باز ورزش می کنند،  که در لباس ورزشکارانی  شده اند 

استفاده می شود ]۱۵[.

ویژگی خودتمیزشونده
صنعــت  در  فناوری نانــو  موفقیت آمیــز  کاربردهــای  از  یکــی 
نســاجی، تولید لباس ورزشــی و چادرهــای کوهنوردی با خاصیت 
خودتمیزشــوندگی اســت. در ایــن محصــوالت عــاوه بر مهندســی 
سطح َاَبرآب گریز با استفاده از اثر لوتوس، نانوذرات فوتوکاتالیستی 
ماننــد TiO2 و ZnO بــرای تولیــد ســطوح آب دوســت بــا فعالیــت 
خودتمیزکنندگــی اســتفاده شــده اند و پارچه هــای خودتمیزکننــده 
فوتوکاتالیســتی می تواننــد بــرای لبــاس ورزشــی اســتفاده شــوند. 
تهییــج  به علــت  نیمه هــادی  نانــوذرات  فوتوکاتالیســتی  فعالیــت 
گاف انرژی  نوری تحت نور تابیده شــده با انرژی بیشــتر یــا برابر با 
که از طریــق آن جفت الکترون-حفره بین نوار رســانش  آن اســت 
و بانــد هدایــت تولیــد می شــود. الکترون هــای تهییج شــده در اثــر 
کســیژن منتقل شــوند و رادیکال های ســوپر  تابــش می تواننــد به ا
کســید، هیدروپروکســی و هیدروکسیل را ایجاد کنند. حفره ها و یا  ا
کسیدکننده  رادیکال های هیدروکسیل تولید شده همچنین نقش ا
کــه دارای خواص خودتمیزکنندگی و  در لکه هــای مخرب را دارند 
ضدلــک هســتند. شــرکت ســوئدی Schoeller Textile AG برای 
ورزشــی  فعالیت هــای  بــرای  خودتمیزشــونده  پارچه هــای  تولیــد 
 NanosphereTM عنــوان  تحــت  فنــاوری  از  کوهنــوردی  چــادر  و 

استفاده می کند ]۱۸[. Speedo’s LZR Racer شکل 5- لباس های شنای

شــکل 6- نانــوذرات نقره بــا خاصیــت ضدباکتری به عنــوان محافظ 
سالمت پای ورزشکاران
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کاربرد فناوری نانو در صنایع ورزشی

ک، توســط پارچــه جــذب  در ســطوح معمولــی، آب، روغــن و خــا
می شــوند، زیرا ســطح تمــاس بزرگ تر اجازه می دهد تا چســبندگی 
باالتــری وجــود داشــته باشــد. در ســطح nanosphere، نانــوذرات 
ک و روغن تنها در  که آب، خــا ســاختار ریــزی را تشــکیل می دهند 
کمتــری دارند.  قلــه نانوســاختارها باقــی می مانند و ســطح تماس 
کاهــش می یابد و  در ایــن صورت چســبندگی به طــور قابل توجهی 
قطره ها به راحتی از بین می روند و یا می توانند با آب شسته شوند. 
شــکل ۷ مقایســه سطح اصاح شــده با اثر لوتوس و سطح معمولی 

را نشان می دهد ]۱۸[.

گرما و سرما محافظ 
بــا توجــه بــه رابطــه بین حــرارت بــدن انســان، شــرایط محیطی 
گرمــا و ســرما  و فعالیــت بدنــی، لبــاس ورزشــی بــا خاصیــت عایــق 
کوهنــوردی  غواصــی،  اســنوبورد،  اســکی،  بــرای  مخصوصــًا 
مــواد  ترکیــب  به تازگــی،  اســت.  موردنیــاز  دوچرخه ســواری  و 
تغییرفازدهنــده با منســوجات برای ســاخت پارچه های هوشــمند 
گرفته اســت.  بــا قابلیــت تنظیــم دمایــی موردتوجــه زیــادی قــرار 
کلی به مواد آلی شــامل پارافین مانند  مــواد تغییرفازدهنده به طور 
هیدروکربن هــای آلکیــل و غیرپارافیــن ماننــد اســیدهای چــرب، 
گلیکولیک و مواد معدنی شــامل نمک های  الکل هــا و اســیدهای 

غیرآلی هیدراته دسته بندی می شوند ]۱۹[.
مــواد تغییرفازدهنــده به درون میکروکپســول ها یا نانوکپســول ها 
کنش پذیری آن ها نســبت به محیــط خارجی  قــرار می گیرنــد تــا وا
کاهــش یافتــه و تغییــرات حجم این مــواد در طــول دوره تغییر فاز 
کنتــرل شــود. نانوکپســول های حــاوی ایــن مــواد به دلیــل انــدازه 
ذرات کوچک تر و سرعت انتقال حرارت بیشتر، از میکروکپسول ها 
کاربردی تر هســتند. مامین فرمالدئید، اوره فرمالدئید، سیلیکون 

کریات، برخی از موادی هستند  دی اســید، پلی استایرن و پلی متا
که به عنوان پوســته برای مواد تغییرفازدهنده استفاده می شوند. 
نانوکپسول های حاوی مواد تغییرفازدهنده را می توان با استفاده 
از یــک اتصال دهنده ماننــد پلی اورتان به مرحله نخ ریســی اضافه 

کرد و یا روی مواد نساجی در طی اتمام فرایند پوشش داد.
کــه توســط الکتروریســی  نانوالیــاف حــاوی مــواد تغییرفازدهنــده 
کامپوزیتی و الکتروریســی چندمحوره تولید می شــوند، یکی دیگر از 
روش های اســتفاده از مواد تغییرفازدهنده در منســوجات هســتند. 
مــواد تغییرفازدهنده که در لباس های ورزشــی اســتفاده می شــوند، 
می توانند حرارت بیش از حد بدن را در حین فعالیت ورزشی جذب 
کننــد و در صــورت لــزوم انــرژی را آزاد کنند که موجب کاهش فشــار 
حرارتی می شود. مواد تغییرفازدهنده با محدوده خاصی از دما )کمتر 
یــا بیشــتر از دمای بدن( نامــزد خوبی برای اســتفاده در محصوالت 
ورزشی هستند. این مواد در لباس ورزشی، بافاصله پس از افزایش 
دمــا، حرارت را جذب می کنند و زمانــی که دما افت می کند انرژی را 
آزاد می کنند. عایق حرارتی موردنیاز لباس و میزان اســتفاده از مواد 
تغییرفازدهنده کاربردی بســتگی به نوع و مدت فعالیت بدنی دارد 

.]۲۰[

ویژگی خنکی و راحتی
خ تبخیر  که تحــت تأثیر مویینگــی و نر خاصیــت انتقــال رطوبت 
که بر ســطح راحتی  اســت، یک جنبه مهم از لباس ورزشــی اســت 
ورزشــکار تأثیــر می گــذارد. جــذب رطوبــت ســریع از طریــق پارچه، 
باعــث افزایــش تبخیــر به علت ســطح بــاالی آن می شــود و باعث 
بــا  می شــود بــدن ورزشــکار خشــک و راحــت باشــد. پارچه هــای 
خاصیــت انتقــال رطوبــت، رطوبــت و عــرق را از ســطح پوســت به 
سطح پارچه منتقل کرده و در فضا آزاد می کنند و مانع از چسبیدن 

شکل 7- مکانیزم خودتمیزشوندگی با استفاده از اثر لوتوس )سمت راست سطح اصالح شده با اثر لوتوس را نشان می دهد(
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پارچه پلی اســتر به بدن می شــوند ]۲۱[. بهبود رطوبت با اســتفاده 
از فناوری پاســما به عنوان یک فرایند ســازگار با محیط زیست نیز 
گزارش شــده اســت. با اســتفاده از این فناوری لباس های ورزشــی 
بــا خاصیت آب دوســتی در الیه درونی و آب گریــزی در الیه بیرونی 
تولیــد شــده اســت تــا به صــورت هوشــمند عــرق را از بــدن انســان 
کند. به دلیل معایب ایــن روش در حالت معمول  ج  بافاصلــه خار
در تولیــد لبــاس ورزشــی به تازگــی پاســمای غیرحرارتــی در فشــار 
اتمسفر به همراه پلیمریزاسیون توسعه داده شده است که عملکرد 

کنترل رطوبت و بو در فعالیت های ورزشی دارد ]۲۲[. باالیی در 

گردش خون و بازیابی عضات ویژگی بهبود 
ماننــد  ســنگین  ورزش هــای  به ویــژه  جســمانی  فعالیت هــای 
بدن ســازی، کشــتی و وزنه برداری ممکن اســت ســبب خســتگی، 
کــه می تواند بــا اســتفاده از لباس  آســیب دیدگی ماهیچه هــا شــود 
ورزشــی بــا اثــرات درمانــی بهبــود یابــد. امــواج مادون قرمــز تــوان 
باالیــی بــرای نفوذ بــه مواد بیولوژیکــی دارند و اثــرات مثبت آن ها 
گــردش خــون و متابولیســم، توســط محققــان ثابــت  بــر افزایــش 
شــده اســت ]۲۳[. اســتفاده از مــوادی ماننــد ژرمانیــم و پودرهای 
کســید  دی ا و  تیتانیــوم  کســید  دی ا آلومینــا،  ماننــد  ســرامیکی 
ســیلیکون به عنــوان نانوســاختار بــا اثــرات تابــش مادون قرمــز در 
که تمــاس نزدیک با پوســت دارنــد، می تواند  منســوجات ورزشــی 
کمربند  کاربــردی فراوانــی شــامل زانویــی، آرنج بنــد و  زمینه هــای 
طبی داشــته باشد. موادی که پرتوی مادون قرمز منتشر می کنند، 
گرما را از بدن انســان جذب می کننــد و انرژی را  نــور خورشــید و یــا 
بــه اشــعه مادون قرمز در یــک طیف مشــخصی از طول موج حدود 
۶ تا ۱۴ میلی متر تبدیل می کنند و انرژی را به بدن انســان منتقل 
می کننــد و موجــب افزایش گردش خون و متابولیســم و همچنین 

بهبــود عضات خســته می شــوند. به تازگــی، غشــاهای نانوالیاف 
کتری و درمان ســریع  PVA حاوی ژرمانیوم و SiO2 با اثرات ضدبا
برای فعالیت های ورزشــی مانند پشتیبان های پزشکی پوشیدنی 

در فعالیت های بدنی معرفی شده اند ]۲۴[.
نانومواد معمول مورداســتفاده در نساجی به همراه خواص اصلی 

آن ها در جدول ۲ آورده شده است ]۷[:

فناوری نانو در تجهیزات ورزشی
کــه بــا فناوری نانــو تولید شــده اند با هــدف بهبود  تمــام وســایلی 
عملکــرد ورزشــکاران و جلوگیــری از آســیب های احتمالــی آن هــا 
بــوده اســت. فناوری نانــو بــه تجهیزات اســتحکام بــاال را در حالی 
کاهــش می دهــد. همیــن امر ســبب  کــه وزن آن را نیــز  می بخشــد 
که در بســیاری از تجهیزات از سوی شرکت های معتبر  شــده است 
مورداســتفاده قــرار بگیــرد. بیشــترین اســتفاده از ایــن فنــاوری در 
کت های ورزشی، تجهیزات  حوزه هایی مانند توپ های ورزشی، را
کوهنــوردی و قایقرانی، دوچرخه و خودروی ورزشــی بوده اســت. 
گرفته شــده  برخی وســایل ورزشــی که در آن ها از فناوری نانو بهره 
است به بهبود عملکرد تجهیزات کمک شایانی می کنند. در ادامه 

به بررسی تجهیزات موجود در این حوزه پرداخته می شود ]۲۵[.

گلف چوب و توپ 
مــواد  شــرکت  فولرین هــای  از  توکیــو،  در  مارومان واقــع  شــرکت 
کرده  شــیمیایی هانجو برای ســاخت انتهای چوب گلف استفاده 
گلف  اســت. مواد جدید فولرین تیتانیوم در ساخت انتهای چوب 
کار رفته اســت. چوب جدید در مقایســه با تیتانیوم معمولی به  به 
میزان ۱درصد بیشتر در مقابل خمیدگی مقاومت می کند. سختی 
آن ۳۶درصد بهتر اســت و ســر آن به میزان ۲۰درصد االستیســیته 

خواصنانومواد

نانومواداکسیدفلزیمانند:
TiO2,ZnO,CuO,CuO2,Fe3O4,Fe2O3,Al2O3,ZrO2,Mn3O4,MnO2,

MgO,Go

،UVفوتوکاتالیست،خودتمیزشونده،ضدباکتری،محافظ
خواصآبدوستیوآبگریزی

Ag,Au,Pd,Pt,Cu,Ni:ضدباکتری،ضدقارچ،هدایتنانوذراتفلزیمانند

مقاومتسایشیوشیمیایی،هدایتالکتریکینانوذراتکربنبلک

هدایتالکتریکیوگرمایینانولولههایکربنی

مقاومتبهشعلهومحافظUVنانوذراتخاکرس

جدول 2- نانومواد معمول مورداستفاده در نساجی به همراه خواص اصلی آن ها
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کاربرد فناوری نانو در صنایع ورزشی

بیشــتری از خــود نشــان می دهد و مســافت پــرواز توپ بــه میزان 
حدود ۱۳٫۵ متر افزایش یافته اســت. شــرکت نانو دینامیک واقع 
کرده  در نیویــورک محصــول مکمل خوبی برای این چــوب تولید 
کــه می تواند مســیر پــرواز خود  گلفــی را  اســت. ایــن شــرکت تــوپ 
که نســبت به  کــرده اســت؛ بدیــن معنــا  را اصــاح نمایــد، معرفــی 
کند. این توپ در  توپ هــای معمولی می تواند مســتقیم تر حرکــت 
هــوا تغییر جهــت ۴۵ درجه ای نمی دهد، طراحی تــوپ و نانومواد 
گلــف را  مجهــول به کاررفتــه در آن، انــرژی دریافتــی از ســر چــوب 
کرده و بنابراین از تلوتلو خوردن و انحراف توپ  بهتــر جهت دهی 
جلوگیــری می کنــد. ایــن دو محصــول )شــکل ۸( در رده بندی ۱۰ 
محصــول برتــر فناوری نانــو جهــان در ســال ۲۰۰۴ میــادی جای 

داشته اند ]۲۶[.

دوچرخه
ک بود  تور سال ۲۰۰۵ فرانسه شاهد دوچرخه سوارانی از تیم فونا
کربنی اســتفاده  کــه از دوچرخه هایی با بدنه حاوی نانولوله های 
کارخانه سوئیســی BMC تولیدکننــده این دوچرخه ها  می کردند. 
کیلوگرم  کمتر از یک  ادعا می کند، این محصول با نام پرو ماشین 
وزن داشــته و از اســتحکام و ســختی عالی برخوردار اســت )شکل 

.)۹
کربنــی را در ماده  بــرای ســاخت ایــن رزیــن بهبودیافتــه، الیــاف 
کربنی تقویت شــده اســت، وارد  که به وســیله نانولوله های  رزینی 
کار اســتحکام و سختی را در فضاهای مابین الیاف  می کنند. این 
کربنــی افزایــش می دهــد. ســطح نانولوله ها به نحــوی تغییر داده 
گیرد.  که پخش آن هــا در مواد دیگر ســاده تر صــورت  شــده اســت 
که زه قــاب پایینی  ایــن دوچرخــه تنها یک بخــش آلیــاژی دارد 

که  اســت. ســاختار این بدنه به وســیله قالب گیری تولید می شــود 
پــس از تولیــد نیاز به ماشــین کاری نــدارد، این امر از آســیب دیدن 

کربنی جلوگیری می کند ]۲۷[. الیاف 

کت و توپ تنیس را
کت هــای تنیــس )شــکل  شــرکت بابوالت یــک خــط تولیــد از را
کــرده اســت. این شــرکت  ۱۰( ساخته شــده بــا فناوری نانــو ایجــاد 
کت هــا را افزایش  بــا اســتفاده از فناوری نانو، توانســته مقاومت را
کربن در ابعاد نانو  دهد. شــرکت بابوالت فرانســوی با اعمال نفوذ 
کت ها را به تولید رســانده  کربنی این را و به کارگیری نانولوله های 
گرافیت و  کت هــا را معمواًل بــا الیافی مشتق شــده از  اســت. ایــن را
کربنی  کربــن تولیــد می کننــد. این شــرکت ترکیبــی از نانولوله های 
کت های مســتحکم تولید  کربن منظم به منظور تولید را بــا الیاف 
کربن در  کرده اســت. این ترکیب پنج بار مستحکم تر و منظم تر از 

حالت عادی است. 
کند شــدن  کــه خم شــدن قــاب در زمــان ضربــه، باعث  در حالــی 
کت هــا  را ایــن  می شــود،  معمولــی  کت هــای  را در  تــوپ  ســرعت 
به خاطــر وجــود زه مقــاوم، عکس العمــل خوبی در زمــان ضربه از 
خــود نشــان می دهنــد. به دلیــل وجــود تثبیت کننده هایــی در دو 
کت هــا، مقاومــت در برابــر تنش افزایــش پیدا  طــرف مرکــز ایــن را
کت ها ۵۰درصد بیش  کرده است. مقاومت در برابر تنش در این را

کت هایی با کربن اســتاندارد است.  از را
کــه تنش را از  ایــن مــدل دارای تثبیت کننــده دیگری نیز هســت 
کــت انتقال می دهد  بــاالی دســته به وســط قاب در هر طــرف از را
کت در زمان  کاهش خمش عمودی و چرخش قــاب را کــه باعــث 
کــت تنیــس، توپ  ضربــه زدن بــه تــوپ می شــود ]۲۶[. مکمــل را

شکل ۸- چوب و توپ گلف اصالح شده با فناوری نانو
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که دارای دو هسته  کرده  آن اســت. شــرکت ویلســون توپی تولید 
اســت. پوشــش های ما بین آن از هوا مستحکم شده و این روش 
ک رس به همراه  مانعــی برای حفظ فشــار اســت. الیه هایی از خــا
که خطــوط داخل توپ  یــک پلیمــر مایع به تــوپ اضافه می شــود 
ک رس بــا یکدیگر در روش موازی  را ایجــاد می کنــد، صفحات خا

هم پوشانی می شوند.
کــه چندیــن الیــه روی هــم قــرار می گیرنــد، هــر یــک از   از آنجــا 
کیســه وارد  صفحات باید هوا را از طریق الیه های دیگر به داخل 
کننــد، بنابرایــن هــوا بهتــر در داخل تــوپ باقی می ماند. پوشــش 
که از طریق اسپری  نانو در دومین هسته داخل توپ تنیس است 
و یــا غلتانــدن آن بر روی الســتیک به وجود می آید. پوســته روی 
ک رس تولید  هســته دوم از صفحــات روی هم  قرار گرفتــه ای از خا
شــده اســت. این صفحات حدود یک نانومتــر ضخامت دارند. از 
که  مزایــای ایــن توپ ها نســبت به توپ هــای معمولی این اســت 
دیرتر ُپرزدار می شــوند. بیشترین زمان برای استفاده از توپ های 
که بیشترین  معمولی یک و نیم جلســه اســت این در حالی اســت 
زمان توپ های دو هســته ای ویلســون ۳ جلســه است. همچنین 

این توپ ها دارای ماحظات زیســت محیطی نیز هستند ]۲۶[.

کس اسکی وا
که با  کس یکی از اولین محصوالت جهانی اســت  کس نانو وا کرا
اســتفاده از فناوری نانو شیمیایی، پوشــش هوشمندی با خواص 
کــس به وســیله شــرکت  چند عملکــردی ایجــاد می نمایــد. ایــن وا
که سطح بسیار لغزنده و سختی  آلمانی نانوگیت تولید شده است 
کاهش دما بســیار  را ایجــاد می نمایــد. ایــن پوشــش هوشــمند بــا 
کریســتال های برف و پوســت، ســازگاری  مســتحکم می شــود و با 
کس با فرمول های مختلفی  بسیار خوبی دارد. محصوالت نانو وا
که در شــرایط مختلــف انجام  بــرای انــواع ورزش هــای زمســتانی 

می شوند، تولید شده اند ]۲۶[.
ایــن محصول نیــز در رده بندی ۱۰ محصول برتــر فناوری نانو در 

سال ۲۰۰۴ قرار داشت.

خودرو
یک شــرکت روسی خودرویی )شکل ۱۱( را با استفاده از نانومواد 
تولید و پرده برداری کرد. این خودرو با نام ماروسیا، دارای قدرتی 
که باعث تحسین و تردید همگان  معادل ۲۴۰ اســب بخار اســت 
شــد زیــرا تولیدکنندگان این خودروی ورزشــی بــرای غلبه بر دیگر 
رقبای خود، سرمایه گذاری عظیمی در زمینه تولید بدنه ای تمام 
که ایــن بدنه باعث سبک تر شــدن این  غیرفلــزی انجــام داده اند 

خودرو شده است ]۲۵[.

قایق های ورزشی
رشته قایقرانی نوعی از ورزش های آبی است که در آن از چندین 
ع قایق در سبک های مختلف استفاده می شود ولی یک نکته  نو
مشــترک در تمامی آن ها خیس نشدن ورزشکاران و ضدآب بودن 
تجهیــزات آن هاســت، زیــرا در صــورت خیس شــدن وزن آن هــا و 
تجهیزاتشــان زیاد شــده و از لحاظ روانی نیز برای آن ها خوشایند 
نخواهــد بود زیــرا در این حالــت نمی توانند مهارت خود را نشــان 
دهند. با اســتفاده از نانوپوشــش ها این تجهیزات آب گریز شده و 
کوهنوردی  قطــرات آب به داخل آن ها نفوذ نمی کنــد. تجهیزات 
که در حین اســتحکام باال، ضدآب  نیز همانند قایقرانی نیاز دارند 

باشند ]۲۵[.

شکل 9- دوچرخه ساخته شده مبتنی بر فناوری نانو

 شکل 10- راکت تنیس ساخته شده با فناوری نانو
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کاربرد فناوری نانو در صنایع ورزشی

 نیزه پرش
به خصــوص  نانومــواد  از  اســتفاده  کــه  رشــته هایی  از  یکــی 
کربنی در آن احســاس می شــود پرش با نیزه اســت.  نانولوله های 
مهم تریــن پارامتــر در نیزه پرش انعطاف مناســب آن اســت. نیزه 
پــرش به طــور معمول از الیاف شیشــه ســاخته می شــوند و در بین 

ع نیزه ها از محبوبیت خاصی برخوردار اســت.  ورزشــکاران این نو
که با رزین  نیزه هــای فایبرگاس از پارچه بافته شــده فایبــرگاس 
اپوکســی اشــباع شــده اســت ســاخته شــده اند. در چند ســال اخیر 
کربن ســاخته شــده اند ولی به علت محبوبیت  نیزه هایی با الیاف 
کربن و  نیزه هــای بــا فیبر شیشــه زیاد اســتفاده نمی شــود. الیــاف 
شیشــه چگالــی مشــابهی دارنــد امــا شــیب منحنــی تنش-کرنش 
الیاف کربن بیشــتر اســت؛ بنابراین در یک نیزه با مقاومت مشابه 
که  کمتــری موردنیــاز اســت. نتایــج نشــان می دهد  کربــن  الیــاف 
کربــن بهتــر از الیاف شیشــه هســتند. این داده هــا در مورد  الیــاف 
کربنی در دســت نیســت و نیزه پرشــی با اســتفاده از  نانولوله های 
که  آن ها طراحی و آزمایش نشــده اســت و این نیاز دیده می شــود 
گیــرد ]۲۵[. در جدول ۳  امــر در نیزه هــای پرش موردبررســی قرار 
بعضــی از مزیت هــای اســتفاده از فناوری نانــو در ورزش ذکر شــده 

است ]۲[.
تعدادی از لوازم ورزشــی تولید شــده با اســتفاده از فناوری نانو در 

شــرکت های مختلف در جدول ۴ آورده شده است.

شکل 11- خودروی ورزشی روسی ساخته شده با فناوری نانو

مزایارشته ورزشینانومواد

نانولولهکربنی

افزایشسختی،پایداری،انعطاف،انرژیضربهودفاعوکنترلنوسانراکتتنیس/بدمینتون

وچرخشکمترگلف کاهشوزن،گشتاور

ترکوسهولتپاروزدنقایقرانی برابر بهبودمقاومتسایشیومقاومتدر

پیکانتیراندازی نوساناتدر کنترلبهتر

نانوذراتسیلیکا

افزایشپایداریوتوانراکتتنیس/بدمینتون

کاهششاخصخمشوتسهیلانتقالورزشکاراسکی

افزایشاستحکامخمشیمیلهماهیگیری

فولرین

کاهشوزنوقابلیتپیچشقابراکتتنیس/بدمینتون

بهبودانعطافپذیریگلف

توپبولینگ کاهشپوستهشدنوایجادترکدر

کاهشوزنوافزایشسختیدوچرخهدوچرخهسوارینانوالیافکربن

نانوخاکرس
افزایشانعطافوشناوریتوپتنیس/گلف

کاهشوزنوافزایشسرعتقایقموتوری

تغییرشکلوافزایشاستحکامتنیس/بدمینتوننانوتینانیوم برابر مقاومتدر

کاهشمقاومتچرخشی،افزایشسطحتماسباجادهموتورسوارینانوذراتکربن

افزایشمماناینرسیوپایداریچوبگلفگلفنانونیکل

جدول 3- مزیت های استفاده از فناوری نانو در ورزش
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جدول 4- برخی محصوالت ورزشی تولید شده با استفاده از فناوری نانو

مزایامحصولشرکت

InMatجلوگیریازخروجگازازتوپتنیسو…الیهمانعنانوکامپوزیت

Wilsonافزایشاستحکام،دواموقدرتراکتتنیسحاوینانوذراتاکسیدسیلیسیم

Re-TurnASافزایشمقاومتبهسایشپوششاپوکسیحاوینانولولهکربنیبدنهکایاک

Yonexافزایشدواموقدرترزینحاویفولرینبرایساختراکتبدمینتون

Marumanکامپوزیتحاویفولرین افزایشاستحکام،دواموقدرتدستهچوبگلفساختهشدهاز

EstonCyclingنانولولهکربنی افزایشسفتیبدونافزایشوزنقطعاتدوچرخهبااستفادهاز

Holmenkolافزایشصیقلیوحداکثرسرعتواکساسکیبانانوکامپوزیت

StCroixRodsافزایشاستحکامبدونافزایشوزنچوبماهیگیریبارزیناپوکسیونانوذراتسیلیکا

عینک آفتابی ورزشی  الیاف سالمتی بخش

از  محافظــت  قابلیــت  بــا  صاایــران  آفتابــی  عینــک 
از  اســتفاده  بــا  و   UV تابش هــای  برابــر  در  چشــمان 
فناوری طراحی و ســاخت پوشش نانومتری نابازتابنده 
طــول  مــوج  کــه  نابازتابنــده ای  )پوشــش  پهن بانــد 
وســیعی را فیلتر می کند( تولید می شــود و باعث ایجاد 
خاصیت Anti-Reflection و حذف بازتاب های مزاحم 
آفتابــی در دو  در محصــول می شــود. ایــن عینک هــای 
مدل معمولی )خلبانی( و چندمنظوره )اســپرت( تولید 

شده اند.

 الیاف سالمتی بخش با قابلیت افزایش مقطعی دمای 
خ، محصولــی از شــرکت تهران  بــدن و نشــر پرتــو فروســر
زرنــخ اســت کــه بــا بهره گیــری از فناوری نانو، تولید شــده 
اســت. استفاده از این الیاف در پوشاک، سبب افزایش 
ســطح انرژی بدن و همچنین تاثیرات مفید دیگر مانند 
کاهــش تنش هــا، افزایــش متابولیســم و بهبــود چرخه 
خــون می شــود. تولیــد منســوجات درمانــی نظیــر گــن، 
جــوراب واریــس، کمربنــد و گردن بند طبــی و لباس های 

ورزشی با استفاده از این نخ ها امکان پذیر است.

معرفی برخی محصوالت ورزشی داخلی تولید شده با استفاده از فناوری نانو
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کاربرد فناوری نانو در صنایع ورزشی

خاصه 
بسیاری از ورزشکاران ایرانی توانایی خوبی در رشته های ورزشی 
که این امر در مســابقات آســیایی و حتی  مخصوص به خود دارند 
جهانــی و المپیــک در بســیاری از رشــته ها مانند کشــتی، والیبال، 
کاراتــه، تکوانــدو، جــودو و… بــه اثبات  ورزش هــای رزمــی شــامل 
رســیده اســت. رقابــت در بیــن ورزشــکاران در ســطح جهانــی در 

ســطح صدم ثانیه اتفاق می افتد. 
ســخت  تمرینــات  بــا  تنهــا  مســابقات  در  ورزشــکاران  موفقیــت 
ورزشــی حاصل نمی شــود بلکه وجود تجهیزات ورزشــی پیشرفته 
کمــک شــایانی به بــرد ورزشــکار می کند. بــرای بهبــود تجهیزات 
ورزشــکاران در تمــام رشــته های ورزشــی می تــوان از فناوری نانو 
کــرد. ایــن فنــاوری عاوه بــر بهبــود ویژگی هــای لباس  اســتفاده 
کیفــی وســایل ورزشــی نیــز تأثیر  کفــش ورزشــکاران در ارتقــای  و 

شگفتی دارد. 
امیــد اســت بــا توســعه سیاســت های وزارت ورزش و جوانــان در 

حوزه فناوری نانو و سرمایه گذاری و ارائه تسهیات به شرکت های 
صنعتی در این حوزه شــاهد موفقیت روزافزون ورزشــکاران ایرانی 

در سطوح بین المللی باشیم.
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با تصمیم اداره ثبت اختراع آمریکا مبنی بر بازنگری در پتنت 
پــرونــده  تــوقــف  احــتــمــال  ناجینگ تک،  شــرکــت  شــده  ثبت 

شکایت ناجینگ تک بر علیه نانوسیس قوت گرفت. 
در  پیشــرو  شــرکت های  از  یکــی   )Nanosys( نانوســیس  شــرکت 
کوانتومی و مواد نشــر دهنده نور، از تصمیم اداره ثبت  تولیــد نقاط 
اختراعات آمریکا به تأیید پتنت شماره ۷۱۰۵۰۵۱ خبر داد. پیش از 
این، شرکت ناجینگ تک )NajingTech( برعلیه شرکت نانوسیس 
که از ســیلیکون ولی نشــات  کرده بود. شــرکت نانوســیس  شــکایت 
کار  کوانتومی  گذشته روی تولید انواع نقاط  گرفته در طول دو دهه 
کرده و در حال حاضر بیش از ۱۲۰ دانشــمند و تکنســین را در اختیار 
کوانتومــی در  دارد و بــه یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان نقــاط 
آمریکا تبدیل شــده اســت. در حال حاضر از محصوالت این شرکت 

در حوزه های مختلف نظیر الکترونیک استفاده می شود.
ناجینگ تــک در ســال ۲۰۱۱ اقــدام بــه خریــد شــرکت ان ان لبز کرد، 
بنیان گــذاران  از  پنــگ،  ژیائوگانــگ  پروفســور  توســط  کــه  شــرکتی 

ناجینگ تک تأســیس شــده بود. پنگ از اســاتید پیشــین دانشــگاه 
آرکانســاس اســت. شــرکت ان ان لبــز نیــز پیــش از ایــن حــق پتنــت 
کــرده بــود، پتنتی که  ۷۱۰۵۰۵۱ را از دانشــگاه آرکانســاس خریــداری 
بــا حمایــت مالی بنیــاد ملی علم و پــول مالیات دهنــدگان آمریکایی 
توســعه یافتــه و به ثبت رســیده بــود. در ســال ۲۰۱۹ ناجینگ تک از 
شــرکت نانوســیس به دلیل نقــض قانون مالکیت فکــری این پتنت 
کــرد تا بــازار نقــاط کوانتومی شــرکت نانوســیس را  شــکایت و تــاش 
نابود کند، شرکتی که می توان گفت تنها تولیدکننده نقاط کوانتومی 
گوســت ســال جاری، دادگاه دســتور به توقف  آمریکاســت. در ماه آ
که ایــن دادگاه تصمیم  فراینــد رســیدگی به ایــن پرونــده را داد چرا 
گرفتــه اســت تــا اعتبار پتنــت ۷۱۰۵۰۵۱ را مــورد بازبینی قــرار دهد، 
کــه بخشــی از بندهــای قیــد شــده در ایــن پتنت  بــه نظــر می رســد 

که قابل پتنت کردن نبوده است. به گونه ای است 

www.prnewswire.comمنبع

که  شــده  ساخته  سوئیسی  اســتــارت آپ  توسط  دستگاهی 
را  سرطان  نانویی  زیست نشانگرهای  از  استفاده  با  می تواند 

به سرعت شناسایی کند.
استارت آپ سوئیسی آرتیدیس )Artidis( قصد دارد از فناوری نانو 
که در  برای تســریع تشــخیص سرطان اســتفاده نماید. این شرکت 
ســال ۲۰۱۷ تأســیس شــده، ۱۵٫۱میلیــون دالر ســرمایه جمــع آوری 
کرده و امیدوار است محصول خود را تا سال ۲۰۲۲ برای تشخیص 
کنــد. امــا ایــن شــرکت ابتــدا باید  ســرطان وارد بــازار ایاالت متحــده 

کار می کند. که این دستگاه به خوبی  کند  FDA را متقاعد 
طبق گفته مؤسسه ملی سرطان، فناوری نانو رویکرد امیدوارکننده ای 
در حــوزه ســرطان اســت. عــاوه بــر تشــخیص زودهنــگام و ســریع تر 
کــه در تصمیم گیری هــای  ســرطان، فناوری نانــو ایــن امــکان را دارد 
کاربردهــای فناوری نانــو در بخش  کنــد. امیــد بــه  درمانــی نیــز کمــک 
کمتر  که سمی بودن مواد تولید شده با این فناوری  سرطان این است 

از شیمی درمانی است.

گفتــه ماریــا پلودینــک، بنیان گــذار و مدیرعامــل این شــرکت،  بــه 
بخــش  در  بتوانــد  دســتگاه  ایــن  کــه  اســت  امیــدوار  آرتیدیــس 

سرطان های پستان، ریه و پانکراس مٔوثر واقع شود. 
دستگاه آرتیدیس برای تشخیص سرطان در بافت نمونه برداری 
و  اختصاصــی  نانومکانیکــی  زیســتی  نشــانگر  یــک  بــه  شــده، 
تجزیه وتحلیــل داده هــای بالینــی متکــی اســت. نشــانگر زیســتی 
همچنیــن می توانــد میزان تهاجمی بــودن ســرطان را اندازه گیری 
کــرده و ایــن امــر امکان درمان شــخصی و سفارشــی ســرطان را نیز 

فراهم می کند.
به گفته پلودینک از مسئوالن این شرکت، نتایج این دستگاه در کمتر 
از ســه ســاعت در دسترس است، این در حالی اســت که در روش های 
رایــج، ممکــن اســت روزهایــی طوالنی بــرای دریافت نتایج زمــان الزم 

باشد که این مزیت بزرگی برای این فناوری محسوب می شود. 

www.medcitynews.comمنبع

احتمال توقف پرونده شکایت از تولیدکننده نقاط کوانتومی 
یکا در آمر

استارت آپ سوئیسی با فناوری نانو، سرطان را به سرعت 
شناسایی می کند
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نــانــوذرات  از  آن  در  کــه  کــرده  ارائـــه  فــنــاوری  تــورالــگــن  شرکت 
به عنوان حامل استفاده شده تا بتواند انسولین را به شکل 

خوراکی وارد بدن کند. 
 )Toralgen( سازمان غذا و داروی آمریکا نانوحامل شرکت تورالگن
را بــرای حضــور در برنامه فناوری نوظهور خود پذیرفته اســت. ورود 
بــه ایــن برنامه به شــرکت تورالگن ایــن امکان را می دهــد که با تیم 
فناوری در حال ظهور FDA ماقات داشته تا مشکات احتمالی فنی 
گیرد،  و نظارتــی را که می تواند در مســیر توســعه این نانوحامــل قرار 

حل کند.
که در ایندیاناپولیس مســتقر اســت در حال توســعه یک  تورالگــن 
کــی مولکول های  سیســتم نانــوذره ای بوده که بــرای تحویل خورا
بزرگی مانند انسولین و GLP-1 به مکان های هدف، طراحی شده 
که از نانوذرات برای امکان  اســت. ایده اصلی این پروژه آن اســت 
کــی مولکول هــای بــزرگ اســتفاده شــود و در نتیجــه  تحویــل خورا

مشکات بیمارانی نظیر افراد دیابتی حل شود.
پلتفــرم  طریــق  از   LunexisTM ePRO بــه  موســوم  جوهــر  ایــن 
انعطاف پذیــر و یکپارچــه ای امــکان رهایــش دارو به بیمــاران را به 
که این سیستم  شــکلی ســاده فراهم می کند. تورالگن معتقد است 
کــی  کــه ســایر فناوری هــای خورا تحویــل دارو می توانــد در جایــی 
گرفته شود. در این فناوری از نانوذراتی  کار  پاسخگو نیستند نیز به 

کولیــک اســید پلیمریزه  کــه از اورسودوکســی  اســتفاده شــده اســت 
شــده )PUDCA( ساخته شده اند. اورســودیول، فرم محلول اسید 

که مورد تأیید FDA است. صفراوی بوده 
از  می توانــد   PUDCA از  اســتفاده  بــا  اســت  معتقــد  تورالگــن 
کنــد. پــس  مولکول هــای بــزرگ در برابــر تخریــب روده محافظــت 
از عبــور از سیســتم گوارشــی، انتظــار مــی رود ایــن حامل هــا توســط 
کروفاژها جذب شده و به نقاط التهاب منتقل شوند. در آزمایش  ما
کــه دوز درمانــی بــا ایــن روش به  بالینــی، تورالگــن دریافتــه اســت 
کمتر از دوز مــورد اســتفاده در روش های رایج  میــزان قابل توجهــی 
بــرای   PUDCA توســعه  تورالگــن  شــرکت  اصلــی  برنامــه  اســت. 

استفاده در درمان دیابت است.

www.fiercepharma.comمنبع

فضایی  اجــاره  با  گرافن  حــوزه  در  پیشرو  شرکت های  از  یکی 
خود  تولید  خــط  بــه  را  ــازه ای  ــ ت تجهیزات  دارد  قصد  جــدیــد 
گرافن  ، در بخش  کار نیاز موجود در بازار کند و با این  اضافه 
جوهرهای  شرکت  این  محصوالت  از  یکی  دهــد.  پوشش  را 
که  می شود  استفاده  ماسک ها  روی  که  است  ضدویروس 

در حال حاضر تقاضای زیادی برای این محصول وجود دارد.
 )Zen Graphene Solutions Ltd( سلوشــنز  زنگرافــن  شــرکت 
کــه یــک قرارداد ســه ســاله بــا امــکان تمدید برای ســه  کــرد  اعــام 
ســال دیگر، به امضا رســانده اســت تا در قالب این قرارداد فضایی 
بــه مســاحت۲۵٬۶۸۰ فــوت مربــع از منطقه بندی صنعتــی B.1 در 

که به تازگی احداث شده را در اختیار بگیرد. Guelph ، انتاریو، 
این فضای جدید به مرکز تولید زنگرافن و دفتر مرکزی این شرکت 
تبدیل خواهد شــد. فعالیت های توسعه و مهندسی به همراه خرید 
تجهیــزات مورد نیــاز بــرای تولیــد پوشــش ضدویروســی مبتنــی بــر 

گرافن در مقیاس تجاری در حال انجام است.
این شرکت انتظار دارد تولید اولیه را در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ 
بــرای اســتفاده در ماســک ها و ســایر محصــوالت PPE و فیلترهای 
کمک بــه تصمیم گیری در  کنــد. زنگرافــن به منظــور  HVAC آغــاز 
 ERMکانادایی مورد اجاره این فضا، از خدمات مشاوره ای شرکت 
کرد تا بتواند بررســی مجوزهای زیست محیطی و شرایط  اســتفاده 
الزم در انتخاب محل مناسب برای توسعه کسب وکار خود را انجام 
دهــد. عملیــات تولید در مقیــاس انبوه و درک اینکه چــه اقداماتی 
که  گرفته شــود از جمله مســائلی بود  باید در برنامه توســعه در نظر 
گزارش ERM برای اتخاذ  در مشــاوره با این شــرکت به دســت آمد. 
تصمیــم صحیــح توســط ZEN بــا دقــت بررســی و مورد  بحــث قرار 

گرفت.

www.thefirstnews.comمنبع

استفاده خوراکی انسولین با کمک فناوری نانو امکان پذیر می شود؟

توسعه فضای کسب و کار برای تأمین نیاز بازار به محصوالت گرافنی
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سال  یک  طی  آمریکا  در  مدنی  ناآرامی های  شدت گرفتن  با 
برای  ضدگلوله  جلیقه های  آرمــور  سیتیزن  شرکت  گذشته، 
است،  کرده  تولید  غیرنظامی  و  عادی  افــراد  توسط  استفاده 
جلیقه هایی که با استفاده از فناوری نانو تقویت شده است.

کاربرد  شرکت سیتیزن آرمور )Citizen Armor( جلیقه ضدگلوله با 
کــه بــه مراتــب از چلــوار )kevlar( عملکرد  کــرده  غیرنظامــی تولیــد 

بهتری دارد.
سیتیزن آرمور در بازار تولید جلیقه های محافظ پیشرو است، این 
کــه لیســانس   Protek TM graphene شــرکت بــا اســتفاده از فنــاوری
کوله  کــرده، جلیقه،  آن را از سیســتم های دفاعــی ATEK دریافت 

گلوله تولید می کند. پشتی، شیلدهای مقاوم در برابر 
کار  که خیس باشــد نیز به خوبی  عــاوه بر این، ایــن جلیقه زمانی 
که  می کنــد و بــا رطوبت یا گذشــت زمــان تخریب نمی شــود چیزی 
نمی توان برای سایر زره پوش های بالستیک موجود در بازار گفت.
گرافــن Protek قابلیت محافظــت بی نظیر برای  جلیقــه محافــظ 
کاربر به ارمغان می آورد و در عین حال بســیار انعطاف پذیر، ســبک 

و راحت است.
جلیقــه Protek TM ضــدآب بــوده، در برابــر اشــعه مــاورا بنفــش و 

عوامل محیطی مقاوم است و از ۷ سال ضمانت برخوردار است.
گســترده  کــه نوعی الیاف ســنتزی اســت و هنوز هم به طور  چلــوار 
در بازار مورد اســتفاده قرار می گیرد دارای اشــکاالت فراوانی اســت. 
که رطوبت را به ســرعت جذب می کند، به عوامل  این ماده از آنجا 
محیطــی بســیار حســاس بــوده و درصــورت خیس شــدن می توانــد 

ع یک اشکال اساسی است. که این موضو بی اثر باشد، 
گرافن Protek عملکرد بســیار خوبی داشــته و عاری از  امــا جلیقــه 
اشــکاالت چلوار اســت. بر اساس اطاعات این شــرکت، در مقایسه 
کــه آن هــا تولیــد  بــا جلیقه هــای ســنتی، وزن جلیقــه ضدگلولــه ای 
ع موجب شده  کاهش یافته است، این موضو می کنند تا ۶۶درصد 
کافی نرم و انعطاف پذیر باشد تا برای مدت  تا این جلیقه به اندازه 

طوالنی پوشیده شود.

www.ksl.comمنبع

تولید جلیقه های محافظ نانویی برای افراد غیرنظامی

حــوزه  در  ــال  ــع ف ــای  ــت ه ــرک ش از  یــکــی 
ــا اســتــفــاده از مـــواد گــرافــنــی و  ــری ب ــات ب
الــکــتــرودهــای نــانــوســاخــتــار مــوفــق به 
ــای  ــری ه ــات ب از  تــولــیــد نــســل جـــدیـــدی 
لیتیومی شده است که عملکرد بسیار 
بهتری نسبت به باتری های موجود در 

بازار دارد.
 Nanotech( نانوتــک  انــرژی  شــرکت 

گرافن لیتیوم  Energy( در حال تولید نســل جدیدی از باتری های 
کــه در حال حاضــر در بــازار یافت  بــا عملکــرد بــاال نســبت بــه آنچه 
می شــود، اســت. انتظــار مــی رود ایــن باتری هــا جایگزیــن باتــری 
لیتیــوم یــون رایــج موجود در بــازار شــوند و از قابلیت هــای انقابی 
کاربردهای متعددی در  ذخیره انرژی برخوردار باشــند. این باتری 

حوزه هایی نظیر خودروهای الکتریکی خواهد داشت.
شــرکت انــرژی نانوتــک در ســال ۲۰۱۴ ایجــاد شــد تــا انقابــی در 
صنعــت باتری و چگونگی تأمین انرژی دســتگاه های الکترونیکی 
کنــد. تحقیقــات این شــرکت روی تولیــد ادوات  قابل حمــل ایجــاد 

گرافن متمرکز است. ذخیره سازی انرژی مبتنی بر 

گرافن  از ویژگی های الکتریکی اســتثنایی 
می تــوان بــه هدایــت بــاال، تحــرک بــاالی 
کــرد. این  کم اشــاره  حامــل بــار و مقاومت 
ویژگی هــا بــرای عملکــرد باتری ها ضروری 
گــر از ماده ای با  هســتند. به عنوان مثال، ا
رســانایی بــاال در باتری هــا اســتفاده شــود، 
از گرم شــدن بیــش از حــد آن هــا جلوگیــری 
حــال  در  گرافنــی  باتری هــای  می کنــد. 
توســعه توســط انــرژی نانوتــک دارای مزایــای بنیادیــن بســیاری 
کارایی باال، شارژ سریع و  هستند که از آن جمله می توان به ایمنی و 
ماندگاری باال اشــاره نمود. باتری های این شرکت همچنین بسیار 

کاربردهای مختلف هستند. قابل تنظیم متناسب با 
کمی دارد و امکان شــارژ  ابرباتــری انرژی نانوتک مقاومت داخلی 
ســریع را فراهــم می کند. بر اســاس ادعای شــرکت انــرژی نانوتک، 
این باتری ها هجده برابر سریع تر از باتری های رایج موجود در بازار 

شارژ می شوند.

www.azonano.comمنبع

تولید صنعتی نسل جدید باتری های لیتیومی تقویت شده با نانو
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ــه در  ک ــی  ــادای ــان ک یــکــی از شــرکــت هــای 
گرافنی  فیلتراسیون  غشاهای  حــوزه 
استریا  شرکت  توسط  دارد،  تخصص 

لیتیم خریداری شده است.
از شــرکت های  گرافویــد )Grafoid( یکــی 
پیشــرو در حــوزه تولیــد مــواد و محصــوالت 
لیتیــم  اســتریا  به تازگــی  اســت.  گرافنــی 
که به دنبال  کرده  )Stria Lithium( اعــام 
گرافویــد اســت، درصــورت تحقــق  تصــرف 
گرافویــد بــه یکی از  ع، شــرکت  ایــن موضــو

زیرمجموعه های شــرکت اســتریا لیتیم تبدیل می شود. البته هنوز 
مشخص نیست اما توافق نامه امضا شده میان دو شرکت منجر به 

ترکیب آن ها می شود.
که به زودی شرکتی جدید با نامی جدید شکل  کرده  گرافوید اعام 

که به زودی توافق روی آن انجام خواهد شد. می گیرد 
کــه از  هیئــت مدیــره شــرکت جدیــد شــامل ده مدیــر خواهــد بــود 
گرافوید معرفی می شــوند. این بدان  این تعداد شــش مدیر توســط 
کنترل در  گرافوید واقعا شــرکت جدید را تحت  که شرکت  معناســت 

خواهد آورد.

گرافویــد و اســتریا  در ســال ۲۰۱۸ شــرکت 
غشــای  موفقیت آمیــز  توســعه  از  لیتیــم 
بــرای  گرافــن  بــر  مبتنــی  فیلتراســیون 
کلسیم از نوعی نمک  جداســازی منیزیم و 
گرافوید  خبــر دادند. پیــش از این، شــرکت 
بــا  آب  از  نمک زدایــی  به منظــور  غشــایی 
کارایــی بــاال ســاخته و پتنت مربــوط به آن 
را در WIPO بــه ثبــت رســانده بــود. ایــن 
بــا غشــاهای  غشــای نانویــی در مقایســه 
ســلولزی موجــود در بــازار، قــادر اســت تا با 
کارایی  کارایی بیشــتر نســبت بــه جریان آب و ســه برابر  هفت برابر 
گرافوید  باالتــر نســبت به جریان معکــوس، آب را نمک زدایی کند. 
که با استفاده  فناوری به نام GrafeneX را در اختیار دارد، فناوری 
گرافــن عامــل دار را روی  گرافــن یــا  از آن می تــوان پوشــش حــاوی 
ســطح قرار داد. با این فناوری می توان نسل جدیدی از پوشش ها 
کرد. بسیاری از عوامل پوشش  را روی زیرالیه های مختلف اعمال 

نظیر ضخامت با دقت باالیی با این روش قابل تنظیم است. 

www.graphene-info.comمنبع

ید شرکتی که در حوزه غشای فیلتراسیون گرافنی تخصص دارد خر

دولت  از  مالی  حمایت  دریافت  به  موفق  نانویی  شرکت  دو 
آن ها قرار است در  بریتانیا برای توسعه انرژی سبز شده اند. 
بخش تولید هیدروژن و مواد مورد استفاده در کاتد باتری ها 

با کمک فناوری نانو کار کنند.
که مســیر جدیدی را  کرد  گرافن )First Graphene( اعام  فرســت 
گرافن با استفاده  برای استفاده از مواد باتری مبتنی بر هیدروژن و 

کرده است. از بودجه دولت بریتانیا ایجاد 
 Kainos( کاینــوس اینوویشــن بــا همــکاری شــرکت  ایــن شــرکت 
Innovation(، به تازگــی از طــرف دولــت بریتانیــا بــرای توســعه مواد 
مورد نیــاز در باتری های هیدروژنی ســبز حمایت مالــی دریافت کرده 
است. این کمک هزینه توسط بنیاد نوآوری بریتانیا و زیر نظر صندوق 
نوآوری پایدار انگلستان برای توسعه فناوری منحصربه فردی اعطا 
شــده که پتنت آن توســط شــرکت کاینوس به ثبت رسیده است. در 
این روش به صورت مســتقیم مــواد اولیه هیدروکربنــی ارزان قیمت 

بــه مــواد گرافــن و گاز هیــدروژن تبدیل می شــوند. این فنــاوری نیاز 
گرافن برای تولید نمونه اولیه و توسعه  به تخصص شــرکت فرســت 
تجاری دارد. فرســت گرافن دارای مجوز انحصاری در سراســر جهان 
بــرای بهره بــرداری تجــاری از ایــن فنــاوری اســت. در ایــن فراینــد 
کنترل  کارایی باال، با اندازه، شــکل و شــیمی  گرافنی بــا  محصــوالت 
که  گاز هیدروژن یک محصول جانبی اســت  شــده تولید می شــوند. 
کربن تولید می شــود و می توان آن  کســید های  بــدون نیاز به ایجاد ا
کــرد. این تیم  را به طــور دقیــق به عنــوان هیدروژن »ســبز« توصیف 
تحقیقاتــی پیش بینــی می کنند که از هــر تن مواد اولیــه نفتی، ۹۴۰ 
گاز هیدروژن ســبز تولید  کیلوگرم گرافن/کربن گرافیتی و ۶۰ کیلوگرم 
شود. فرایند تولید در مقیاس های باالتر نیز ثابت شده است و این دو 

شرکت  پشتیبانی دولت بریتانیا را به  دست آورده اند.
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لمان در حال توسعه فناوری است که  گروه انرژی نوترینو در آ
آن از نانومواد برای تبدیل حرکت نوترینو به الکتریسیته  در 
که  ــوده  ب بنیادی  ذرات  از  یکی  نوترینو  مــی شــود.  استفاده 

به ندرت با چیزی واکنش می دهد.
در   )Neutrino Energy Group( نوترینــو  انــرژی  گــروه  به تازگــی 
که به تولید موادی منجر  برلین شــکل جدیدی از مهندســی نانو را 
کــه قادر اســت حرکــت یکــی از کوچک ترین  کــرده  می شــود کشــف 
گیرد. این  کار  ذرات ایــن هســتی را برای تولید انــرژی الکتریکی به 
گرافن به انرژی  کمک  گروه قصد دارند تا حرکت ذرات نوترینو را با 

کنند. الکتریکی تبدیل 
گروه انرژی نوترینو در آستانه تکامل انرژی  گرافن تقویت شده،  با 

نوترینوولتائیک و تبدیل آن به یک واقعیت عملی است.
پیــش از ایــن دانشــمندان ماده ای به نــام ســه الیه-گرافن ایجاد 
گرافن تقویت شــده تشــکیل شــده بود.  که از ســه ورق  کــرده بودند 
محققان دریافتند که گرافن سه الیه قادر به تقویت انرژی جنبشی 

کمی در این  تــا حدی غیرقابل تصور اســت. بــا این حال اطاعــات 
گروه  که محقق آلمانی حوزه انرژی و بنیانگذار  باره داشــتند تا این 
انرژی نوترینو، هولگر تورســتن شــوبرت، حدود یک سال قبل یک 
کرد. در اختراع ثبت شــده در سال  ماده تقریبًا شــبیه به آن را تولید 
کرد  گرافن تقویت شــده را تشــریح  ۲۰۱۵، شــوبرت جزئیات فناوری 
که انرژی جنبشی عبور نوترینوها را به الکتریسیته تبدیل می کند.

نوترینوها نامرئی هستند و هیچ ماده ای نمی تواند جلوی آن ها را 
که آن ها دارای جرم بوده و هر  بگیرد، اما به تازگی مشــخص شــده 
چیزی که جرم داشته باشد، دارای انرژی نیز است. هولگر تورستن 
کــه مدت ها قبل  گرافن تقویت شــده خود را  کــه نانومواد  شــوبرت، 
توســعه داده بــود، به ســرعت گروه انــرژی نوترینو راه انــدازی کرد و 
کنسرسیوم در مسیر طراحی اولین دستگاه های انرژی نوترینو  این 

گرفت. در جهان قرار 
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شاهکار مهندسی:

یسیته با کمک فناوری نانو ینو به الکتر تبدیل نوتر

ــروژه هــمــکــاری مشترک  ــ پ ــک  ــراف در قــالــب ی ــاراگـ پـ شــرکــت 
ــت کــه بــه شــرکــت رولــزرویــس  بــه دنــبــال توسعه فــنــاوری اس
امکان می دهد تا از فناوری نانو در موتورهای الکتریکی خود 

استفاده کند.
گراف )Paragraf(، که در توســعه و ســاخت حسگرها و  شــرکت پارا
گرافن پیشــرو اســت، در تاش  دســتگاه های الکترونیکی مبتنی بر 
Hall-( اســت تا با اجــرای یک زنجیره تأمین حســگرهای اثر حال
ع حسگرها در  کارگیری این نو گرافنی به تحقق رویای به   )Effect

کند. کمک  صنعت 
که به نام High-T خوانده می شــود، از چالش تحقیق  این پروژه 
و نــوآوری بریتانیــا )UKRI( نشــٔات گرفتــه اســت که در آن شــرکت 
کاتاپول اپلیکیشنز  گراف، رولزرویس، TT الکترونیک و شــرکت  پارا
گــرد هــم آمده انــد تا  کاتاپــول( بــه   CSA( کامپانــد کتور  ســمیکاندا

کنند. اقدام به توسعه صنعتی فناوری نانو 
این کنسرســیوم قرار اســت نشــان دهد که چگونه حســگرهای اثر 
گرافن می توانند در دماهای باال به طور قابل اعتماد  حــال مبتنی بر 
کارآمدتر در صنعت  کننــد و زمینــه را برای موتورهای الکتریکــی  کار 

کنند. هوافضا و فراتر از آن هموار 
حســگرهای اثــر هــال نقــش مهمــی در نظــارت بر ســطح جریان و 
ع بــرای  کــه ایــن موضــو میدان هــای مغناطیســی PEMD دارنــد، 
نظارت بر مصرف انرژی خودرو و سرعت و موقعیت دستگاه بسیار 
کارگیری حســگرهای متــداول ســیلیکون هال به  مهــم اســت. بــه 
محیط هایی با دمای زیر ۱۵۰ درجه سانتیگراد و فرکانس های کمتر 
که می تواند طراحی سیســتم ها را  کیلوهرتز محدود می شــود  از ۱۰۰ 
کند. پروژه High-T با هدف اثبات اینکه حســگرهای اثر  محــدود 
گرافن به طــور قابل اعتماد تا ۱۸۰ درجه ســانتیگراد  هــال مبتنــی بر 
کار می کنند، اجرا  و حتــی احتمــاال در دمــای ۲۳۰ درجه ســانتیگراد 
می شود. این پروژه به طراحان اجازه می دهد تا این حسگرها را در 
ع حســگرها  کننــد؛ بنابراین، وجود این نو محفظه دســتگاه نصب 
قابلیت هــای بســیار زیادی به طراحــان می دهــد و انعطاف پذیری 

بیشتری را در طراحی تجهیزات جدید PEMD فراهم می کند.

www.aero-mag.comمنبع

یکی استفاده می کند رولزرویس از فناوری نانو در موتورهای الکتر
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تولید  پارچه ای  فناوری نانو  از  استفاده  با  ژاپنی  شرکت  یک 
که قادر است بوی بد را از بین ببرد. این پارچه قابلیت  کرده 

استفاده در انواع مختلف منسوجات را دارد.
که  کرده  تــورای اینداســتریز )Toray Industries( به تازگــی اعــام 
که بو را از طریق  کرده اســت  محصولی با نام Mushon 4X را تولید 

فناوری نانو از بین می برد.
کــه در آن  ایــن شــرکت از فناوری نانــو انحصاری اســتفاده می کند 
گرفتن و از بین بردن  چندیــن روش پــردازش برای جلوگیری از بــو 
بــو اســتفاده شــده اســت. ایــن فنــاوری دارای خــواص عملکــردی 

کسیدانی نیز است. کتری و آنتی ا ضدبا
ع  کاربردهای متنو تــورای اینداســتریز به زودی پارچــه ای را بــرای 

کرد. ع تجاری سازی خواهد  کنترل بوی نامطبو مورد نیاز برای 
ایــن پارچــه می تواند در بخــش داخلی لباس هــا، پیراهن، جین و 
 ،)futon( سایر لباس های معمولی و همچنین روکش های فوتونی
کار، منسوجات مورد استفاده در بخش خدمات،  ملحفه ها، لباس 

گرفته شود. کار  پزشکی و مدرسه به 
پیش بینــی شــرکت تــورای اینداســتریز بــرای فــروش اولیــه ایــن 
محصــول حــدود ۲۰۰٬۰۰۰ متــر در ســال مالــی ۲۰۲۱ اســت و ایــن 
شــرکت بــرای ســال ۲۰۲۵ افزایش فروش تــا ۵۰۰٬۰۰۰ متــر را هدف 
قرار داده است. تورای اینداستریز در سال ۲۰۰۸ با همکاری آژانس 
ک  کتشــاف هوافضــا ژاپــن، Mushon را بــرای معطرســازی آمونیــا ا

ناشی از تعریق توسعه داده است.
ایــن محصــول بــرای عملکرد جالــب توجه خــود در بخش داخلی 
لباس هــای معمولــی، لباس فرم، لباس ورزشــی و ســایر موارد مورد 

گرفته است. تقدیر قرار 
Mushon 4X با ســرکوب بو، قابلیت بوگیــری Mushon را افزایش 
کنترل و  گرم تابســتان در ژاپن، نیاز به  می دهد. روزهای شــرجی و 

از بین بردن بوی تعریق را افزایش داده است.

www.businessmirror.comمنبع

از   )Medicevo( ــوو  ــی ــس ــدی م شـــرکـــت 
کــرده  رونمایی  گرافنی  صــورت  ماسک 
فیلتر  را   COVID-19 ذرات  9۸درصــد  که 
ــی از  ــوی ــان ــاســک هــای ن ــد. ایـــن م ــن ــی ک م

ماسک N95 ایمن تر هستند.
کورپوریتیو  مدیســیوو یک شــرکت تابعــه از 
کــه روی ســاخت ماســک  یونیــورس بــوده 

کار می کنــد. ایــن شــرکت به تازگــی ماســک  گرافــن  صــورت حــاوی 
اســت  قــادر  کــه  اســت، ماســکی  کــرده  را رونمایــی  گرافنــی خــود 
کند و به یک اســتاندارد ایمنی  کووید ۱۹ را فیلتر  ۹۸درصد از ذرات 

جدید از تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( تبدیل شود.
گرافنی مدیســیوو توســط اســتانداردهای انجمن  ماســک صورت 
همــان  اســت.  شــده  ارزیابــی   )ASTM( آمریــکا  مــواد  و  آزمایــش 
کــه بایــد بــرای اســتفاده این  آزمایش هــای PPE در بیمارســتان ها 

ماسک در شرایط پر خطر انجام شود.
گرافن را به ماســک صــورت اضافه و  مدیســیوو فناوری پیشــرفته 
کــرده که از نظــر ایمنی نســبت به  ابــزار محافظــت شــخصی تولیــد 

ماسک های N95 ایمن تر است.
گرافنــی مدیســیوو از یــک  ماســک صــورت 
اســت  بهره منــد  پتنت شــده  تولیــد  فراینــد 
در  مســتقیم  به طــور  را  گرافــن  آن  در  کــه 
پارچــه ماســک قــرار داده و یــک شــبکه لبه 
وقتــی  می کنــد.  ایجــاد  میکروســکوپی  تیــز 
گرافنی مدیسیوو  ویروسی با ماسک صورت 
گرافن ذرات ویــروس را می بــرد و باعث از  برخــورد می کنــد، شــبکه 
که این ماســک ها  بین رفتن آن می شــود. از نظر علمی ثابت شــده 
کووید۱۹ و ســایر انواع بیماری هــای عفونی مانند آنفوالنزای  ذرات 
فصلــی را از بیــن می برند. برای تأیید ســازمان غــذا و داروی آمریکا 
ایــن ماســک   بیمارســتانی،  اســتفاده در محیط هــای  و به منظــور 
بایــد آزمایش هایــی را برای قابلیت اشــتعال، اختاف فشــار، بازده 
کتــری )BFE( و مقاومت  فیلتراســیون ذرات، بازده فیلتراســیون با

در برابر مایعات انجام می داد.

www.prnewswire.comمنبع

عرضه تجاری پارچه های نانویی با قابلیت از بین بردن 
بوی نامطلوب

عرضه تجاری ماسک  نانویی که از ماسک های N95 ایمن تر است
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شرکت  بــه  آمــریــکــا  داروی  و  ــذا  غ ســازمــان 
کارآزمایی  انجام  برای  بیومدیکال  مگاپرو 
داروی  جــدیــد  فــرمــوالســیــون  روی  بالینی 
نانومایسل  فـــنـــاوری  بــا  کــه  ــان  ــرط ــدس ض

توسعه یافته، مجوز اعطا کرد.
 MegaPro( بیومدیــکال  مگاپــرو  شــرکت 

که داروی جدید ضدســرطان این شــرکت  کرد  Biomedical( اعام 
گذاشته و  موسوم به MPB-1734 بررسی FDA آمریکا را پشت سر 

IND این فناوری برای آزمایش فاز I / IIa تأیید شده است.
توســعه ایــن نانودارو با فرموالســیون های جدیــدی صورت گرفته 
که در آن از پلتفرم فناوری نانومیســل مگاپرو بیومدیکال اســتفاده 
کارگیــری این فنــاوری، تجمــع دارو در  که به دلیــل به  شــده اســت 
کــه عــوارض جانبــی  محــل تومــور افزایــش یافتــه اســت، در حالــی 
کمــک ایــن فنــاوری جدیــد بــه  داروهــای متــداول ضدســرطان بــا 
حداقل رســیده اســت. با این فناوری اثربخشی داروی ضدسرطان 

کرده است. و همچنین ایمنی آن بهبود قابل توجهی پیدا 
 MPB-1734 نتایــج مطالعــات پیش بالینــی داروی ضدســرطان
کــه بیشــینه دوز قابل تحمــل ســه برابــر داروی  نشــان داده اســت 

دارو  ایــن  از  اســتفاده  از  پــس  و  بــوده  اصلــی 
ســرکوب مغز استخوان نسبت به داروی اصلی 
نیز کمتر بوده اســت. بــه همین دلیل، بیماران 
دوره درمانی را با حفظ ایمنی بیشــتر و افزایش 

اثربخشی به پایان می رسانند.
همچنین نتایج تســت های پیش بالینی نشان 
 MPB-1734 داده اســت که فرموالســیون جدیــد داروی ضدســرطان
کــرده و طــول عمر  می توانــد به طــور موثــری از رشــد تومــور جلوگیــری 
حیوانــات بیمــار را افزایش دهد. در عین حال، ایــن نانوداروی جدید 
می توانــد تولیــد آنتی ژن تومــور را افزایش دهد تا سیســتم ایمنی بدن 
حیوان بتواند تومورهای بدخیم را شناسایی کند. فاز I / IIa کارآزمایی 
 MPB-1734 داروی ضدســرطان فرموالســیون جدیــد  ایــن  بالینــی 
به صورت چندملیتی و چندمرکزی انجام خواهد شــد. بیماران هدف 
کــه در این کارآزمایی شــرکت دارند در اواخــر مرحله ابتا به تومورهای 
 MPB1734 صلب پیشــرفته قرار دارند. انتظار می رود آزمایش بالینی

در سال ۲۰۲۱ آغاز شود و تا پایان سال ۲۰۲۳ به پایان برسد.

www.sports.yahoo.comمنبع

بریتانیا،  دفاع  وزارت  با  قــراردادی  انعقاد  با  ورسارین  شرکت 
برای توسعه محصوالت نانویی به منظور استفاده در بخش 

دفاعی و امنیت بریتانیا اقدام خواهد کرد.
گروه مهندســی مواد پیشــرفته ورســارین )Versarien( اعام کرده 
که این شرکت قراردادی با آزمایشگاه دفاع، علوم و فناوری،  است 

کرده است. بخشی از وزارت دفاع بریتانیا، منعقد 
که با  ایــن قــرارداد مربوط به توســعه یک محصــول نانویی بــوده 
بودجــه ای بــه مبلــغ ۱٫۹۵میلیــون پونــد فراینــد توســعه آن به این 
شــرکت اعطا شده اســت. آزمایشــگاه دفاع، علوم و فناوری موسوم 
بــه DSTL مســئول اطمینــان از کمــک علوم و فنــاوری نوآورانه در 

دفاع و امنیت بریتانیاست.
کامپوزیت های پلیمری تقویت شــده  ایــن توافق نامــه بــه توســعه 
کاربردهــای حــوزه دفاعــی مرتبــط بــوده  گرافــن بــرای برخــی از  بــا 
کــه جزئیــات آن همچنــان محرمانــه اســت. ایــن شــرکت به دلیــل 

گرافن تأیید شــده ای که  قابلیت های فنی خود و همچنین کیفیت 
دارد، بــرای انجام این پروژه انتخاب شــده اســت. این توافق نامه 
شــامل بســته های کاری مختلفــی از جمله بررســی مقــاالت علمی، 
گرافــن برای ســه  کامپوزیت هــای پلیمــری تقویت شــده بــا  توســعه 
کاربردهاســت.  کاربــرد خاص و اثبات عملکرد و بهره برداری از این 

کاری قرار است تا ۳۱ مارس ۲۰۲۲ تکمیل شوند. این بسته های 
نیل ریکتز، مدیرعامل شرکت ورسارین، می گوید: »ورسارین بسیار 
کــه این قــرارداد توســط آزمایشــگاه دفــاع، علوم و  خوشــحال اســت 
فنــاوری وزارت دفــاع بریتانیا به این شــرکت اعطا شــده اســت. این 
کیفیــت محصــوالت و توانایــی فنی مــا را تأییــد می کند. ما  قــرارداد 
مشتاقانه منتظریم که پروژه را به موقع به اتمام برسانیم و از وزارت 

کنیم.« کاربردهای نظامی حمایت  گرافن در  دفاع در استفاده از 

www.directorstalkinterviews.comمنبع

فرموالسیون نانومیسل برای درمان سرطان از FDA مجوز 
کارآزمایی گرفت

قراردادی 1٫9۵میلیون پوندی برای توسعه محصوالت نانویی
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ــرش زدن ســاخــتــارهــای دی کــالــکــوژنــیــدهــای فــلــزات  ــ ــرای بـ ــ ب
قیچی  محققان  کاتالیست ها،  در  استفاده  به منظور  انتقالی 
باریک  نوارهای  به  را  ورق هــا  این  که  کردند  ابــداع  شیمیایی 

نانومقیاس تبدیل می کند.
ک و ارزان،  یکــی از بزرگ  تریــن چالش هــا در تولیــد هیــدروژن پــا
گاز هیدروژن  کنش تولید  کاتالیزور جایگزین برای انجــام وا یافتــن 
کــه در حــال حاضــر  کاتالیــزوری ارزان و فراوان تــر از پاتیــن  اســت، 

استفاده می شود.
کره ای در KAIST، راهی یافتند تا با اســتفاده از آن  پژوهشــگران 
نانوروبان هــای بســیار کوچــک را بــا مــاده ای ارزان و فــراوان تولید 

کاتالیزورها را به حد پاتین برسانند. کارایی  کار،  کنند و با این 
کردند که  کاتالیســت ارائه  گزینه ای احتمالی برای تولید  محققان 
در آن از یک قیچی شیمیایی برای تولید ارزان تر هیدروژن استفاده 
می شــود. دی کالکوژنیدهای فلزات انتقالی یــا TMDها در صورتی 
جایگزیــن  به عنــوان  می تواننــد  درآینــد،  نانومــواد  به صــورت  کــه 
کاتالیســت های پاتینــی اســتفاده شــوند. در ایــن مــواد از یــک فلــز 
گوگــرد، تلوریم و ســلنیوم(  کالکــوژن )به ویــژه  انتقالــی و دو عنصــر 

استفاده می شود.
آنچه که TMDها را به عنوان جایگزینی برای پاتین معرفی کرده 
است، فقط فراوان  بودن آن ها نیست بلکه الکترون های این مواد 

که موجب بهبود عملکرد الکترودها می شود. هستند 
کــه به صورت یــک صفحــٔه دوبعدی  TMD یــک نانومــاده بــوده 
بســیار نــازک بــه ضخامــت یک اتــم اســت. ماهیت دو بعــدی این 
کنش شیمیایی تولید هیدروژن  ماده موجب می شود تا TMD در وا
کنــد. با این حــال، تنهــا چهار لبــه نانوورق های  بســیار مٔوثــر عمل 
کاتالیســتی  مولکول هــای TMD دارای ســایت فعال برای فعالیت 
کنش شــیمیایی در تولید هیدروژن،  خ وا هســتند. برای افزایش نر
بایــد ایــن نانوورق هــا را بــرش زد و به صورت ورق هــای تقریبًا یک 

بعدی درآورد تا لبه های آن ها افزایش یافت.
بــرای پاســخ به ایــن نیــاز، محققان یــک جفت قیچی شــیمیایی 
که می تواند این ساختارها را به صورت نواری  برای TMD ساختند 

شکل درآورد.
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ابداع قیچی شیمیایی برای برش زدن نانوورق ها

لتو نشان دادند که می توان از باکتری ها  آ محققان دانشگاه 
سه بعدی  ساختارهای  ایجاد  بــرای  ابرآب گریز  سطوح  درون 

استفاده کرد.
در این فناوری از نانوســلولز نیز اســتفاده شــده اســت. محققان 
بــا اســتفاده از روش خــود می تواننــد از طریــق اســتفاده ســطوح 
کننــد. ایــن  کتریایــی را هدایــت  کلونی هــای با ابرآب گریــز رشــد 
اشــیا پتانســیل فوق العــاده ای بــرای اســتفاده در پزشــکی دارنــد 
و می تــوان از آن هــا بــرای حمایت از بازســازی بافت یــا به عنوان 
کرد.  داربســت برای جایگزینی اندام های آســیب دیده اســتفاده 

نتایج این پروژه در مجله ACS Nano منتشر شده است.
روش هــای  طریــق  از  شــده  ســاخته  الیافــی  اجســام  برخــاف 
چــاپ ســه بعدی، ایــن روش جدیــد اجــازه می دهــد تــا الیــاف با 
گرادیان هــای  قطــر نانومتــری، در هــر جهــت حتــی در الیه هــا، 
ایــن  شــوند.  تــراز  متفــاوت  توپوگرافــی  و  مختلــف  ضخامتــی 
 فنــاوری فرصت های جدیدی برای اســتفاده در بازســازی بافت 

فراهم می کند.
گــرکا، دانشــجوی دکتــرای دانشــگاه آلتو می گویــد: »این  لوئیــز 
کوچک ســه بعدی است  فناوری مانند داشــتن میلیاردها چاپگر 
کتری ها را  کــه درون یک بطــری قرار می گیرنــد. ما می توانیــم با
که عناصر ســازنده  کنیم  به عنــوان ریزربات هــای طبیعی تصــور 
و  مناســب، شــکل ها  بــا ورودی  و  را می گیــرد  آن هــا  اختیــار  در 

ساختارهای پیچیده ای ایجاد می کنند.«
گرفتن در یک قالب ابرآب گریز  کتری هــای هوازی پس از قرار  با
بــا آب و مــواد مغــذی نظیــر شــکر، پروتئین هــا و هــوا، نانوســلولز 
تولیــد می کننــد. ســطح ابرآب گریز یک الیه نــازک از هوا را به دام 
کتری هــا را به ایجــاد یک بیوفیلــم الیافی همانند  می انــدازد و با
ســطح و شــکل قالب، دعوت می کند. با گذشــت زمان، بیوفیلم 

ضخیم تر شده و جسم قوی تر می شوند.
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استفاده از باکتری برای تولید ساختارهای پیچیده 
با کمک نانوالیاف
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ارائـــه  را  جــدیــدی  ــاوری  ــن ف هــمــکــارانــش  و  رحــمــانــی  محسن 
آزمایشگاهی  کرده اند که مسیر را به سوی ساخت تجهیزات 
برای تشخیص بیماری از روی بازدم فرد، هموار می کند. آن ها 
از  کــم  بسیار  غلظت های  تشخیص  ــرای  ب نانویی  داربــســت 

زیست نشانگرها ساخته اند.
یــک تیــم بین المللــی از دانشــگاه ناتینگهام ترنت و دانشــگاه ملی 
که قادر  استرالیا )ANU( یک داربست نانوذره سه ُبعدی ساخته اند 

کم مولکول های موجود در هواست. به تشخیص غلظت بسیار 
اندازه گیــری  ســوی  بــه  بــزرگ  گامــی  ایــن  می گوینــد  محققــان 
کــه  کوچکــی  بســیار  مولکول هــای  اســت،  زیســتی  نشــانگرهای 
بــازدم  ماننــد  گازی  محیط هــای  در  و  دارنــد  نقــش  بیمــاری  در 
انســان می تــوان آن هــا را یافــت. ایــن داربســت شــامل ترکیبــات 
که می تواند  منحصربه فردی از نانوذرات فلزی و نیمه هادی است 

گیرد. کوچک قرار  در حسگرهای بسیار 
سپس این حسگرها می توانند در دستگاه  های تشخیصی ساده و 
کوچک جیبی ادغام شــوند که درصورت شناســایی عامل خطر، به 

ع وقت به دنبال  کاربــر هشــدار می دهــد و از آن ها می خواهد در اســر
مشاوره پزشکی و آزمایش های بعدی باشند.

که در معــرض غلظت باالیی  حســگرهای نوری امــروزی هنگامی 
از نشــانگرهای زیســتی در محیــط مایع قــرار می گیرنــد، مانند ادرار 
بــرای آزمایش بارداری یا خون بــرای بیماری های مزمن، به دلیل 

داشتن موادی با قابلیت حسگری، رنگ آن ها تغییر می کند.
که نشــانگرهای زیســتی  پیــش از ایــن محققــان نشــان داده بودنــد 
شــرایط حاد مانند دیابت و ســرطان را نیز می تواننــد از طریق آزمایش 
گر غلظت این نشانگرها بسیار کم باشد،  بازدم، نشان دهند. هر چند ا

کنند. حسگرهای نوری امروزی نمی توانند آن ها را اندازه گیری 
کــه ایــن مــواد بســیار حســاس مهندســی  دانشــمندان امیدوارنــد 
کند تــا از بــروز بیماری های مزمــن جلوگیری  کمــک  شــده بــه افراد 
خ زنده ماندن را افزایش دهند و هزینه های مربوطه را در  کننــد، نــر

کاهش دهند.  سیستم های بهداشتی به میزان قابل توجهی 

www.laboratoryequipment.comمنبع

سلول های  ساختار  به  جدید  الیــه  یک  افــزودن  با  محققان 
خورشیدی حاوی چاه های کوانتومی، عملکرد آن ها را بهبود 
طراحی  مسیر  در  موجود  محدودیت های  از  برخی  بر  و  داده 

این سلول ها غلبه کردند.
پژوهشــگران در ســال های اخیــر در سراســر جهان در تــاش برای 
کــه  تولیــد ســلول های خورشــیدی و ســایر فناوری هایــی هســتند 
کنند،  می تواننــد از طریق منابع تجدیدپذیر انرژی الکتریکی تولید 
گلخانه ای شود  گازهای  کاهش انتشار  زیرا این امر می تواند باعث 

کند.  کمک  و در نتیجه به حفظ حیات در سیاره ما 
که ثابت شــده پتانســیل باالیی برای ساخت  مورد دیگری از مواد 
کســید  ســلول های خورشــیدی دارند، پروســکیت ها، مواد معدنی ا
کلســیم هســتند که می توانند از پوســته زمیــن در مناطق  تیتانیــوم 

خاص جغرافیایی استخراج شوند.
Ruddlesden- این پروسکیت ها شامل پروسکیت های دو بعدی
کــه دارای ســاختاری منحصربه فرد بوده و  )Popper )RP هســتند 
می توانند پایداری محیطی و خصوصیات اپتوالکترونیکی دستگاه 
کارایی آن را به  را افزایــش دهند، بدون اینکــه به طور قابل توجهی 

خطر بیاندازند.

کوانتومی  کلی، پروســکیت های دوبعدی RP دارای چــاه  به طــور 
کــه می تواند  )QW( چندگانــه بــا توزیــع پهنــای تصادفــی هســتند 

کند. ثبات ترمودینامیکی محلول های پروسکیتی را مختل 
محققان دانشگاه نانجینگ تک و چند مؤسسه تحقیقاتی چینی، 
به تازگــی ســلول های خورشــیدی را بــا اســتفاده از پروســکیت های 
کوانتومی خالص فاز و پهنای یکســان  الیــه ای دوبعــدی RP با چاه 

تولید کردند.
نتایــج یافته های محققان این پروژه در قالب مقاله ای در نشــریه 
Nature Energy بــه چــاپ رســیده اســت و ایــن نتایــج می تواند به 

کند. کمک  افزایش بازده سلول های خورشیدی 
کوانتومی خالص  محققــان در مقالــه خود نوشــتند: »ما چاه هــای 
کار نمک مذاب  کردیم و برای ایــن  فــاز با پهنای یکســان را تولیــد 
اســتات n-بوتیامین، به جای یدید هالید رایج یدید n-بوتیامین 
کوردیناسیون یونی قوی بین استات  گرفته شد. با توجه به  کار  به 
n-بوتیامیــن و چارچــوب پروســکیت، می تــوان ژلــی بــا توزیــع فاز 

کرد.« یکنواخت ایجاد 

www.techxplore.comمنبع

آیا می توان بیماری ها را تنها از روی بازدم فرد تشخیص داد؟

بهبود سلول های خورشیدی حاوی چاه های کوانتومی
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پژوهشگران نانوژنراتور تریبوالکتریک ساختند که می تواند 
به  را  تنفس  حتی  و  آرنج  خم شدن  نظیر  انسان  بدن  حرکت 

جریان الکتریکی تبدیل کند.
به تازگی ســامانه ای انعطاف پذیر توســط محققان دانشــگاه ایالتی 
کــه می تواند حرکــت بدن انســان نظیر  پنســیلوانیا ارائه شــده اســت 
کند. این ابزار بــرای تأمین  تنفــس او را بــه انــرژی الکتریکی تبدیــل 
انرژی مورد نیاز ادوات پایش سامت پوشیدنی قابل استفاده است.

نتایــج یافته هــای این تیم تحقیقاتی که بــا همکاری محققانی از 
دانشــگاه مینجیانگ و دانشــگاه نانجینگ در چین، انجام شــده، 

در نشریه Nano Energy به چاپ رسیده است.
به گفته چنگ، نسخه های فعلی باتری ها و ابرخازن ها که انرژی 
دســتگاه های تشــخیصی و بهداشتی پوشــیدنی را تأمین می کنند، 
نقص هــای زیــادی دارند، از جملــه این محدودیت هــا می توان به 

کرد. کشش محدود این ادوات اشاره  کم و قابلیت  چگالی انرژی 
گــروه تحقیقاتــی و همــکاران آن ها  چنــگ بــا اشــاره به اینکــه این 
تمرکز خود را برای ســاخت حســگرها در دستگاه های پوشیدنی قرار 
کامًا متفاوت از چیزهایی اســت  داده انــد، می گوید: »این دســتاورد 
کــه پیــش از ایــن به  دســت آورده ایــم. در حالــی که ما روی توســعه 
کار می کنیــم،  گازی و دیگــر دســتگاه های پوشــیدنی  حســگرهای 
کنیــم. بــا  همیشــه بایــد ایــن دســتگاه ها را بــه یــک باتــری متصــل 

اســتفاده از ابر خازن هــا می توان حســگر خود را بدون نیــاز به باتری 
کرد.«  تغذیه 

یکــی از جایگزین هــای باتری هــا و میکروابر خازن هــا، دســتگاه های 
کــه می تواننــد جایگزیــن باتری هــای لیتیــوم  ذخیــره انــرژی هســتند 
یون در دســتگاه های پوشــیدنی شــوند تا مکمل این باتری ها باشند. 
میکروابرخازن هــای ابعاد کوچکی داشــته، چگالی تــوان باالیی ایجاد 
کرده و قابلیت شــارژ و تخلیه ســریع دارند. با این حال به گفته چنگ، 
هنگامی که برای دســتگاه های پوشــیدنی به کار گرفته می شــوند، ابر 
خازن هــای معمولــی از هندســه  ســاختاری شــبیه ســاندویچ برخــوردار 
هستند که موجب کاهش انعطاف پذیری و پیچیدگی فرایند می شوند.

www.sciencedaily.comمنبع

به  موفق  مــواد  مولکولی  سطح  در  مهندسی  با  محققان 
با اعمال روی سطح، دو  که  ساخت چسب موقتی شدند 
سطح را به هم چسبانده اما برای جدا کردن دو سطح نیاز به 

استفاده از حالل یا زور نیست. 
کرده اند  کشــف  محققان دارتموث دســته ای از مواد مولکولی را 
که می توان از آن ها برای ساخت چسب های موقتی استفاده کرد 
بــه طــوری که بــرای جدا کردن دو ســطح از هم نیــازی به اعمال 
نیــرو نیســت. این چســب های غیردائمی برای مصــارف خانگی 
یــا اداری در دســترس نخواهنــد بــود، امــا می تواننــد منجــر بــه 

روش های جدید تولید و طراحی دارو شوند.
کاتریــن میریــکا، اســتادیار شــیمی در دارتمــوث می گویــد: »ایــن 
چســب موقتــی، متفــاوت از ســایر چســب ها عمــل می کنــد. این 

نوآوری راهبردهای تولید جدیدی را پدید خواهد آورد.«
گروه خاص  تحقیقات دارتموث روی مواد جامد مولکولی ، یک 
کــه به صــورت بلــور وجــود دارد، متمرکز اســت.  از مــواد چســبنده 
مولکول های موجود در این محصول قابل تصعید شدن هستند، 
کــه به طــور مســتقیم از حالت جامــد بــه گاز تبدیل  بدیــن معنــی 

می شوند بدون اینکه از فاز مایع عبور کنند. 
کلیــدی در ایــن نــوع جدیــد  توانایــی دور زدن فــاز مایــع عامــل 
چســب های موقتی اســت. چســب به صورت جامد می چسبد اما 
در ادامــه بــه بخــار تبدیل می شــود و پس از گرم شــدن در محیط 

خأ آزاد می شود. 

www.nanowerk.comمنبع

ی ادوات  تولید برق از تنفس انسان/ منبعی برای تأمین انرژ
الکترونیکی همراه

تولید چسب  موقتی که بدون نیاز به زور قابل جدا شدن است!
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لی فلزی، فرایندی  آ پژوهشگران با استفاده از چارچوب های 
بسیار  زمــان  مدت  در  که  کردند  ارائــه  آب  شیرین سازی  بــرای 

کوتاه می تواند آب شیرین تولید کند.
 )MOF( در یک پروژه جدید از ماده ای به نام چارچوب آلی فلزی

برای فیلتر کردن آالینده ها از آب دریا استفاده شده است.
محققــان با ایــن روش موفق بــه تولید مقادیر زیادی آب شــیرین 
کمتری نسبت به روش های  که انرژی بسیار  در روز شدند در حالی 

دیگر مصرف می کند.
چارچوب هــای آلــی فلــزی مــواِد متخلخــل بــا مســاحت ســطحی 
کــه از نظــر تئــوری، یــک قاشــق چای خــوری از ایــن  بــاال هســتند 
چارچوب هــای آلــی فلــزی، می تواند ســطحی بیشــتر از یــک زمین 
که بتواند  فوتبال داشــته باشــد. همین ســطح زیاد باعث می شــود 

کند. مولکول ها و ذرات را جذب 
PSP- را بــا نــام MOF ع جدیــدی از در ایــن پــروژه، محققــان نــو

کردنــد تــا نمــک و ناخالصی ها را در آب شــور و آب  MIL-53 تولیــد 

که این مــاده در آب قــرار می گیرد،  دریــا بــه دام بینــدازد. هنگامــی 
یون هــا را به طــور انتخابــی از فــاز ســیال بیــرون می کشــد و آن ها را 
روی سطح خود نگه می دارد. این فناوری می تواند در مدت زمان 
۳۰ دقیقــه، مــواد جامد محلــول )TDS( موجــود در آب را از ۲۲۳۳ 
قسمت در میلیون )ppm( به زیر ppm ۵۰۰ کاهش دهد. این مقدار 
که سازمان بهداشت جهانی برای  کامًا زیر آستانه ppm ۶۰۰ است 

آب آشامیدنی سالم توصیه می کند.
بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان روزانــه بــه میــزان ۱۳۹٫۵ لیتــر 
کرد. هنگامی  کیلوگرم MOF تولید  گالن( آب شــیرین با هر   ۳۶٫۹(
بــرای  را  پــر شــوند، می تــوان به راحتــی آن هــا  از ذرات   MOF کــه
کار، MOF در معــرض نــور  کــرد. بــرای ایــن  اســتفاده مجــدد تمیــز 
خورشــید قــرار می گیرد که باعث می شــود نمک هــای نفوذ کرده در 

کمتر از چهار دقیقه آزاد شود. ساختار چهارچوب آلی فلزی در 

www.newatlas.comمنبع

ین تولید کنید! در 30 دقیقه، با کمک فناوری نانو آب شیر

مرکز  هــمــکــاری  از  نــکــس ایــمــیــون  ــت  ــرک ش
ایجاد  بـــرای  امــیــد  شهر  ســرطــان  تحقیقات 
می کند،  استفاده  تحقیقاتی  پیشگامی  یک 
تــجــاری ســازی  بــه  نهایت  در  کــه  پیشگامی 
با  مقابله  برای  نانوذرات  از  استفاده  فناوری 

سرطان کمک می کند.
بــا   )NexImmune( نکس ایمیــون  شــرکت 

همکاری مرکز تحقیقات سرطان شهر امید )City of Hope( پیشگامی 
تحقیقاتــی ایجاد می کند تا بــا اســتفاده از آن روی راهبردهای جدید 

درمان سرطان خون حاد میلوئیدی کار کند.
مرکز تحقیقات ســرطان شــهر امید برای کشــف ســازوکارهای فرار از 
تومور و شناســایی اهداف منحصربه فرد سلول های بنیادی سرطان 
خــون، تخصــص پیشــرو خود در جهــان را بــا فنــاوری نکس ایمیون 

ترکیب خواهد کرد. 
نکس ایمیــون، یــک شــرکت زیســت فناوری در مرحله بالینی اســت 
کــه در حال ســاخت ایمنی درمانی های مبتنی بر ســلول T مهندســی 
ژنتیکــی نشــده اســت. ایــن شــرکت به تازگــی اعــام کــرده که قــرارداد 

راه انــدازی یــک پیشــگامی تحقیقاتــی مربوط به 
فناوری ذرات نانو AIM را با مرکز تحقیقاتی شــهر 
امید امضا کرده است. NEXI-001 یک محصول 
ســلول های  جمعیــت  شــامل  کــه  اســت  ســلولی 
که علیــه چندین هدف  CD8 + T طبیعــی اســت 
آنتی ژنــی در برابــر ســرطان خــون حــاد میلوئیدی 
عمل می کنند و اولین محصول بالینی تولید شده 
توســط فناوری نانوذرات AIM این شرکت است. مرکز تحقیقاتی شهر 

امید مطالعه فاز ۲٫۱ از NEXI-001 میزبانی خواهد کرد.
گویدو مارکوچی، از مؤسســه شــهر امید می گوید: »نکس ایمیون یک 
پلتفــورم فنــاوری منحصــر بــه فــرد و چنــدکاره ایجــاد کرده اســت که 
به طور بسیار موثری روی بخش های مهم تحقیقات مداوم در زمینه 
ســرطان خون حاد میلوئیدی تأثیر می گذارد. هدف جمعی ما تبدیل 
یافته های تحقیقات آتی به روش های ایمنی درمانی جدید و مٔوثرتر 

با سلول T است.«

www.finance.yahoo.comمنبع

راه اندازی یک پیشگامی تحقیقاتی برای مقابله با سرطان 
به کمک فناوری نانو
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کرده  طراحی  نانوذراتی  روسی  پژوهشگران 
و آن ها را با پوشش هایی نظیر رنگ ترکیب 
کـــردنـــد. مــحــصــول نــهــایــی پــوشــش هــایــی 
ــری و  ــ ــت ــ ــاک ــ ــدب ــ ــه خــــــــواص ض ــ هـــســـتـــنـــد کـ

ضدویروس دارند.
محققــان مؤسســه فیزیــک اســتحکام و علوم 
 ISPMS SB( روســیه  علــوم  کادمــی  آ مــواد 

RAS( و مرکــز شــیمی-فناوری مهندســی، نانومــواد جدیــدی با اثر 
کــه می تواند برای تولید  کرده اند  کتــری و ضدویروســی تولید  ضدبا
محصوالت پزشــکی مختلف از جمله ماســک های محافظ و لباس 

گیرد. پزشکی مورد استفاده قرار 
ایــن مــواد در مرکز تحقیقات فدرال پزشــکی بنیادی برای ارزیابی 
فعالیت ضدویروسی، با روش ها و دستورالعمل های پیشرفته مورد 

گرفته است.  استفاده قرار 
در ایــن ارزیابــی از مدلی از ویروس آنفوالنزای A/H1N1 اســتفاده 
کلــی )ایکوال( صورت  شــده و آزمایش هایی نیز روی مدل اشریشــیا 
که این نانومواد جدید  گرفته اســت. نتایج یافته ها نشــان می دهد 
کتری و ضدویروســی  کارایی باالیی از خواص ضدبا بــا هر دو مــدل 

را نشان می دهد.

کســید روی  گــروه تحقیقاتی از نانوذرات ا این 
کــه   )Cu-Fe( O کســید مــس )ZnO( و ذرات ا
بــا اســتفاده از روش انفجــار الکتریکــی ســیم ها 
به دست آمده اســت، به عنوان ابزاری استفاده 
کردند که مانند ســدی در برابر عوامل بیماری زا 

عمل می کند.
آنفوالنــزا  ویــروس  اســترین  حــاوی  مایعــی 
از ۳۰ دقیقــه،  ایــن مــواد اعمــال شــد. پــس  )H1N1pdm09(بــه 
کردنــد. در  محققــان میــزان ویــروس موجــود در نمونــه را ارزیابــی 
کســید روی،  کســید مس و ا نمونه هــای پلی پروپیلن حاوی ذرات ا
که در آن مقدار ویروس باالیی مشاهده شد،  برخاف نمونه شاهد 

بار ویروسی وجود نداشت.
کار در  فعالیــت ضدویروســی مــواد دارای نانــوذرات پس از مدت هــا 
حســاس   MDCK ســلول های  کشــت  روی  مختلــف،  محیط هــای 
بــه ویــروس آزمایش شــد. این ســلول ها در مجــاورت مایعات حاوی 
نانوذرات قرار داده شدند و نتایج نشان داد که سلول ها زنده ماندند. 
نتایــج ایــن تجزیه و تحلیل نشــان داد که این ترکیب برای ســلول ها 

ک نیست. خطرنا
www.miragenews.comمنبع

سی دی بیوپارتیکلز که یکی از تولید و عرضه کنندگان نانوذرات 
پلیمری  فلورسنت های  به تازگی  ــت،  اس بـــازار  در  فلورسنت 
کمک  پژوهشی  و  علمی  جامعه  به  که  کــرده  تولید  جدیدی 

شایانی می کند.
شــرکت ســی دی بیوپارتیکلــز )CD Bioparticles( به عنوان یکی از 
تولیدکننده و تأمین کننــده انواع محصوالت و خدمات تحویل دارو، 
در حــال حاضر مجموعه ای از پلیمرهای فلورســنت نظیر دکســتران 
را  فلورســنت  آلژینات هــای  و  فلورســنت  هپارین هــای  فلورســنت، 
بــرای اســتفاده در نانوذرات فلورســنت/ داربســت/ هیــدروژل، مواد 
کروفاژ(  ره گیری کننده و تشــخیص جذب ســلول )به عنوان مثــال ما

تولید می کند.
ســی دی بیوپارتیکلــز بــا طراحــی دقیــق و پلتفــرم فنــاوری پیشــرفته، 
کــه  دارد  تحویــل  مختلــف  کاربرد هــای  و  راهبردهــا  از  عمیقــی  درک 
کند تا از ســنتز شــیمیایی، فرموالســیون و  می توانــد بــه محققان کمک 
خالص ســازی های خســته کننده خــاص شــوند. ســی دی بیوپارتیکلــز 

همچنیــن می تواند به حل چالش های دانشــمندان در طول تحقیقات 
نظیر تصویربرداری از توزیع مواد مبتنی بر پلیمر )نانو( و پوشش محدود 
کنــد. در حــال حاضــر، بــا عرضــه مواد  کمــک  طول مــوج بــرای ردیابــی 
فلورســنت جدید توسط شــرکت ســی دی بیوپارتیکلز، محققان به انواع 
مختلفی از پلیمرهای فلورسنت مانند دکستران های فلورسنت با دامنه 
Mw از ۶ کیلو دالتون تا ۲۰۰۰ کیلو دالتون دسترسی دارند. این شرکت با 
افزودن گروه های عاملی و PEGهای لیپیدی فلورسنت که برای بهبود 

تصویربرداری مفید هستند، به پژوهشگران کمک شایانی کرده است.
جفــری دیپــاول، مدیــر ارشــد بخش تحقیق و توســعه این شــرکت 
می گوید: »سی دی بیوپارتیکلز سال هاست که در زمینه تحویل دارو 
فعالیت می کند و دارای تخصص و تجربه قوی و گســترده ای است 
گروه های چند عاملی را برای اصاح  که می توانیم  و ما خوشــحالیم 

بیشتر و اهداف برچسب گذاری به مشتریان خود ارائه دهیم.«

www.investingnews.comمنبع

یال ایجاد می کنند طراحی نانوذراتی که رنگ های آنتی باکتر

عرضه پلیمرهای فلورسنت برای کمک به حوزه پژوهش
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را  روی  فلز  جنس  از  نانوذراتی  پژوهشگران 
کشف  بینی  بویایی  گیرنده های  بخش  در 
کردند که می تواند به درک بهتر بو کمک کند.
یــک تیــم تحقیقاتی از دانشــگاه اوبــرن اولین 
کــه به طــور طبیعــی در بــدن  نانــوذرات فلــزی 
ایــن  کــرد.  کشــف  را  دارنــد  وجــود  حیوانــات 
نانــوذرات از جنــس روی )Zn( بــوده که به طور 

خــاص در ســلول های بینــی وجود دارد که این امر ممکن اســت در 
بازیابی یا تقویت حس بویایی حیوان یا شخص تأثیرگذار باشد.

دامپزشــکی  داروی  کالــج  فیزیولــوژی  اســتاد  ودیانــوی،  ویتالــی 
بافــت  کــه  از مدت هــا قبــل می دانســتند  می گویــد: »دانشــمندان 
حیوانــی دارای مــواد معدنی در حالت یونی و متصل به اتم اســت، 
که نانــوذرات فلــزی به طــور طبیعی در  امــا هیچ کــس نمی دانســت 
که حالت ســوم فلز  بــدن حیوانات وجود دارد. این اولین بار اســت 

در بدن مشاهده می شود.«
کــه نانــوذرات فلــزی الکترون های  اهمیــت ایــن یافتــه آن اســت 
از آن هــا دریافــت می کننــد.  یــا  کنش هــا داده و  بــه وا بیشــتری را 

از تعــداد  کــه  نانــوذرات ســاختارهایی هســتند 
کــه  حالــی  در  شــده اند،  تشــکیل  اتــم  زیــادی 
یون هــا اتم هــای دارای بــار الکتریکــی هســتند 
کــه در اثر از دســت دادن یا افزایــش یک یا چند 

الکترون ایجاد می شوند.
دانشــمندان  »برخــی  می گویــد:  وودیانــوی 
کــه الکتــرون حــس بویایــی را  تصــور می کننــد 
که بــا الکترون های  تحریــک می کنــد. بنابراین، نانــوذرات فلزی، 
کنش های آنزیمی بویایی نســبت به  زیــادی تعامل دارند، از نظر وا

یون های فلزی برتری دارند.«
این تحقیق با اســتفاده از موش های آزمایشگاهی به عنوان مدل 
کــه در آن نانــوذرات روی در مژک های  حیوانــی انجام شــده اســت 
گیرنده های  عصبــی بویایی، بخشــی از یک ســلول عصبی حــاوی 
کشف شد. تا قبل از این تحقیق، فلز روی در بدن تنها در  بویایی، 

حالت یونی یا به صورت اتصالی مشاهده شده بود.

www.alabamanewscenter.comمنبع

با طراحی سامانه ای حاوی نانوذرات، محققان نشان دادند که 
می توان از نانوذرات برای تحریک سیستم دفاعی گیاه استفاده 

کرد و در نهایت نیاز به استفاده از آفت کش ها را کم کرد.
گروه زیست شناسی دانشگاه  پژوهشــگران مؤسســه آدولف مرکل و 
فریبــورگ دریافتند که چگونه برخی از نانوذرات ســیلیس می توانند 
کارآمد در برابر برخی  به عنوان آفت کش اما با قابلیت تجزیه و بسیار 

از عوامل بیماری زای گیاهی عمل کنند.
امروزه یکی از بزرگ ترین چالش های کشاورزی، استفاده گسترده از 
کودها و سموم دفع آفات است. با افزایش تعداد محصوالت ممنوع 
ک برای سامتی انسان و دام، نیاز به مواد جایگزین بسیار  یا خطرنا

جدی است.
برابــر  گیاهــان در  ایمنــی  پاســخ  ایــن روش هــا، تحریــک  از  یکــی 
ک  حمات پاتوژن اســت. اسید سیلیســیک که به طور طبیعی در خا
کنش هایی را در گیاهــان ایجاد کند  وجــود دارد، می توانــد چنیــن وا
و نانــوذرات ســیلیس آمــورف می تواننــد ایــن مــاده را در مقادیــر کم 
که به طور طبیعی در بسیاری  کاربرد این نانوذرات  کنند.  رهاســازی 
از محصوالت غذایی مانند غات نیز وجود دارد، بســیار رایج تر از آن 

که بیشــتر مردم تصور می کنند. پژوهشــگران این پروژه قصد  اســت 
داشــتند یک نانوماده مناســب برای کشاورزی را تولید کنند که قادر 
باشــد تا با تحویل هدفمند اســید سیلیســیک موجب تحریک برای 
گــروه تحقیقاتی نانوذرات  دفــاع در برابر عوامل بیماری زا شــود. این 
کردند. آن ها  گیاهان ســنتز  ســیلیس را با خواص مشــابه موجــود در 
 Arabidopsis کارایــی ایــن نانــوذرات، آن هــا را روی بــرای آزمایــش 
گیاهی بسیار پرکاربرد، آلوده به آفت  thaliana )شاه تال(، یک مدل 

کتریایی Pseudomonas syringae، مورد آزمایش قرار دادند. با
که نانــوذرات آن ها می تواند  نتایــج یافته های محققان نشــان داد 
با تحریک هورمون دفاعی گیاه، اســید سالیسیلیک )که ماده مٔوثره 
کتری ها را به روشــی وابسته  آســپرین نیز هســت( مقاومت در برابر با
بــه دوز افزایش دهد. محققان همچنین فعــل و انفعاالت نانوذرات 
بــا برگ های گیاه را بررســی کردند. آن ها توانســتند نشــان دهند که 
جــذب و عملکــرد نانــوذرات منحصــرًا از طریــق منافذ بــرگ )روزنه( 

صورت می گیرد که به گیاهان اجازه می دهد تنفس کنند.

www.phys.orgمنبع

کاهش استفاده از آفت کش ها با نانوذرات امکان پذیر است

کشف نانوذراتی که موجب بهبود حس بویایی می شود
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از  خوبی  تجربه   H1N1 آنفوالنزای  همه گیری  در  که  تایلندی ها 
دریافت واکسن از غرب نداشتند، برای توسعه و تولید واکسن 
ضدکرونا دست به کار شده اند و تالش دارند تا واکسن بومی 

ضدکرونا را تولید کنند.
یــک محقق تایلندی می خواهد کشــورش را به یکــی از قطب های 
که  کیات روکسرونگتهام از این  کند.  کســن ضدکرونا تبدیل  تولید وا
کسن از کشور دیگر بماند،  کشورش در صف انتظار دریافت و خرید وا
کســن را  چندان خرســند نیســت. او مأموریت دارد تا توانایی تولید وا
در تایلنــد ایجــاد کند و نه تنها کشــور خود بلکه ۶ کشــور مجاور را نیز 
علیــه کرونا ایمن ســازی کند. هدف بلندمدت روکســرونگتهام حتی 
بلندپروازانه تر اســت، او قصد دارد تا زمینه کار را برای توســعه ســریع 
کسن در برابر بیماری همه گیر بعدی، هر زمان ممکن است اتفاق  وا

بیفتد، آماده کند.
کسن  روکســرونگتهام، سرپرست پژوهشگاه مرکز تعالی و تحقیق وا
دانشــگاه چواللونگکــورن، در بانکــوک، می گویــد: »وقتــی بــا یــک 
بیماری همه گیر روبه رو شدید، به جای نشستن و انتظار برای خرید 

کسن را خودتان بسازید.« آن، باید روی پای خود ایستاده و وا
وی بــه درســی از عفونــت آنفوالنــزای H1N1 در ســال ۲۰۰۹ اشــاره 
کــرد، زمانی که کشــورهای ثروتمند با اســتفاده از یــک فناوری کامًا 

کسن مورد نظر را تولید کردند. پیشرفته با سرعت باالیی وا
وی در مصاحبــه اخیــر خــود بــا انجمن آســیایی هنگ کنــگ اظهار 
داشــت: »چیــن، آمریــکا، اروپــا و ژاپــن به ســرعت و در طــی چند ماه 
کســن ضدآنفوالنزا را دریافت کردند، این در حالی اســت  ابتدایــی، وا

که تایلند وقتی که همه گیری تقریبًا از بین رفته بود، آن را گرفت.«
توســعه  برنامــه  در  ســرمایه گذاری  اصلــی،  راه حــل  می افزایــد  وی 
کســن در تایلنــد اســت. بــا تأمیــن بودجــه الزم و همچنیــن ایجــاد  وا
زیرســاخت های مناســب، ایــن کشــور از موقعیت مناســبی برخوردار 
خ دهــد،  کــه یــک بیمــاری همه گیــر ر خواهــد بــود تــا نوبــت بعــدی 

کسن تولید کند. به سرعت وا
 Chula )Chula VRC( کسن کیات روکسرونگتهام مرکز تحقیقات وا
کرد. این مرکز  را در دانشگاه چواللونگکورن، در سال ۲۰۱۷ تأسیس 
کســن های مبتنــی بــر DNA و پروتئیــن را بــرای چندیــن بیماری  وا
کنــون کووید۱۹  عفونــی از جملــه تــب دانــگ، HIV، لپتوســپیروز و ا
کسن برای آلرژی  دنبال کرده است. آن ها همچنین در حال تولید وا

به گردوغبار هستند.

کســن ویروس کرونا، آن ها از پلتفرم mRNA استفاده  برای تولید وا
که عملکرد آن در آزمایش های شــرکت های فایــزر و مادرنا  می کننــد 
ثابــت شــده اســت. در ایــن رابطــه، آن هــا از درو وایســمن، یکــی از 
پیشگامان فناوری mRNA، کمک می گیرند. کیات روکسرونگتهام 
و وایســمن اولیــن بار ۲۵ ســال پیش به عنوان همــکاران تحقیق در 
انستیتوی ملی بهداشت )NIH( در مریلند با یکدیگر ماقات کردند. 
ویسمن چندین سال است که در Chula VRC با این تیم همکاری 
کوویــد ۱۹، پــروژه فوریــت جدیدی بــه خود  می کنــد. بــا همه گیــری 

گرفت.
کــه هرگونه  وایســمن می گویــد: »کیات روکســرونگتهام نگــران بود 
کسن تولید شده در غرب سال ها زمان ببرد تا به تایلند و کشورهای  وا
کــم درآمد اطراف برســد.« آزمایش روی حیوانات در مــاه مارس آغاز 
کســن پاسخ های ایمنی بسیار شدیدی را در موش ها و  شــده و این وا
کرده است. آزمایش های انسانی، که در ابتدا برای  میمون ها ایجاد 
پاییز امسال برنامه ریزی شده بود، به دلیل تأخیر در تأمین اعتبار، به 

اوایل سال ۲۰۲۱ منتقل شد.
وی گفــت: »مــا یاد گرفتیــم که گرفتن پول از دولت زمان بر اســت. 
ممکــن اســت چندیــن ماه طول بکشــد تــا تأییــد شــود. در حالی که 
کرده و  کنندگان خصوصی نیز  این مؤسســه شــروع به تماس با اهدا

حمایت بیشتری از پروژه انجام شده است.«
کسن mRNA برای رساندن mRNA به سلول ها به دو جز،  تولید وا
یعنی mRNA و یک پوشش چربی به نام نانوذره لیپیدی نیاز دارد. 
کانادا برای ســاخت  Chula VRC بــا همــکاری یــک تولیدکننــده در 
نانوذرات لیپیدی، مجوز اســتفاده از فرموالســیون آن ها را به  دســت 

آورد.
کانادا  گفت: »ما شــریک زیســت فناوری خود را در  روکســرونگتهام 
متقاعــد کردیــم که مجوز اســتفاده از فناوری کپسوله ســازی را به ما 
دهــد چرا که ما برای اهداف تجاری این فناوری را نمی خواهیم. ما 
کار را برای اهداف امنیتی، تایلند و کشورهای کم درآمد در آسیا  این 
می خواهیم.آن ها با موفقیت مجوز فرموالسیون را برای استفاده در 
کستان صادر  کامبوج، الئوس، اندونزی، مالزی و پا تایلند، میانمار، 
کســن به بیشــتر افراد  گام بعدی یافتن بودجه برای توزیع وا کردند. 

در آن کشورهاست.
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