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مرکز نانو ايران- چین به نمايندگی 
از 10 شــرکت ايرانی در راســتای 
و  تجهیــزات  محصــوالت،  معرفی 
توانايی ايــران در حوزه فناوری نانو، 
در نمايشگاه بین المللی فناوری نانو 

شانگهای حضور يافت.
فنــاوران  شــريف،  پارســاپلیمر 
نانومقیاس، ســوين پالسما، آديکو، 
اکسیر نانوسینا، پیام آوران نانوفناوری 
فردانگر، آريا پلیمر، بهران فیلتر و توانا 
از جمله های شرکت های ايرانی فعال 

در حوزه فناوری نانو هستند که محصوالت شان 
در اين نمايشگاه ارايه شد. شرکت توسعه فناوری 

مافوق صوت نیز در اين نمايشگاه حضور داشت.
از جمله محصــوالت ايرانی ارائه شــده در اين 
نمايشــگاه می توان به، دســتگاه التراســونیک، 
دستگاه الکتروريسی، نانو داروهای سینا دوکسوزوم 
و ســیناکورکومین، دستگاه تصفیه آب )به روش 
کويتاســیون(، انواع فیلترهای نانويی نیروگاهی، 
انــواع تجهیــزات آزمايشــگاهی دانش آموزی، 
اســپاترينگ رومیزی، دستگاه تولید نانوذرات به 
روش انفجار الکتريکی ســیم، لوله های بی صدا و 

نانوپوشش ها اشاره نمود.
شــايان ذکر است، در اين نمايشگاه که از 11 تا 
13 خردادماه ۹5 در محل نمايشــگاه بین المللی 
شانگهای برگزارشــد، نزديک به 200 شرکت در 

حوزه فناوری نانو حضور داشتند.

همچنین در حاشــیه اولین روز اين نمايشــگاه 
 China-Iran Nanotech دومین نشست مشترک
Matchmaking event با هدف معرفی شرکت های 
ايرانی و آغاز همکاری بین شــرکت های ايرانی و 

چینی در حوزه فناوری نانو برگزار شد.
علیرضا ايروش، سرکنســول جمهوری اسالمی 
ايران در شانگهای با حضور در اين نشست با اشاره 
به رشــد علمی جمهوری اسالمی ايران در حوزه 
نانو بر همکاری مشترک دو کشور در اين زمینه 

تاکید داشت.
همچنین علی دهقانی، رايزن بازرگانی ايران در 
شــانگهای، ضمن ابراز امیدواری جهت باالرفتن 
ســهم محصوالت مبتنی بر فناوری پیشرفته در 
تراز تجاری دو کشــور در خصــوص حمايت از 
شرکت های ايرانی جهت توســعه همکاری ها با 

کشور چین توضیحاتی ارايه نمود.

دکتر Zhang، مدير مرکز نانوپولیس 
نیز ضمن معرفی همکاری بین المللی 
مرکز بر توســعه فعالیت های مرکز 

INCC و نانوپولیس تاکید داشت.
در بخــش Project promotion اين 
نشســت، شــرکت مافوق صوت به 
معرفی دستگاه التراسونیک پرداخت 
و پس از آن معرفی تجهیزات نانويی 
ســاخت ايــران )شــرکت آديکو(، 
تجهیــزات آموزشــی نانــو )توانا(، 
لوله های بی صدا )شرکت پارسا پلیمر 
شريف(، سیستم های جداسازی فلزات سنگین از 
آب )شرکت فناوران نانوفناوری فردانگر(، دستگاه 
نانوکوتینگ )شرکت سوين پالسما( و نانوفیلترهای 

صنعتی )شرکت بهران فیلتر( انجام شد.
از ديگــر رخدادهای اين نمايشــگاه می توان به 
امضای تفاهم نامه  توســعه همکاری مشترک در 
حــوزه فناوری نانو بین مرکــز نانو ايران- چین و 
 Jiangsu international cooperation center مرکز

for Science and Technology اشاره نمود.
 ،»R&D حمايت از انجام پروژه های مشــترک«
»حمايــت از برگزاری نشســت ها و کارگاه های 
مشترک«، »حمايت از انتقال فناوری و همکاری 
علمی بین محققان دو کشــور« و »همکاری در 
اطالع رســانی رويدادهای علمی و نمايشگاه های 
علمی و فناوری در دو کشور« از جمله توافق های 

ذکر شده در اين تفاهم نامه است.
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نشســت تخصصی »معرفی کاربردهای نانوپوشش ها در صنعت شیرآالت 
بهداشــتی« با هدف آشــنايی صنعت گران فعــال در حوزه شــیرآالت با 
پتانسیل های فناوری نانو، در تاريخ شــانزدهم خردادماه ۹5 در محل ستاد 

توسعه فناوری نانو، برگزار شد.
در ابتدای اين نشســت دکتر اسدی فرد، مدير کارگروه صنعت و بازار ستاد 
توســعه فناوری نانو با تاکید بر رويکرد اصلی برنامه 10ســاله دوم ستاد 
جهت توسعه صنعتی و تولید محصوالت و صادرات فناوری ها و محصوالت 
ايرانی به بازارهای جهانی، افزود: »هدف از برگزاری نشست های تخصصی 
با صنايع مختلف آشــنايی صنايع با فناوری نانو و پتانسیل ها و کارايی اين 
فناوری نوين است تا صنايع با استفاده از اين پتانسیل ها و ايجاد نوآوری و 
فضای رقابتی سبب ايجاد تحول و نهايتا بهبود کیفیت محصوالت و صنايع 

خود شوند«.
مدير کارگروه صنعت و بازار ستاد نانو خاطر نشان کرد: »ستاد توسعه فناوری 
نانو در راستای رسوخ فناوری نانو در صنعت تاکنون 200 طرح در دوبخش 
شــرکت های صنعتی متوسط )140 مورد از جمله بهران فیلتر، نیرومحرکه 
و...( و شرکت های صنعتی بزرگ )60 مورد شامل گروه صنعتی گلرنگ، مپنا، 

تراکتورسازی و پتروشیمی غدير( به اجرا رسانده است«.
در ادامه نشست، دکتر علم خواه، کارشناس صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو 
در حوزه نانوپوشش سخنرانی با موضوع »نانوپوشش ها در صنعت شیرآالت 

بهداشتی )فناوری، کاربردها و فرصت های تجاری(« ارائه نمود.
در بخــش دوم نشســت نیز مهندس موســوی زاده کارشــناس کارگروه 
صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو به تشريح برنامه های حمايتی ستاد نانو 

در راستای توسعه تجهیزات و ماشین آالت صنعتی پرداخت.
در ادامه اين نشست مهندس رشیدی مدير فنی شرکت يارنیکان صالح به 
معرفی دستگاه ARCPVD طراحی و ساخته شده در اين شرکت پرداخت. 

الزم به ذکر است در اين نشست تخصصی نمايندگانی از شرکت های فعال 
در حوزه ساخت شیرآالت بهداشتی از جمله شیبه، رهآب، کالرپويا، کیان، 

ريسکو، نوتريکا و KWC حضور داشتند.
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در بیست و سومین نمايشگاه بین المللی 
صنايع کشاورزی، مواد غذايی، ماشین آالت 
و صنايع وابســته )ايران آگروفود 2016(، 
آخرين دستاوردها و محصوالت فناوری نانو 
داخلی کشور در حوزه کشاورزی و صنايع 
غذايی در معرض ديد عالقمندان اين حوزه 
قرار گرفت. محصوالت ارايه شــده در غرفه 

فناوری نانو عبارت بودند از:

پوشش سخت و مقاوم
پوشش های نانوساختار سخت و مقاوم با اعمال بر 
روی سطوح قطعات صنعتی، ابزارها و قالب ها که 
تحت خوردگی، سايش و فرسايش می باشند، باعث 
ايجاد مقاومت باال در اين قطعات شده و طول عمر 

قطعات را تا 10 برابر افزايش می دهد.
 ویژگی ها:

 افزايش عمر قطعات، ابزارها و قالب ها و نیز عدم 
نیاز به تعمیرات متوالی؛

 افزايش کیفیت سطحی قطعات؛
 کاهش هزينه تولید؛ و

 صرفه جويی ارزی.

نایلون زیست تخریب پذیر
استفاده  با  زيســت تخريب پذير  بسته بندی های 
از نانوذراتی کــه تجزيه پذيری پلیمرها را افزايش 
می دهند ساخته می شــود. با فناوری نانو می توان 
عمر پالســتیک را از حدود 200 سال به کمتر از 
5 ســال کاهش داد. اين محصول توسط شرکت 

نانوپالست جلفا ارس تولید و ارائه شده است.
 ویژگی ها:

 افزايش تجزيه پذيری پلیمرها؛
 کاهش مشکالت زيست محیطی؛ و

 صرفه جويی در هزينه های مورد نیاز برای حذف 
انواع پالستیک ها.

پوشش گلخانه
نايلون های نانويی سه اليه گلخانه ای با عرض 6 و 
12 متر توسط شرکت نانوپالست جلفا ارس تولید 

و ارائه شده است.
برای ارتقای کیفی و عملکرد مناسب اين پوشش 
خواص ويژه ای بــه هريک از ايــن اليه ها افزوده 

می شود.

 ویژگی ها:
 قابلیت تثبیت کننده نوری ضد اشعه ماوراء بنفش؛

 استحکام خوب؛
 حفظ دما؛

 شفافیت و انتقال نور فوق العاده؛
 جاذب اشعه مادون قرمز؛

 دارای خواص ضد میکروب، ضد مه و ضد قطره؛ 
و

 صرفه جويی ارزی.

نانو آفت كش گياهی
اين محصول تولید شــرکت زيست شیمی آزما 
رشد است و با نام تجاری کیتوسنس ارايه می شود. 
اين محصول نانوذرات کیتوســان حامل منتول با 
خاصیت ضدقارچ اســت. در اثر تقويت سیســتم 
ايمنی ذاتی گیاه توسط اين ترکیبات، پروتئین ها و 
ترکیبات بیوشیمیايی خاصی از گیاه ترشح می شود 
که آفات نباتی و میکروارگانیسم های بیماری زا گیاه 
نسبت به آن ها حساس می باشند و پس از مدتی از 

بین می روند.
 ویژگی ها:

 خاصیت ضدقارچ؛
 کنترل 1۸ نوع آفت؛ و

 صرفه جويی در هزينه ها.

نانوكویتاسيون
اين دستگاه تولید شــرکت پیام آوران نانو فناوری 
فردانگر اســت و با نام تجاری PNF ارايه می شود. 
در دستگاه نانوکويتاسیون صنعتی انرژی بااليی با 
استفاده از پديده نانوکويتاسیون هیدرودينامیک در 
راکتور دستگاه ايجاد می شــود. از اين انرژی برای 
پاستوريزاسیون سرد، اختالط مايعات نامحلول در 
هم در محیــط مايع و نیز افزايش قابلیت واکنش 

شیمیايی مواد استفاده می شود.
 ویژگی ها:

 پاستوريزاسیون سرد؛
 اختالط مايعات نامحلول؛

 پخش نانوذرات در محیط مايع؛
 مصرف انرژی پايین؛ و

 قابلیت آسان در افزايش مقیاس.

دستگاه مولد پالسمای سرد
اين دستگاه تولید شــرکت کاوش ياران 
فن پويا است. از اين دســتگاه برای افزايش زمان 
ماندگاری و استريلیزاســیون در صنايع غذايی و 
افزايش جوانه زنی بذر استفاده می شود. پالسمای 
ســرد با يک فرآيند غیرحرارتی می تواند ســبب 
کاهش بار میکروبی از ســطح مواد خام کشاورزی 

و فرآوری شده شود.
 ویژگی ها:

 اصالح ســطح مواد )بذر، خشــکبار و گیاهان 
دارويی( بــدون تخريب حرارتــی و بدون تغییر 

مورفولوژی ذاتی مواد؛
 میزان اثر گذاری باال و طوالنی مدت؛

 سادگی در بکارگیری فرايند؛
 فرايندی خشــک و بــدون اســتفاده از مواد 

شیمیايی سمی و يا آلوده کننده؛
 صرفه جويی در مصرف آب و انرژی؛ و

 امکان تیمار سطوح در فشار کم يا فشار محیط.

عالوه بر محصوالت ارائه شــده در نمايشــگاه، 
گزارش های صنعتی و کتابچه محصوالت فناوری 
نانو در حوزه کشــاورزی و صنايع غذايی در بین 

بازديدکنندگان از غرفه فناوری نانو توزيع شد.
در طول برگزاری نمايشگاه نیز 150 فرم تبادل 
فناوری توسط صاحبان صنايع در غرفه فناوری نانو 
به ثبت رسیده است. همچنین، روندهای حمايتی 
ستاد ويژه توســعه فناوری نانو جهت استفاده از 
تجهیزات و محصوالت مبتنی بر اين فناوری برای 

بازديدکنندگان غرفه فناوری نانو بیان شده است.
شــايان ذکر است، در بیست و سومین نمايشگاه 
بین المللــی صنايــع کشــاورزی، مــواد غذايی، 
ماشین آالت و صنايع وابسته، محصوالت و خدمات 
بیش از ۷10 شرکت داخلی و ۷46 شرکت خارجی  

در مساحتی بالغ بر 62000 مترمربع معرفی شد.

استقبال صنعتگران از محصوالت فناوری نانو در نمایشگاه ایران اگروفود ۲016
نانو در ایران
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در چهارمیــن نمايشــگاه بین المللی 
حمل و نقل ريلــی، صنايع، تجهیزات و 
فناوری  پنج محصول  وابسته،  خدمات 
نانو در حوزه صنعت حمل و نقل ريلی 
معرفی شــد و آخرين دســتاوردهای 
فناوری نانو در معرض ديد صنعتگران 

و عالقمندان اين حوزه قرار گرفت.
محصوالت حاضر در غرفه فناوری نانو 

دراين نمايشگاه عبارتند از:

پوشش سخت و مقاوم
پوشــش های نانوســاختار ســخت و مقاوم با 
اعمال بر روی ســطوح قطعات صنعتی، ابزارها 
و قالب ها که تحت خوردگی، سايش و فرسايش 
می باشــند، باعث ايجاد مقاومت بــاال در اين 
قطعات شده و طول عمر قطعات را تا 10 برابر 

افزايش می دهد.
 ویژگی ها:

 افزايش عمر قطعات، ابزارها و قالب ها و نیز 
عدم نیاز به تعمیرات متوالی؛

 افزايش کیفیت سطحی قطعات؛
 کاهش هزينه تولید؛ و

 صرفه جويی ارزی.

نانوسيل الوان
آبگريز نمودن ســطوح جهت حفاظــت از آنها 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت کــه اين امر 
در راستای حفاظت ســطوح نمای ساختمان از 
رطوبت و جلوگیــری از تخريب های وارده بعدی 
می باشــد. اين محصول، تولید شــرکت تعاونی 
رنگ و رزين الوان اســت. اين محصول يک اليه 
نفوذی بی رنگ بر روی سطح تشکیل می دهد که 
از نفوذ مويینــه آب و مواد مخرب محلول در آن 
جلوگیری می نمايد. از آنجا که اين عوامل از بسته 
شدن حفرات موئینه جلوگیری می نمايند، سطح 
مذکور با اين قابلیت تنفس خود را حفظ نموده و 
همچنین از سطح در برابر ايجاد قارچ، کپک، شوره 

و... حفاظت می گردد.
 ویژگی ها:

 ايجاد آبگريزی باال بر روی سطح؛
 عدم تشکیل فیلم برروی سطح؛ و

 عدم تغییر رنگ و ظاهر سطح پوشش دهی شده.

كفپوش اپوكسی ضد سایش
اين محصول متعلق به شــرکت بسپارســازان 
ايرانیان است. اين کفپوش ها به صورت يکپارچه 
و بدون درز و دارای ويژگی هايی از جمله ضد آب، 
ساده تمیز شــونده و آنتی باکتريال، ضد لغزش، 
مقاوم به سايش، مناسب برای فضاهای بیرونی 
و داخلــی، در طرح ها و رنگ های متنوع و قابل 

اجرا بر روی انواع زيرسازی هستند.
 ویژگی ها:

 افزايش عمر مصرف در اثر افزايش مقاومت 
سايشی و مکانیکی کفپوش؛

 حفاظت از ســطح بتن در برابر فرسايش و 
نفوذ مايعات؛

 تمیز شدن آسان؛
 آنتی باکتريال بودن؛ و

 حرکت آسان چمدان ها و ساک های چرخ دار.

نانوبتن سبک سازه ای
اين محصول توســط شــرکت بهديس سامان 
امین تولید شده است. کارايی و خواص بتن تا 
حد زيادی به مقدار و ابعاد زيرســاختارهای به 
کار رفته آن مثل ذرات C-S-H، ژل ســیمان و 

کپیالری ها بستگی دارد.
ذرات در ابعــاد نانــو خصوصیــات فیزيکی و 
شــیمیايی متفاوت و منحصر به فردی را از خود 
نشان می دهند. طرح اختالط مبتنی بر نانومواد 
نقش قابل مالحظه ای در بهبود خواص فیزيکی 
بتن داشته که ضمن ايفای نقش يک فعال ساز 
در فعالیت هــای شــیمیايی پوزوالنی منجر به 

تولیــد بتن بــا خــواص مقاومتی باال 
می شود.

 ویژگی ها:
 کاهش وزن سازه؛

 افزايش مقاومت فشاری.

منسوجات كارا
تولید منسوجات با کارايی باال رشدی 
روزافزون در صنعت نســاجی داشــته 
است. امروزه ايجاد خصوصیات متنوعی 
روی منســوجات برای دستیابی به کاربردهای 
متنوع مرســوم است. اســتفاده از فناوری نانو 
از مهم تريــن و کاربردی ترين مســیرها برای 
دستیابی به منسوجات کارا می باشد. همچنین 
امکان دســتیابی به خــواص چندمنظوره در 
منســوجات از ديگــر رهاورد هــای بکارگیری 
فناوری نانو می باشد. با توجه به تنوع بکارگیری 
منسوجات در بخش های مختلف قطار از قبیل 
پرده، کفپــوش، روکش صندلی، منســوجات 
خواب و...، اســتفاده از فنــاوری نانو می تواند 
افق های جديدی بــرای ارائه محصوالت جديد 

بگشايد.
 ویژگی ها:

 ايجاد خواص ضدباکتری، ضدبو و ضدقارچ؛
 ايجاد خواص ضد لک و ضد آب؛

 ايجــاد مقاومت در برابر اشــعه فرابنفش و 
آتش؛ و

 ايجاد خواص همزمان.

عالوه بر محصوالت ارائه شــده در نمايشگاه، 
گزارش هــای صنعتــی و کتابچــه محصوالت 
فناوری نانو در حــوزه حمل و نقل ريلی در بین 
بازديدکنندگان از غرفه فناوری نانو توزيع شد. 
الزم به ذکر است که در اين نمايشگاه ۷5 فرم 
تبادل فنــاوری در غرفه فنــاوری نانو به ثبت 

رسیده است. 
شــايان ذکــر اســت، چهارمین نمايشــگاه 
بین المللی حمل و نقل ريلی، صنايع، تجهیزات 
و خدمات وابســته 26 تا 2۹ ارديبهشت سال 
جاری در محل دائمی نمايشگاه های بین المللی 

تهران برگزار گرديد.

عرضه پنج محصول فناوری نانو در چهارمين نمایشگاه بين المللی حمل و نقل ریلی
نانو در ایران
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دومین هم انديشی محققان دارای پايان نامه کاربردی-صنعتی فناوری نانو با 
حضور بیش از ۸0 دانشجوی مقطع دکتری و کارشناسی ارشد )دارای پايان نامه 
تايید شــده کاربردی-صنعتی حوزه فناوری نانو(، ششــم خردادماه درمحل 

دانشکده پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شد.
اين دوره شــامل محورهايی با موضوعات؛ »معرفی فعالیت های ستاد نانو«، 
»انتقــال تجربه ی الگوهای موفق کارآفرينی و تجاری ســازی در حوزه نانو«، 
»هم افزايی محققان و کارشناســان حوزه های صنعتی ســتاد نانو«، »معرفی 
آيین نامــه حمايت گام به گام از پايان نامه های دانشــجويی«، » ارائه تعدادی از 
دســتاوردهای کاربردی- صنعتی محققان فناوری نانو« و »ارائه مشاوره های 

تخصصی« بوده است.
در مراسم افتتاحیه اين دوره دکتر رضايت، مدير کارگروه توسعه منابع انسانی 
ســتاد نانو با محوريت اهمیت توجه به پايان نامه های کاربردی به سخنرانی 

پرداخت.
مهندس ختمی مآب، دبیر کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو نیز با ارايه 
مطالبی در اين برنامه، خاطرنشــان کرد: »ســتاد ويژه توسعه فناوری نانو به 
پايان نامه های دانشجويی مقاطع تحصیالت تکمیلی به صورت گام به گام حمايت 
تشويقی پرداخت می کند. در اين طرح براساس شاخص های برنامه و متناسب 

با دستاوردهای هر پايان نامه، میزان تشويقی افزايش خواهد يافت.«
 در ادامه برنامه، خانم مهندس موســوی، دبیر دومین هم انديشی محققان 
پايان نامه هــای کاربردی-صنعتی فناوری نانو، به تشــريح اهداف برگزاری و 
برنامه های اين دوره پرداخت. وی همچنین کارشناسان کارگروه صنعت و بازار 
ستاد توسعه فناوری نانو در حوزه های مختلف صنعتی را جهت آشنايی بیشتر 

شرکت کنندگان در دوره معرفی کرد.
در ادامه ســخنرانی های اين بخش مهندس جعفری، دبیر کارگروه توسعه 

فناوری ستاد نانو نیز به تشريح چند نمونه موفق و ناموفق شرکت های نانويی در 
کشور و داليل موفقیت و عدم موفقیت آنها پرداخت. 

در بخش دوم اين هم انديشی نشست های مجزايی در هفت گروه شامل، نانومواد 
و نفت، آب، انرژی، تجهیزات- پوشش-پالسما، خودرو، پلیمر-دارو، کشاورزی و 
نساجی برگزار شد. در هر يک از اين نشست ها تعدادی از پژوهشگران به معرفی 
مختصری از پايان نامه صنعتی خود پرداختند. همچنین کارشناسان و مشاوران 
حوزه های مختلف کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو با حضور در 

اين نشست ها به ارايه راهنمايی و مشاوره به پژوهشگران پرداختند.
الزم به ذکر اســت در دومین هم انديشی محققان دارای پايان نامه کاربردی-
صنعتی فناوری نانو٬ شرکت کنندگان طرح های خود را به صورت پوستر ارائه 
نمودنــد. همچنین در بخش پايانی ايــن دوره 10 محقق در مدت 4 دقیقه 
موضوع پايان نامه کاربردی-صنعتی خود را ارائه کرده و به پرسش های هیأت 
داوران پاسخ دادند. در پايان نیز با نظر هیأت داوران٬ منتخبان بخش پوسترها 

و سخنرانی ها معرفی و از آنها تقدير شد.

با حضور بيش از 80 دانشجوی مقطع دكتری و كارشناسی ارشد؛
دومين هم اندیشی محققان دارای پایان نامه كاربردی-صنعتی فناوری نانو برگزار شد

نانو در ایران

دومین سخنرانی متخصصان ايرانی غیرمقیم در حوزه فناوری نانو در راستای 
تحقق طرح »همکاری با متخصصان و دانشمندان ايرانی غیرمقیم« با موضوع 
»پردازش و شناسايی آلیاژهای نانوساختار« دهم خردادماه 13۹5 در دانشگاه 

تهران برگزار شد.
طرح »همکاری با متخصصان و دانشمندان ايرانی غیرمقیم« به منظور انتقال 
دانــش، تجربه و ايده های فناورانه به کشــور و همچنین ايجاد ارتباط موثر 
دانشــمندان غیرمقیم با همتايان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب 
توسط معاونت علمی و فناوری رياست  جمهوری و بنیاد ملی نخبگان  تدوين 

شده و در حال اجرا است.
در راستای تحقق اين طرح و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان 
و دانشمندان برجسته ايرانی غیرمقیم، بنیاد ملی نخبگان با همکاری ستاد 
ويژه توســعه فناوری  نانو از اســاتید، متخصصان، کارآفرينان و دانشمندان 
برجسته ايرانی مقیم خارج از کشور فعال در حوزه فناوری نانو برای سخنرانی 

در موسسات آموزشی و پژوهشی دعوت می نمايد.
در همین راســتا دومین ســخنرانی متخصصان ايرانی غیرمقیم در حوزه 
فناوری نانو با موضوع »پردازش و شناســايی آلیاژهای نانوســاختار« دهم 

خردادماه در دانشگاه تهران برگزار شد.
 Processing and« ســخنرانی دکتــر حامــد بهمن پــور بــا موضــوع
characterization of nanostructured alloys« و با حضور دانشــجويان و 

اساتید عالقمند برگزار شــد. وی به طورکلی درخصوص روش های فراوری 
آلیاژهای نانوساختار و بررسی خواص مکانیکی و ريزساختار ايراد سخنرانی 
نمــود. وی همچنین در بخشــی از اين ســخنرانی به شــرح فعالیت ها و 

دستاوردهای علمی خويش در اين زمینه پرداخت.
گفتنی اســت دکتر حامد بهمن پور، فارغ التحصیــل دکتری تخصصی از 
دانشــگاه North Carolina State University اياالت متحده امريکا بوده و 
دوره پسادکتری را نیز در دانشگاه University of California, Davis سپری 
 Keysight Technologies Inc کرده است. وی در حال حاضر در موسســه
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دانشگاه علوم پزشکی تهران:
ترميم بافت های آسيب دیده ی قلب به كمک نانورشته های حاوی پروتئين

پژوهش در ایران
پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری 
محققان آمريکايی موفق به ساخت نانوساختارهايی 
شــده اند که کاربرد اصلی آن ها درمان بافت های 
آســیب ديده ی قلب پس از بروز ســکته ی قلبی 
اســت. اين نمونه ها که در مقیاس آزمايشگاهی 
ساخته و بررسی شده اند، عملکرد مناسبی بر روی 

مدل های حیوانی نیز داشته اند.
بیماری های قلبی عروقی به عنوان مهم ترين عامل 
مرگ و میر در جهان به شمار می آيند. حدود ۸0 
درصد از مرگ و میرهای ناشی از اين بیماری، در 
کشورهای کم درآمد و يا دارای درآمد متوسط رخ 
می دهد. از طرفی بر اساس مطالعات صورت گرفته 
اين بیماری ها در جهان و به ويژه ايران به شــدت 
در حال افزايش هســتند. لذا توسعه ی شیوه های 
پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی بسیار 

ضروريست.
دکتر مرتضی محمودی، در خصوص هدف دنبال 
شده در اين تحقیقات عنوان کرد: »در اين پژوهش 
تالش شــده تا نانوساختارهايی ساخته شوند که 
منجر به ترمیم بافت های آسیب ديده ی قلب پس 

از بروز سکته ی قلبی گردند.«
وی در ادامه به بیان اهمیت اين موضوع پرداخت 
و افــزود: »نیمی از مرگ و میرهايــی که در اثر 
بیماری های قلبی عروقی اتفاق می افتد، ناشــی 
از سکته ی قلبی اســت. سکته ی قلبی زمانی رخ 

می دهد که بر اثر انسداد رگ های قلب، خون رسانی 
به بخشی از قلب متوقف شده و طی آن سلول های 
قلبی آســیب می بینند. ازآنجا که رشد و ترمیم 
سلول های قلب انســان تنها در دوران جنینی و 
نوزادی انجام می شــود، لذا عارضه ی سکته قلبی 
می تواند باعث کاهش تدريجی عملکرد قلب شده و 
در نهايت منجر به مرگ بیمار شود. به همین دلیل 
ضروريســت که ناحیه ی آسیب ديده در کمترين 

زمان ممکن ترمیم شود.«
طی تحقیقات صورت گرفتــه در اين پژوهش، 
 FSTL1 مشخص شــده که پروتئینی موسوم به
نقش مهمی را در رشد و ترمیم بافت میوکارديومی 
بازی می کنــد. بافت میوکارديوم، مهم ترين بافت 
آسیب ديده ی قلب پس از رخ دادن سکته است. 
لذا جهت درمان اين بافت الزم است که پروتئین 

FSTL1 در محل آسیب ديده حضور داشته باشد. 
اما مقدار اين پروتئین پس از بروز سکته به شدت 
کاهش می يابد. همچنین چنانچه اين پروتئین به 
صورت طبیعی و يا حتی از طريق دستکاری های 
ژنتیکی در بافت میوکارديوم تولید  شوند، باز هم 
نمی تواند رشــد و ترمیم بافت میوکارديوم آسیب 

ديده را به خوبی القا نمايد.
به گفته ی محمودی، جهت رفع اين نقص، در اين 
طرح داربست های کالژنی با ساختار نانورشته ای 
حاوی پروتئین FSTL1 ســاخته شدند که دارای 
 Elasticity and( خواص فیزيکــی و مکانیکــی
Stiffness( شبیه میوکارديوم جنینی هستند. به 
عبارتی اين داربست ها می توانند از طريق تحريک 
مهاجرت سلولی و رگ زايی باعث بهبود میوکارديوم 

آسیب ديده شوند.
الزم به توضیح است که نمونه های آزمايشگاهی 
 )Plastic Compression ســنتز شــده )به روش
بر روی مدل هــای حیوانی )موش و خوک( مورد 
آزمايش قرار گرفته اند که نتايج آن حاکی از بازيابی 

قابل توجه عملکرد قلب بوده است. 
اين تحقیقات حاصــل تالش های دکتر مرتضی 
محمــودی- عضو هیــأت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران و همکارانش است که نتايج آن 
در مجله ی NATURE )جلد 525، ســال 2015، 

صفحات 4۷۹ تا 4۸5( به چاپ رسیده است.

مازندران:
اصالح خصوصيات سيمان پرتلند به كمک نانوذرات

پژوهش در ایران
پژوهشگران دانشگاه مازندران، موفق به ساخت 
نمونه های آزمايشگاهی سیمان و بتنی شده اند 
که از دوام و پايداری بااليی برخوردار است. در 
ساخت اين نمونه ها از گونه ای نانوذرات استفاده 
شــده اســت. نتايج اين تحقیــق در حوزه ی 
مهندســی عمران، به ويــژه بخش صنعت بتن 

بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
مصرف ســالیانه ی ســیمان به دلیل کاربرد و 
اهمیــت بــاالی آن در پروژه هــای عمرانی رو 
به افزايش اســت. از اين رو با توجه به مســائل 
زيست محیطی و اقتصادی ناشی از افزايش تولید 
سیمان، يافتن راه حلی جهت بهبود ويژگی های 
اين ماده می تواند بســیار حائز اهمیت باشد. لذا 

در اين پژوهش ســعی بر آن بوده اســت تا با 
بکارگیری فناوری نانو بتوان برخی از ويژگی های 
سیمان نظیر خصوصیات مکانیکی و فیزيکی آن 

را بهبود بخشید.
عارف صادقی نیــک در خصوص اهداف دنبال 
شــده در اين طرح عنوان کرد: »بهبود خواص 
ســیمان می تواند منجر به بهبــود خواص بتن 
گردد؛ کــه در نهايت موجب افزايش طول عمر 
و پايايی سازه های بتنی خواهد شد. از آنجا که 
رفتــار مکانیکی مواد تشــکیل دهنده ی بتن به 
عناصر ساختاری آن بســتگی دارد؛ لذا در اين 
طرح تالش شده تا با استفاده از نانوذرات کاربید 
سیلیکون )SiC( ساختار مولکولی سیمان و بتن 

را به گونه ای تغییر داد که مشخصات کلی مواد 
تشکیل دهنده ی سازه های بتنی بهتر شود.«

بطور کلی نتايج اين طرح بیانگر بهبود خواص 
ســیمان حاوی نانوذرات کاربید سیلیکون بوده 
اســت. در واقع ايــن نانوذرات ســبب تقويت 
ماتريس ســیمان شــده کــه در نتیجه ی آن 
خصوصیات مکانیکی، دوام و عملکرد بتن نهايی 

بهبود و ارتقاء يافته است.
صادقی نیک در ادامه به شــرح اهمیت نتايج 
کسب شده پرداخت و افزود: »به ازای تولید هر 
يک تن سیمان، میزان بااليی دی اکسید کربن 
در جو انتشــار می يابد. از آنجايی که نانو ذرات 
مزبور قادر هستند تا حدودی جايگزين بخشی 

پژوهشدرايــران
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اراک:
گامی به سوی توليد نانوساختارهایی با قابليت عملکرد در محدوده ی سرعت تراهرتز

پژوهش در ایران

از ســیمان مصرفی در بتن گردند، لذا اين امر 
موجب کاهش مصرف سیمان می شود. کاهش 
مصرف ســیمان به معنای کاهــش تولید و در 
نتیجه آلودگی های ناشی از آن خواهد بود. اين 
نتیجه گامی مهمی در راستای توسعه ی پايدار، 

به ويژه در صنعت بتن و ساخت و ساز است.«
اين محقق نحوه ی ساخت و بررسی نمونه های 
سیمان اصالح شده را اين گونه توضیح داد: »در 
روند انجام آزمايش ها، پس از ســنتز نانو ذرات 
کاربید ســیلیکون با روش ســل-ژل، اقدام به 
ســاخت نمونه های ســیمان حاوی درصدهای 
مختلف اين نانو ذرات شد. سپس با کمک برخی 
 SEM و XRD ،AFM از روش های موجود نظیر
ريزساختار نمونه های سیمان بررسی گرديد. از 
سوی ديگر خصوصیات مکانیکی سیمان نیز بر 

طبق استاندارد ASTM بررسی شد.«
به گفته ی صادقی نیک افزودن نانو ذرات کاربید 
ســیلیکون ســبب کاهش میزان هیدروکسید 

کلســیم شده و از سوی ديگر ژل پايدار کلسیم 
ســیلیکات هیدراتــه )C-S-H( افزايش يافته 
است. اين امر موجب بهبود ناحیه ی انتقال بین 
ســنگدانه و ماتريس ســیمان می شود. کلسیم 
سیلیکات هیدراته تقريباً نقش اصلی در افزايش 
مقاومت و دوام بتن را دارد و باعث ايجاد چسبی 

می شــود که اجزای بتن را به هم می چسباند. 
همچنین طبق بررســی ها، نانــو ذرات کاربید 
ســیلیکون به عنوان فیلر توانسته اند بسیاری از 
خلل و فــرج موجود در مقیاس نانو را پر نمايند 
و موجب کاهش نفوذ پذيری و چگال تر شــدن 
نمونه شوند. در نتیجه يک ماتريس چسبنده ی 
متراکم تر تولید شــده اســت. عالوه بر آن، اين 
نانــوذرات موجب کاهش زبری و کرنش داخلی 

نمونه ها نیز شده اند.
ايــن تحقیقــات از تالش هــای دکتــر علی 
بهاری- عضو هیأت علمی دانشــگاه مازندران، 
عارف صادقی نیک- کارشناس ارشد مهندسی 
عمران از باشــگاه پژوهشگران جوان و نحبگان، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری و همکارانشان 
حاصل شــده اســت. نتايج اين کار در مجله ی 
National Academy Science Letters )جلــد 
3۸، شــماره 4، ســال 2015، صفحات 361 تا 

364( به چاپ رسیده است.

پژوهشــگران دانشــگاه اراک، در تحقیقــات 
خود به بررســی و شبیه ســازی رفتــار نوری 
نانوســاختارهايی پرداخته اند که قادر باشد در 
محدوده های ســرعتی باالتر از مگاهرتز نیز به 
خوبی عمل کند. با تکمیــل مطالعات و امکان 
تولید ايــن نانوســاختارها در مقیاس صنعتی، 
کاربــرد ويــژه ی آن ها در صنايــع الکترونیک، 

مخابرات و حتی حوزه ی پزشکی خواهد بود.
مطالعــه و بررســی ويژگی هــای اپتیکی در 
ســاختارهايی بــا ابعــاد نانو، مبنــای دو علم 
نانو اپتیک و نانو فتونیک اســت. پیکربندی های 
اپتیکی به ابزارهايی نیازمند اســت که عالوه بر 
افزايش میزان ظرفیت ذخیره  و سرعت پردازش 
داده هــا، حجم کمی داشــته و همچنین توان 

مصرفی آن ها اندک باشد.
به گفتــه ی دکتر حســین صادقــی، يکی از 
محدوديت هــای موجود در علــم الکترونیک، 
گستره ی سرعت عملیاتی آن است که حداکثر 
آن مگاهرتز اســت؛ اگرچه ابزار مورد اســتفاده 
در ايــن حوزه نانومتری هســتند. از طرفی در 
حوزه ی فوتونیک نیز با وجود ســرعت عملیاتی 
بــاال، کوچکی اندازه ی ابزار نهايتاً در محدوده ی 
میکرومتر اســت. به همین دلیل ساختارهايی 
مــورد توجه هســتند کــه از نظر انــدازه در 
محدوده ی نانومتری بوده، اما ســرعت عملیاتی 

باالتر از مگا هرتز داشــته باشند. اين ساختارها 
در صورت برخورداری همزمان از اين دو ويژگی 
می توانند برای خطوط انتقال و فرســتنده ها و 
گیرنده هــای امواج در نواحــی تراهرتز قابلیت 

کاربرد داشته باشند.
وی در ادامــه افزود: »بــا توجه به مطالب ذکر 
شــده، در اين طرح به دنبــال ايجاد ترکیبات 
نانوســاختاری بوديم که از متوسط سرعت های 
عملیاتــی بااليی برخوردار بوده و در محدوده ی 
باالتر از تراهرز عملیاتی شوند. برای اين منظور 
ترکیب هــای مختلف از مــواد فلــزی و مواد 
چلکوگونید )نوعی عايق( مدنظر قرار گرفته اند. 
به عبارتی ساده تر، خواص نوری نانوساختارهايی 
متشکل از ترکیب چند نیمه رسانای چلکوگونید/ 

فلز بررسی و شبیه سازی شده اند.«
در صــورت تولید انبوه اين نانوســاختارها در 
کشور، صرف نظر از کاربردهای صنعتی مربوط 

به دستگاه های گیرنده و فرستنده و نانو آنتن ها، 
می توانند در ســاخت حســگرهای زيستی در 
تشــخیص توده هــای ســرطانی در بافت های 
معیوب و تغییرات در محیط های حامل باکتری 

نیز استفاده شوند.
بــه گفته ی اين محقق، مهم ترين خاصیت اين 
ترکیبــات که در روند مطالعات مــورد ارزيابی 
قرار گرفته، پديده ی پالســمون ســطحی در 
فرکانس هــای باال بوده اســت. الزم به توضیح 
اســت که اين رفتــار مربوط به ســاختارهای 
پالسمونیکی نظیر ترکیب چلکوگونید با فلزات 
اســت که از يک طرف ابعادی زير 100 نانومتر 
داشــته و از طرف ديگر همانند مواد فوتونیک، 
که ابعادی باالی میکرومتر دارند، سرعت بااليی 

دارند.
اين تحقیقات حاصل همکاری دکتر حســین 
صادقــی، دکتر ســید عبدالعلــی ذواالنواری- 
اعضــای هیأت علمــی دانشــگاه اراک و روجا 
نــوروزی و آيرين رنجگر دانشــجويان دکترای 
فیزيک اين دانشگاه اســت. نتايج مختلف اين 
تحقیقــات در مجالت متفاوت از جمله مجله ی 
 Optik - International Journal for Light and
Electron Optics )جلد 126، شماره 1۹، سال 
2015، صفحات 2035 تا 203۹( منتشر شده 

است.
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پژوهشدرايــران

اهواز:
سنتز نانوكاتاليست های نوری برای تصفيه پساب ها

پژوهش در ایران
محققان دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری پژوهشگران 
سوئدی، نانوســاختارهای آزمايشــگاهی را سنتز و بررسی 
نموده اند که بازده بااليی در حــذف مواد آالينده ی رنگی از 
آب های آلوده دارد. روش ســاخت اين نانوساختارها نیاز به 

هزينه ی کمی دارد.
امروزه مشــکل آلودگی آب يکی از مسائل مهمی است که 
جوامع بشری را درگیر خود نموده است و محققان بسیاری در 
اين حوزه مشغول تحقیق و بررسی هستند. يکی از راهکارهای 
نوينی که در اين زمینه مورد مطالعه ی گسترده ای قرار گرفته، 
استفاده از نانوساختارها برای حذف انواع آالينده هاست. در اين 
تحقیق نیز هدف بررسی و معرفی نانوساختارهايی به عنوان 
فوتوکاتالیست با بازده باال در حذف و شناسايی آالينده های 

آلی از آب بوده است.
دکتر آذر ســعداله خانی مزيت اســتفاده از نانوساختارها 
در حوزه ی تصفیه ی آب و پســاب ها را بدين گونه بیان کرد: 
»همان گونه که اشاره شد از بین روش های مختلف شیمیايی و 
فیزيکی، استفاده از نانوساختارها بسیار مورد توجه قرار گرفته 

است. از جمله داليل استفاده از نانوساختارها در اين حوزه می توان به سرعت 
بــاال و عدم تولید ماده ی آالينده جديد پس از تجزيه آالينده ی اولیه اشــاره 
کرد. از طرفی با توجه به نسبت سطح باالی نانوساختارها در مقايسه با حالت 
توده ای آن ها، تنها با بکارگیری مقدار اندکی از نانوســاختار، می توان به بازده 

بااليی دست يافت.«
وی در ادامه افزود: »در اين پژوهش امکان استفاده از نانوذرات هسته-پوسته ی 
اکسیدروی-سولفیدروی بعنوان فوتوکاتالیست در تجزيه ی آالينده های رنگی 
مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه ی مورد آزمايش، آالينده ی آلی رنگی با 
نام کونگوی قرمز بوده اســت. نتايج حاصل از عملکرد اين فوتوکاتالیست با 

نانوذرات اکسیدروی بدون اليه پوششی سولفیدروی مقايسه 
شده است.«

نتايج نشــان داده که در صورت استفاده از نانوساختارهای 
سنتز شــده می توان بازده بیشــتری در مقايسه با نانوذرات 
اکسیدروی خالص حاصل نمود. به عبارتی در بعضی شرايط 
قابلیت اين نانوذرات هسته-پوسته بعنوان فوتوکاتالیست در 

تجزيه آالينده ها بیش از نانوذرات اکسید روی است.
ايــن محصوالت با روش شــیمیايی و در دمای پايین تهیه 
شــدند. در نتیجه هزينه ی ساخت آن ها کاهش يافته است. 
از طرفی طبق نتايج بررسی فاز کريستالی، خالص و بدون فاز 

اضافی ناخالصی است.
سعداله خانی روند انجام آزمايش های صورت گرفته را بدين 
شرح بیان کرد: »پس از تولید نانوذرات اکسیدروی با استفاده 
از روش هم رســوبی، آن ها را به روش شیمیايی با اليه ای از 
سولفیدروی پوشــش دار نموديم. خواص ساختاری ترکیب 
 SEM ، FTIR نهايی با اســتفاده از روش های مختلــف نظیر
XRD و TEM بررســی شد. همچنین خواص نوری آن ها به 
کمک آزمون های طیف سنجی UV-visible و فوتولومینسانس مورد ارزيابی 
قرار گرفت. در نهايت خاصیت فوتوکاتالیســتی اين نانوساختارهای هسته- 
پوسته در حذف انواع آالينده ها بررسی شد. در اين راستا يکی از عوامل مهم 

تأثیرگذار بر بازده فرايند، pH محیط، مطالعه شد.«
اين تحقیقات حاصل تالش های آذر سعداله خانی- دانش آموخته ی مقطع 
دکترای فیزيک از دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر ايرج کاظمی نژاد- عضو 
هیأت علمی اين دانشگاه و همکارانشان در دانشگاه لینشوپینگ سوئد است. 
نتايج اين پژوهش در مجله ی Ceramics International )جلد 41، شماره 5، 

قسمت B، سال 2015، صفحات ۷1۷4 تا ۷1۸4( چاپ شده است.

پژوهشــگران دانشــگاه مراغه طی تحقیقات خود موفق به ساخت کنترل 
شده ی نانو صفحاتی از جنس گرافن و اکسید گرافن در مقیاس آزمايشگاهی 
شده اند که می تواند باعث اقتصادی شدن پیل های سوختی و ذخیره سازهای 
انرژی شود. همچنین با استفاده از اين نانوصفحات سنتز شده، امکان کاهش 
میزان اســتفاده از مواد پر هزينه و گران قیمت متداول در پیل های سوختی 

نیز میسر شده است. 
اگرچه پیل های ســوختی به عنوان مبدل های ســوخت پاک نقش بسیار 
مهمــی را در زندگی آينده ايفا خواهند کرد؛ اما هزينه های گزاف آن ها مانع 
از کاربرد گســترده  ی آن ها در زندگی روزمره شده است. بنابراين، در صورت 
دســتیابی به مواد کم هزينه جهت ساخت اين تجهیزات از جمله غشاها و 
کاتالیزورها به عنوان اصلی ترين اجزای پیل های سوختی، به طور طبیعی روند 

بکارگیری آن ها در زندگی مردم مشهودتر خواهد شد.
دکتــر کريــم کاکايی، هدف از اجرای اين پژوهش را ســعی در ســاخت 

نانوســاختارهايی به عنوان نگهدارنده ی کاتالیســت های مورد استفاده در 
پیل های ســوختی غشــايی پروتونی جهت کاهش قیمت تمام شده ی اين 

تجهیزات عنوان کرد.
وی در خصوص اهمیت اجرای اين طرح گفت: »همان گونه که اشــاره شد 
هزينه های باالی پیل های ســوختی از جمله نگهدارنده های کاتالیست و به 
کارگیری فلــزات گران بهايی نظیر پالتین در ناحیه ی آند و کاتد، منجر به 
افزايش قیمت اين تجهیزات شده که عماًل تجاری سازی و تولید انبوه آن ها را 
مشکل نموده است. در کشور ما نیز تمامی مواد به کار رفته در پیل سوختی 
وارداتی است که هزينه های بااليی را بر اقتصاد کشور وارد می نمايد. بنابراين 
در اين طرح تالش شده تا با ساخت و بکارگیری نانوصفحات اکسید گرافن 
به عنوان نگهدارنده ی الکتروکاتالیســت و نیز استفاده از آلیاژ پالتین و قلع 
به عنوان جايگزين فلز خالص پالتین از قیمت الکتروکاتالیست نهايی مورد 

استفاده در پیل سوختی کاسته شود.«

مراغه:
ساخت نانوصفحات اكسيد گرافن جهت اقتصادی نمودن پيل های سوختی

پژوهش در ایران
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محققــان دانشــگاه پیام نور اصفهــان در يک 
پژوهش آزمايشگاهی موفق به طراحی و ساخت 
حسگرهای نانوساختاری شدند که می تواند مقدار 
داروی درمان بیماری های قلبی را در بدن انسان 
با دقتی باال اندازه گیری کند. حسگرهای ساخته 
شــده با اين روش، نســبت به نمونه ی مشــابه 
هزينه ی تمام شــده ی کمتری داشــته و دارای 
حساســیت باالتری هستند. به عالوه، تولید اين 
حسگرها موجب آلودگی محیط زيست نمی شود.

کاپتوپريل يک داروی خوراکی اســت که نقش 
حیاتی در درمان سکته ی قلبی، نارسايی قلب و 
فشار خون باال دارد. متأسفانه مصرف مزمن اين 
دارو بــرای اهداف درمانی، منجر به بروز عوارض 
جانبی نامطلوب، از قبیل کاهش میزان فلز روی 
در بــدن از طريــق دفــع ادرار و افزايش مقدار 
پتاسیم خون می شود. بنابراين طراحی يک روش 
دقیق و آسان با حساسیت باال جهت اندازه گیری 
اين دارو در نمونه های حقیقی از اهمیت زيادی 

برخوردار است.
دکتر ناهید توکلی، در خصوص اهداف اين طرح 
گفت: »هدف از اين تحقیق، طراحی و ســاخت 
الکترودی از جنس طال و با ساختار نانومتخلخل 
بوده است که با دو فلز نجیب روتنیوم و پاالديوم 
پوشــیده شــود. اثر همزمان اين دو فلز، باعث 
افزايش خاصیت کاتالیســتی آن ها می گردد؛ که 
اين موضوع خود منجر به عملکرد بهتر حســگر 

نهايی در تشخیص و اندازه گیری مقدار کاپتوپريل 
شده است.«

بکارگیری حسگرهای تولید شده در اين طرح، 
بــه منظــور اندازه گیــری داروی کاپتوپريل در 
نمونه های حقیقی )ســرم خون انسان و قرص( 
نتايج مطلوب و رضايت بخشــی را در پی داشته 
اســت. در واقع، اندازه گیری اين دارو توسط اين 
حســگرها، در مقايســه با روش های مشــابه با 
دقت و ســرعت باالتر و هزينه ی کمتری صورت 
می گیرد. نتايج بررسی اثر گونه های مزاحم نیز، 
بیانگر گزينش پذيری باالی اين حسگر نسبت به 

کاپتوپريل است.
به گفته ی اين پژوهشگر، ساخت اين حسگر به 
روش استفاده شده در اين طرح، نه تنها موجب 
صرفه جويی در مصرف دو فلز گران بهای روتنیوم 
و پاالديوم شده، بلکه میزان حساسیت آن برای 
تشخیص و اندازی گیری داروی کاپتوپريل را به 
طور قابل توجهی افزايش می دهد. از سوی ديگر 
به دلیل عدم اســتفاده از مواد سمی در ساخت 
اين الکترودها، اين روش با محیط زيست سازگار 

است.
وی در ادامه افزود: »مــواد نانومتخلخل دارای 
حفره هايی در ابعاد نانو بوده و بسیار متنوع هستند. 
اين مواد به دلیل دارا بودن سطح بسیار وسیع تر 
نسبت به مواد با ابعاد مشابه و بدون نانوتخلخل، 
مورد توجه قرار گرفته اند. با اســتفاده از فرآيند 

آندی کردن ســطح از طريق اعمال پتانسیل به 
سطح الکترود طال، يک اليه ی اکسیدی بر روی 
سطح الکترود ايجاد شده که باعث تشکیل خلل 
و فرج ســطح می گردد. بنابراين بــا اجرای اين 
فرآينــد، تخلخل هايی در مقیاس نانو در ســطح 
ايجادشــده که افزايش فعالیت الکتروکاتالیستی 

الکترود را موجب  شده است.«
توکلــی مراحل انجام اين طرح را بدين شــرح 
عنوان کرد: »در ابتدا الکترود طالی نانو متخلخل 
تهیه شد و ســپس رسوب الکتروشیمیايی مس 
بر ســطح الکترود نانومتخلخــل صورت گرفت. 
به منظور پوشــش دهی فلــزات نجیب روتنیوم 
و پاالديوم بر روی ســطح الکترود نانو متخلخل 
پوشیده با مس، از روش جابه جايی خودبه خودی 
مس با روتنیوم و پاالديوم استفاده شد. سپس با 
استفاده از الکترود ساخته شده، به عنوان حسگر، 
میزان کاپتوپريل در نمونه ی حقیقی به روش های 

ولتامتری و آمپرومتری اندازه گیری شد.«
اين تحقیقــات حاصل همــکاری دکتر ناهید 
توکلی- عضو هیــأت علمی دانشــگاه پیام نور 
اصفهان، دکتر نســرين ســلطانی- عضو هیأت 
علمی دانشــگاه پیام نور شــاهین شــهر و الهه 
خورشیدی- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 
پیام نور اصفهان است. نتايج اين کار در مجله ی 
Electrochimica Acta )جلد 164، سال 2015، 

صفحات 1 تا 11( منتشر شده است.

اصفهان:
ساخت نانوحسگر برای اندازه گيری یک داروی قلبی

پژوهش در ایران

مطابق با نتايج حاصل شــده، بکارگیری نانوصفحات اکسید 
گرافن و گرافن در پیل ســوختی، افزون بر کاهش قیمت کاتد 
و آند مورد استفاده در آن ها، منجر به افزايش عملکرد پیل های 
مذکور نیز شده است. لذا تولید آن ها صرفه ی اقتصادی بیشتری 

ايجاد خواهد کرد.
با توجه به اين مطالب، استفاده از نتايج اين طرح در حوزه ی 

تولید انرژی های پاک بسیار مفید خواهد بود.
به گفته ی محقق اين طرح، جهت سنتز گرافن و اکسید گرافن 
عموماً از روش هامر و يا روش اصالح شــده ی هامر اســتفاده 
می شود که قابلیت تولید در مقیاس صنعتی را ندارد. از طرفی 
در اين روش مواد شیمیايی و آلوده کننده ی بسیار زيادی بکار 
گرفته می شــود که خطرات زيادی برای افراد و محیط زيست 
به دنبال خواهد داشــت. اين در حالی اســت که در اين طرح 
از روش بــاال به پائین، نانو صفحات گرافن اکســايد به طريقه 
الکتروشیمیايی سنتز شده اســت که مشکالت روش هامر را 
به دنبال ندارد. کاهش هزينه ی تولید از ديگر مزايت های اين 

روش است.
کاکايــی در ادامــه بــه روند ســاخت و بررســی عملکرد 

پیل های سوختی متشکل از اين نانوصفحات پرداخت و افزود: 
»در اين راستا اکسید گرافن به طريقه ی الکتروشیمیايی سنتز 
شــده است و سپس نسبت های مختلف آلیاژ پالتین و قلع بر 
روی گرافن اکسايد احیا شده است. البته در اين مرحله تالش 
شــد تا از احیای کامل تمام اکسیدگرافن به گرافن جلوگیری 
شــود. به اين ترتیب همزمان اکســید گرافن هم نقش پايه ی 
کاتالیست و هم نقش ناقل پروتون را دارا خواهد بود. از طرفی 
بــا اين کار مصرف محلول نفیون وارداتی گران بها نیز به نصف 

تقلیل يافت.« 
وی در پايــان عنــوان کرد: »در طرح هــای آتی نانوصفحات 
اکســید گرافن به وســیله گروه های عاملــی مختلف مانند 
هالوژن ها، سولفونه ها و نیتروژن ناخالص) دوپه( می شوند تا در 
واکنش های احیای اکسیژن در سمت کاتد پیل سوختی مورد 

استفاده قرار گیرد.«
اين تحقیقات حاصل تالش های دکتر کريم کاکائی عضو هیات 
علمی دانشگاه مراغه دانشیار گروه شیمی فیزيک است. نتايج 
اين کار در مجله ی Electrochemica Acta )جلد 165، ســال 

2015، صفحات 330 تا 33۷( به چاپ رسیده است.
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پژوهشدرايــران

پژوهشگران دانشگاه کاشان در تحقیقات خود 
موفق به ساخت نمونه های آزمايشگاهی نوعی 
پلیمر شده اند که همزمان از دو ويژگی مقاومت 
حرارتــی و مقاومت در برابر شــعله برخوردار 
اســت. نتايج اين طــرح در صنايع نســاجی، 
هوافضا، خودروسازی و ســاخت لوازم خانگی 

قابل استفاده خواهد بود.
سلولز استات يک ماده ی پرکاربرد در حوزه های 
مختلف از جمله نســاجی اســت. اين ماده از 
ويژگی های خوبی نظیر چقرمگی و اســتحکام 
ضربه ای باال، شفافیت خوب و رنگ پذيری عالی 
برخوردار اســت. با اين حال يکی از اصلی ترين 
عیوب و موانع اين پلیمر برای تبديل شــدن به 
يک پلیمر مهم و کاربــردی، مقاومت حرارتی 

نسبتاً پايین و اشتعال پذيری آن است.

محققــان در اين طــرح تــالش نموده اند تا 
مقاومــت حرارتی و مقاومت در برابر شــعله ی 
پلیمر ســلولز استات را به کمک نانومواد بهبود 

بخشند.
به گفتــه ی دکتر داود قنبــری، از زمان های 
گذشته مواد پلیمری برای دستیابی به خواص 
بهتر، با ترکیبات معدنی طبیعی و ســنتزی به 
صــورت کامپوزيت در آورده می شــدند. البته 
در بیشــتر مواقع افزايش پرکننده با اشکاالتی 
نظیر شــکنندگی، ترد شــدن، افزايش وزن و 
کدری محصول نهايی همراه است. اما می توان 
با اســتفاده از افزودنی های نانــوذرات به جای 
افزودنی های تــوده ای و میکرومتــری بر اين 
معايب کامپوزيت های غیر نانويی نیز غلبه کرد.
وی در ادامــه افزود: »معموالً افزايش مقاومت 

حرارتی )گرمايــی( و افزايش مقاومت در برابر 
شعله )آتش( به طور همزمان به دست نمی آيد؛ 
اما در اين کار با اســتفاده ی همزمان از ســه 

افزودنی به اين دو ويژگی دست يافتیم.«
مکانیســم اين نانوکامپوزيت به تأخیر اندازی 
شــعله اســت. بدين صورت حتی اگر در برابر 
شــعله ی بزرگ و دايمی مقاومــت نکند، قطعاً 
ســرعت انتشار آن را کاهش می دهد و زمان را 
برای نجات افراد و خاموش کردن آتش افزايش 

می دهد.
اســتفاده از نتايج طرح های ايــن چنینی که 
همزمان منجــر به ايجاد مقاومــت حرارتی و 
افزايش ديرســوز شــوندگی کامپوزيت نهايی 
می شــوند، برای صنايع هوافضــا و تولید مواد 
هوشــمند بسیار مناســب هســتند. استفاده 
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كاشان:
دستيابی به یک پليمر دیرسوز و مقاوم به حرارت با كمک نانوذرات

محققان دانشــگاه شــیراز در همکاری مشترکی 
بــا پژوهشــگران کره جنوبــی، موفــق بــه تولید 
نانوکامپوزيت هايی در مقیاس آزمايشگاهی شده اند 
که می تواند در ســاخت حســگرهايی بــا قابلیت 
تشخیص سريع گازهای سمی و آالينده های گازی 
نظیر مونواکسید کربن بکار رود. حسگرهای متشکل 
ازنانوکامپوزيت های مذکور در مقايسه با نمونه های 
رايج دارای حساســیت و بازدهــی باالتر و هزينه ی 
ساخت کمتری است. اين قبیل حسگرها در مراکز 
صنعتــی، اتومبیل ها، بیمارســتان ها و منازل قابل 

استفاده خواهند بود.
گاز مونواکســیدکربن، گازی بدون رنگ، بدون بو 
و بدون مزه اســت که در غلظت های باال به راحتی 
می تواند موجب مرگ انسان شود و به همین سبب 
به قاتل خاموش معروف است. ساالنه نشت اين گاز 
در منازل مسکونی موجب مرگ انسان های زيادی در 
سرتاسر جهان می گردد. همچنین انتشار اين گاز و 
ساير آالينده های محیطی، منجر به آلودگی روز افزون 
محیط زيست شــده که به شکل مستقیم سالمت 
انسان ها و ساير موجودات را تحت تأثیر قرار می دهد. 
از اين رو، تشخیص سريع میزان گاز مونواکسید کربن 
و ساير گازهای ســمی در محیط از اهمیت بااليی 

برخوردار است.
به گفته ی مهندس علی میرزايی محقق طرح، هدف 
از اين تحقیق، طراحی يک حسگر گازی با استفاده از 

نانوکامپوزيت ها جهت تشخیص سريع گاز مونواکسید 
کربن در دمای پايین بوده اســت. برای اين منظور، 
نمونه هايی از يک نانوکامپوزيت ساخته شده و عملکرد 
آن در تعیین و اندازه گیری میزان گاز مونواکســید 

کربن در محیط مورد ارزيابی قرار گرفته است.
وی پیرامــون مزايای حســگرهای تولیدی با اين 
نانوکامپوزيت نســبت به کامپوزيت های رايج عنوان 
کرد: »از عوامل مهم در طراحی يک حسگر مناسب 
تشخیص میزان مونواکسید کربن و ساير آالينده های 
گازی موجود، قابلیت عملکرد آن در دمای پايین و 
مدت زمان کوتاه در شناسايی گاز است. حسگر تولید 
شده در اين پژوهش، عالوه بر حساسیت بااليی که 
نسبت به گاز مونواکسید کربن در دمای پايین و در 
مدت زمان بســیار کوتاه دارد، روش ساخت بسیار 
ساده ای نیز دارد. لذا در مقايسه با ساير حسگرهای 
تشخیصی موجود حســاس تر بوده و بازده باالتری 
دارد. از طرفی روش ساخت آن مقرون به صرفه است و 

پیچیدگی چندانی ندارد.«
میرزايی با اشاره به نحوه ی عملکرد نانوکامپوزيت های 
تولیدی در حســگرهای مذکور افــزود: »مکانیزم 
تشخیص گاز در حسگرهای اکسید فلزی بر اساس 
تغییــر مقاومت آن ها در حضور گاز اســت. در واقع 
پس از جذب گاز بر روی سطح ذرات اکسید فلزی، 
مقاومــت آن ها تغییر می کند کــه از اين خاصیت 
می توان برای تشــخیص نوع و غلظت گاز استفاده 

کرد. نانوذرات به علت سطح ويژه ی بسیار باالتری که 
نسبت به اکسیدهای فلزی معمولی دارند، از قابلیت 
جذب گاز بیشــتری بر روی سطح خود برخوردارند. 
اين امر منجر به حساســیت بیشتر نانومواد نسبت 
به ديگر مواد در برابر گاز مونواکسید کربن می شود. 
همچنین اســتفاده از نانوکامپوزيت به دلیل خواص 
تقويتی آن ها در مقايســه با ترکیبات رايج، منجر به 

تشخیص بهتر گاز می شود.«
الزم به توضیح است که در اين پژوهش جهت ساخت 
حســگر، نانوذرات In4Sn3O12 و نانوکامپوزيت های 
In4Sn3O12-TeO2 به روش هیدروترمال سنتز شدند. 

مشخصه يابی ساختاری و شــیمیايی اين نمونه ها 
 )XRD( توسط روش های مختلف پراش اشعه ايکس
 ،)TEM( و میکروســکوپ های الکترونی عبــوری
الکترونی روبشی )SEM(، الکترونی عبوری تونل زنی 
)STEM( و EDX صــورت گرفته اســت. در نهايت 
پاسخ گازی حسگرهای متشکل از اين نانوکامپوزيت 
نســبت به گازهای مختلف در دمــا و غلظت های 

مختلف بررسی شده است. 
مهندس علی میرزايی- دانشجوی دکترای مهندسی 
مواد دانشگاه شیراز و محققانی از دانشگاه Inha کشور 
کره ی جنوبی در انجام اين طرح همکاری داشته اند. 
 Journal of Hazardous نتايج اين کار در مجلــه ی
Materials )جلد 35، سال 2016، صفحات 130 تا 

13۸( به چاپ رسیده است.

شيراز:
ساخت نمونه آزمایشگاهی نانوكامپوزیتی با كاربرد در حسگرهای تشخيص گازهای سمی
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در اتومبیل های شــعله ور شــونده )اتاق 
اتوبوس(، پوشــش داخلی انــواع مکان ها، 
انبارهای مواد اشــتعال پذير و لوازم خانگی 
ماننــد فرش و پارچــه، از ديگر مکان های 

کاربرد آن هاست.
قنبری نحوه ی دســتیابی بــه اين اهداف 
را چنیــن بیان مرد: »بــرای اين منظور از 
نانوذرات اکســید آنتیمــوان و تری کلرو 
مالمین بــرای افزايش مقاومــت در برابر 
شــعله اســتفاده گرديد. از طرفی افزايش 

مقاومــت حرارتی نانوکامپوزيــت نیز با حضور 
نانولوله هــای کربنی اصالح ســطح شــده، که 
جهت پخش مناسب در ماتريس پلیمر استفاده 

شد، به دست آمد.«
اين محقق در ادامه به مزايای استفاده از مواد 
بکار رفته در ســاخت اين نانوکامپوزيت اشاره 
کرد و افزود: »در کشــورهای توســعه يافته از 
طــرف نهادهای کنترل آاليندگی و ســالمت، 
اســتفاده از انواع ديرســوزکننده های متداول 
حاوی هالوژن و ترکیبات سمی ممنوع گرديده 

اســت. به همین خاطر محققان به دنبال نسل 
جديدی از افزودنی ها برای افزايش مقاومت در 
برابر حرارت و شــعله هســتند. کاهش مصرف 
ترکیب هالوژن دار به دلیل استفاده از نانوذرات 
اکســید آنتیموان و در نتیجه کاهش آلودگی 
زيســت محیطی يکی از نتايــج مهم اين طرح 
اســت. از طرفی نانولوله های کربنی تهیه شده 
مانند ســدی از پلیمر در برابر حرارت و شعله 
و نفوذ اکســیژن محافظت می کنند و ســرعت 
تخريــب و تبخیــر پلیمــر را در برابر حرارت 

کاهش می دهند.«
در ايــن تحقیقــات نانــوذرات اکســید 
آنتیموان با روش سونوشــیمی سنتز شده 
و اثر عوامل مختلف مانند غلظت و نسبت 
بر ساختار نانوذرات بررسی گرديده است. 
پس از ساخت و تايید نانوساختارها با انواع 
میکروســکوپ های الکترونی و آزمون های 
طیف سنجی، نانوذرات در کنار نانولوله های 
کربنی به بســتر پلیمری اضافه شــده اند. 
برای بررســی تأثیر مقاومــت حرارتی از 
آزمون وزن ســنجی گرمايی اســتفاده گرديد. 
همچنین برای بررســی مقاومت در برابر شعله 

نیز از آزمون هايی نظیر UL-94 استفاده شد.
ايــن مطالعــات از تالش هــای دکتــر داود 
قنبــری- دانش آموخته ی دانشــگاه کاشــان 
و همکارانــش در پژوهشــکده ی علــوم نانوی 
کاشــان حاصــل شــده کــه نتايــج آن در 
مجلــه ی Journal of Cluster Science )جلد 
25، شماره 4، ســال 2014، صفحات ۹25 تا 

۹36( به چاپ رسیده است.

محققان دانشگاه ايالم با کاربرد نانوذرات، 
زيست حسگری طراحی کرده اند که دقت 
 hCG و سرعت بااليی در تعیین هورمون
دارد. اين حسگر از موادی زيست سازگار، 
پايدار و کم هزينه ســاخته شــده و در 
صورت دســتیابی به تولید انبوه می تواند 
در مراکــز و کلینیک هــای تشــخیص 
پزشــکی بکار گرفته شود. اين تحقیقات 
در مقیاس آزمايشگاهی انجام شده است.

hCG اولین هورمونی اســت که در طی 
دوران بارداری توسط جفت و همچنین 

در بعضی بیماری ها توسط انواع تومورها تولید 
می شــود. افزايش سريع میزان اين هورمون در 
خون يــا ادرار بالفاصله پس از لقاح، شــاخص 
ايده آلی برای تشــخیص و تأيید بارداری است. 
بــه همین دلیل اندازه گیری آن توســط مراکز 
بهداشــتی درمانی و کلینیک های تشــخیصی 

طبی بسیار حائز اهمیت است. 
دکتر محمود روشــنی با اشــاره بــه اهمیت 
اندازه گیــری اين هورمون، عنوان کرد: »يکی از 
ابزارهای مورد اســتفاده در آزمايش ها که اخیراً 
توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده، 
زيست حسگرهايی است که در روند تشخیصی، 
اثر ديگر ترکیبات موجود در مايعات بیولوژيکی 
را به حداقل برساند. در اين تحقیق نیز تالش شد 

تا با بکارگیری نانوذرات، زيست حسگری طراحی 
شود که قادر به شناسايی دقیق و گزينش پذير 
هورمون مدنظر شــود. مهم ترين هدف اين کار 
عدم نیاز به تجهیزات و دستگاه های پیشرفته ی 
گــران قیمت جهت اندازه گیــری اين هورمون 

بود.«
نتايج نشان داده که اندازه گیری hCG به کمک 
اين حسگر به سادگی انجام می شود. از طرفی به 
دلیل استفاده از مواد ساده، ارزان و زيست سازگار 
حســگر طراحی شــده مقرون به صرفه خواهد 
بود. بنابراين کاربرد آن جهت تأيید مثبت بودن 
بارداری و پارگی کیسه آب طی دوران بارداری 
و حتی تشخیص زود هنگام برخی بیماری های 

سرطانی بسیار مناسب خواهد بود.

لذا نتايج حاصــل از اين روش می تواند 
در مراکز بهداشتی درمانی به کار گرفته 
شــود. افزون بر آن با اين روش می توان 
دريچــه ای جديد برای ســاخت ســاير 

ايمونوحسگرها گشود.
روشنی در پايان به مقايسه ی مواد بکار 
رفته در ساخت اين حسگر با نمونه های 
متداول پرداخت و گفت: »کاوشگرهايی 
که تا کنون در طراحی زيست حســگرها 
معرفی شده اند، شامل ترکیبات شیمیايی 
آهن و برخی مولکول هاســت. اما در اين 
طرح يک نوع ويتامین به عنوان گونه ی کاوشگر 
استفاده شده است. همچنین در کیت تشخیصی 
نانوکامپوزيت زيست سازگار،  از يک  پیشنهادی 
پايدار و غیر ســمی اســتفاده شده است که به 
همراه نانوذرات، سطح وسیع و پايداری را ايجاد 
کرده که منجر به حد تشــخیص بســیار پائین 

می شود.«
 Sensors and نتايــج ايــن کار در مجلــه ی
Actuators B Chemical )جلــد 222، ســال 
2016، صفحات 1103 تا 1111( چاپ شــده 
و دکتر محمود روشــنی- عضــو هیأت علمی 
دانشگاه ايالم و اکرم ولی پور- دانشجوی دکترای 
شیمی تجزيه اين دانشگاه در انجام آن همکاری 

داشته اند.

ایالم:
تشخيص سریع هورمون hCG، به كمک زیست حسگر آزمایشگاهی

پژوهش در ایران
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پژوهشدرايــران

دانشگاه تربيت مدرس:
ساخت حسگر آزمایشگاهی تشخيص تركيبات آروماتيک

پژوهش در ایران
پژوهشگران دانشــگاه تربیت مدرس موفق به 
ساخت آزمايشگاهی نانوساختارهايی شده اند که 
قادر اســت به عنوان حسگر تشخیص ترکیبات 
آروماتیــک آالينده ی محیط زيســت بکار رود. 
حسگرهای ساخته شده از اين نانوساختار دقت 
و سرعت تشــخیص بااليی داشته و هزينه های 

تشخیصی را کاهش خواهد داد.
در دهه ی گذشته مطالعات بسیاری در زمینه ی 
ساخت و بررسی چارچوب های فلز-آلی صورت 
گرفته اســت. اين ســاختارها پتانسیل بااليی 
برای کاربردهای مختلف از جمله کاتالیســت، 
ذخیره ی گاز و حســگرها دارنــد. البته جهت 
دستیابی به مزايا و ويژگی های برجسته ی اين 
مواد، بايد آن ها را با ســاختارهای ويژه ســنتز 
نمود. به همین دلیل مطالعه ی ارتباط ساختار 
چارچوب های فلز-آلی با نحوه ی عملکرد آن ها 
يک موضوع تحقیقاتی با اهمیت و به روز است.

دکتر علیرضــا اژدری طهرانــی در خصوص 
مطالعات صورت گرفته در اين طرح عنوان کرد: 
»در اين تحقیق چارچوب فلز- آلی مشــخصی 
با حفرات نانومتری ســنتز شده است که قادر 
است به عنوان حسگر در تشخیص ترکیب های 

آالينده ی محیط زيست بکار گرفته شود.«
وی در ادامــه افزود: »يکی از توانايی های مهم 
چارچوب های فلز- آلی تشــخیص مولکول های 
کوچک است. در اين میان کاربرد آن ها به منظور 
تشــخیص و حذف مواد ســمی نظیر ترکیبات 
آروماتیک توجه بیشــتری را به خود اختصاص 
داده است. در اين طرح که در ادامه ی پژوهشی 
است که پیشــتر در گروه تحقیقاتی دکتر علی 
مرسلی در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته 
اســت؛ چارچوب فلز-آلی سنتز شده که نسبت 
به چارچوب فلز-آلی قبلی، حسگر فلوئورسانس 
بهتری برای ترکیب هــای آالينده ی آروماتیک 
نظیــر نیتروبنزن و ترکیب هــای هیدروکربنی 

آروماتیک چند حلقه ای است.«
نانوســاختار پیشــنهادی نســبت به نمونه ی 
بهتری  آبگريزی  قبلی خاصیت  آزمايشــگاهی 
داشــته و به همین دلیــل می تواند به صورت 
گزينشی با ترکیبات آروماتیک واکنش دهد. از 
اين رو کاربرد آن در ســاخت حســگرها منجر 
به افزايش ســرعت و دقت عملکرد حسگر در 
تشــخیص مواد آالينده ی آلی خواهد شد. لذا 
دســتیابی به تولید انبوه چنین حسگری، گام 

مهمــی در حذف آالينده های زيســت محیطی 
آروماتیک به شمار می آيد.

بــه گفتــه ی اژدری طهرانــی، در روند اين 
مطالعــات پس از طراحی، ســاختار مورد نظر 
نمونه ی اولیه به روش ســولوترمال سنتز شد. 
ســاختار بلوری اين ترکیب بــه کمک آزمون 
اشــعه ی ايکس تک بلــور تعیین شــد و هم 
چنین به کمک روش های طیف ســنجی، مورد 
شناســايی کاملتری قــرار گرفــت. در نهايت 
نحوه ی عملکرد اين نانوساختار به عنوان حسگر 
برای ترکیب های آروماتیک تک حلقه ای و چند 
حلقه ای مطالعه و با نمونه ی قبل مورد مقايسه 

قرار گرفت.
اين مطالعــات حاصل تالش های دکتر علیرضا 
اژدری طهرانی- محقق پســا دکترای دانشگاه 
تربیت مدرس، دکتر علی مرســلی- عضو هیأت 
علمی اين دانشگاه، حسین قاسم پور- دانشجوی 
کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربیت مدرس و 
محققانی از دانشــگاه دوســلدورف آلمان است. 
 Crystal Growth and نتايج اين کار در مجله ی
Design )جلد 15، شــماره 11، ســال 2015، 

صفحات 5543 تا 554۷( منتشر شده است.

محققــان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اهر 
نمونه های نانوکامپوزيتی تهیه نموده اند که کاربرد 
اصلی آن ها در بسته بندی مواد غذايی است. اين 
نانوکامپوزيت به دلیل وجود نانوذرات ضد باکتری 
در ساختار خود، منجر به افزايش زمان ماندگاری 
مواد غذايی بدون اســتفاده از مــواد نگهدارنده 

می شود.
با توجه به هزينه ی باالی تولید و تهیه ی منابع 
سالم و کافی غذايی، افزايش زمان ماندگاری مواد 
غذايی امری بسیار ضروری و مهم است. اهمیت 
اين موضوع به منظور تولید مواد با کمترين هزينه 
و بیشترين ارزش غذايی است. راه های مختلفی 
برای جلوگیری از فساد مواد غذايی وجود دارد که 
از آن جمله می توان به استفاده از مواد نگهدارنده 

و همچنین بسته بندی مواد غذايی اشاره کرد.

دکتر ســعیده ابراهیمی اصل در مقايسه ی دو 
روش ذکر شده در حفاظت از مواد غذايی عنوان 
کرد: »به هنگام استفاده از مواد نگهدارنده، مجبور 
به اضافه نمودن مواد شــیمیايی به مواد غذايی 
هستیم تا مانع از رشد میکروارگانیسم ها شويم. 
امــا همین مواد خود باعث پايیــن آمدن ارزش 
غذايی و در دراز مدت موجب فساد آن می شوند. 
بنابرايــن بهترين روش برای حفاظت از فســاد 
مواد غذايی اســتفاده از بسته بندی های اصولی و 

بهداشتی است.«
به گفته ی اين محقق، در اين طرح نانوکامپوزيتی 
طراحی شــده اســت که می توانــد در صنعت 

بسته بندی مواد غذايی مورد استفاده واقع شود.
نانوکامپوزيــت  توضیــح  در  ادامــه  در  وی 
آزمايشگاهی سنتز شده و خصوصیات آن افزود: 

»نانوکامپوزيت سنتز شــده ترکیبی از نانوذرات 
مس و پلیمرهای مورد استفاده در صنايع بسته 
بندی است. طوالنی کردن مدت زمان نگهداری 
و سالم ماندن مواد غذايی در اين نوع بسته بندی 
نســبت به بسته بندی های معمولی از مهم ترين 
مزيت های استفاده از اين نانوکامپوزيت است. از 
طرفی ساده بودن روش تولید از ديگر برتری های 
آن است. در واقع بر خالف ساير روش های تولید، 
که از روش هايی مانند اليه نشــانی به وسیله ی 
دســتگاه های پیشــرفته بر روی ســطح نايلون 
اســتفاده می کنند، با روش پیشــنهادی در اين 
طرح به راحتی و با دســتگاه های موجود تولید 
پالستیک می توان اقدام به تولید اين نايلون های 
ضــد باکتری  در هر کارگاه بســته بندی نمود و 
نیازی به خريد تجهیزات گران قیمت و متحمل 

اهـر:
طراحی نانوكامپوزیت های ضدباكتری برای بسته بندی مواد غذایی

پژوهش در ایران
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پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی ایران:
استفاده از نانوساختارها برای افزایش بازده سلول های خورشيدی

پژوهش در ایران
محققان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ايران، با 
بهره گیری از نانوساختارهايی مشخص، موفق به افزايش 
بازدهی سلول های خورشیدی حســاس به رنگدانه در 
کنار کاهش هزينه ی ساخت اين تجهیزات شدند. در اين 
تحقیقات که در مقیاس آزمايشگاهی صورت گرفته است، 
نانوساختارهای مورد استفاده به روشی ساده و کم هزينه 

و با قابلیت تولید انبوه ساخته شده اند.
امروزه استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان يک منبع 
انرژی نو، سازگار با محیط زيست، ارزان و فراوان مورد توجه 

جوامع بشری قرار گرفته است. در حال حاضر استفاده از سلول های خورشیدی 
حساس شده با رنگدانه، به دلیل بازدهی باال و روش ساخت مناسب و مقرون 
به صرفه، نسبت به نسل های قبل سلول های خورشیدی اهمیت بیشتری يافته 
است. با اين حال، با بهره مندی از ساختارهای مختلف مواد همچنان می توان 

کمک شايانی به افزايش بازدهی اين دسته از سلول های خورشیدی نمود.
هدف اين کار تولید سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه بر پايه ی 
نانومیله های يک بعدی، به منظور بهینه ســازی و افزايش کارايی تولید انرژی 

الکتريسیته از انرژی خورشیدی بوده است.
بــه گفته ی دکتر هانی صیاحــی، با کاربرد نانوســاختارهای يک بعدی در 
سل خورشیدی، مســیر انتقال الکترون ها راحت تر و در نتیجه تولید جريان 
الکتريسیته بهتر می شود. اما ساخت و جهت دهی اين نانوساختارهای يک بعدی 

يکی از موانع کاربرد انبوه آن ها در سلول های خورشیدی است. 
وی در ادامه افزود: »در اين طرح ســاخت نانومیله های دی اکسايد تیتانیوم 

به روشــی ساده صورت گرفته است. اســتفاده از روش 
پیشــنهادی باعث کاهش هزينه، تولید توده ای و انبوه 
نانومیله ها شــده و چنانچه اين مواد در مقیاس صنعتی 
تولید شود، باال بردن سرعت ساخت و مقرون به صرفه ی 
سلول های خورشیدی را سبب خواهد شد. در اين صورت 
امکان استفاده از سلول های خورشیدی حساس شده با 
رنگدانه، با قیمت مناســب  و کارايی باال و نهايتاً کاهش 
وابستگی به سوخت های فسیلی و آالينده ی محیط زيست 

امکان پذير می گردد.«
لــذا از نتايج اين طرح می توان در تمامــی صنايعی که نیازمند تولید انرژی 

الکتريسیته از انرژی خورشید هستند، استفاده کرد.
صیاحی روش سنتز نانومیله ها و مطالعه ی عملکرد آن ها را بدين شرح بیان 
کرد:»در اين تحقیقات نانومیله های دی اکسید تیتانیوم به شکل انبوه به روش 
هیدروترمال سنتز شد. در واقع در اين روش عوامل متعددی می تواند بر ساختار 
و عملکرد نانومیله های سنتز شده تأثیر بگذارد. يکی از اين عوامل دمای بازپخت 
نانومیله هاست که در نهايت بر کارايی سلول خورشیدی نیز تأثیرگذار است. لذا 
اثر دمای بازپخت بر روی ساختار نانومیله ها و عملکرد سلول خورشیدی ساخته 

شده از اين نانومیله ها بطور جزئی مورد بررسی قرار گرفت.«
اين کار تحقیقاتی حاصل تالش های دکتر هانی صیاحی- عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ايران و همکارانش است که نتايج آن در 
مجله ی Journal of the Chinese Chemical Society )جلد 62، شــماره ۹، 

سال 2015، صفحات ۸11 تا ۸16( به چاپ رسیده است.

شدن هزينه های گزاف نیست.«
الزم به توضیح اســت که مــس يکی از عناصر 
الزم برای متابولیسم سلولی و همچنین يکی از 
عناصــر مهم برای ارتباط میان نرون های عصبی 
است. با توجه به اين نکات و در نظر گرفتن اينکه 
وجود آن در رژيم غذايی با اســتانداردهای مجاز 
جهانی در حدود 2 تا 10 میلی گرم است؛ بنابراين 
می تواند به عنوان يک مــاده ی ضد میکروبی با 
خواص بهتر و اثرات ســمی کمتر جايگزين نانو 

مواد ديگر از جمله نقره گردد.
ابراهیمــی اصل درخصــوص نحــوه ی انجام 
آزمايش های صــورت گرفته عنــوان کرد: »در 
آزمايش های صورت گرفته به روش ساده و ارزان 
احیای شــیمیايی، نانوذرات مس درون ماتريس 
پلیمری زمینه ) هیدوکسی پروپیل متیل سلولز 
که يک پلیمر آبدوست است( قرار گرفته اند. اين 
ذرات دارای ابعــادی کمتر از 100 نانومتر بوده و 
به طــور يکنواخت درون ماتريس پلیمر پراکنده 
می شــوند. بررســی خواص میکروبی به روش 
مولر هینتون آگار انجام شــده اســت. از طرفی 

برای مطالعه میزان مقاومت مکانیکی از دستگاه 
تنسايل استفاده شده است.«

طبق بررسی های صورت گرفته اين نانوکامپوزيت 
خواص ضدمیکروبی خوبی در مقابل دســته ای 
از باکتری هــای بیماری زای گــرم مثبت يا گرم 
منفی از خود نشــان می دهد. لــذا با کاربرد اين 
نانوکامپوزيت ارزش غذايی مواد غذايی و داروها 
بدون نیاز بــه نگهدارنده های شــیمیايی مضر 
حفظ خواهد شــد. عالوه بر اين، انعطاف، شکل 
پذيری و مقاومت مکانیکی مواد مورد اســتفاده 
در بســته بندی از ديگر دغدغه های مهم و قابل 

مطالعه است. بررسی خاصیت مقاومت مکانیکی 
اين نانوکامپوزيت نیــز حاکی از باالتر بودن اين 
ويژگی در نمونه های سنتز شــده در مقايسه با 
پلیمر خالص است. ضمن اينکه به دلیل استفاده 
از مواد با منشاء سلولزی، استفاده از اين مواد در 
بسته بندی مواد غذايی زيست سازگاری خوبی با 

ارگانیسم های بدن نشان می دهد.
همچنین استفاده از اين نانوذرات در بسته بندی 
شــیر با خصلت آنتی باکتريال و ضد قارچی اين 
نانــو ذرات موجب افزايش عمــر ماندگاری اين 
فراورده تا 32 روز بدون افزودن هیچ گونه ماده ی 

نگهدارنده شده است.
ايــن مطالعات حاصل همکاری دکتر ســعیده 
ابراهیمی اصل- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد اهر و عطا رجب پور- دانشجوی 
کارشناسی ارشد شــیمی اين دانشگاه است که 
 Journal of Food Science نتايج آن در مجله ی
and Technology )جلد52، شــماره ۹، ســال 
2015، صفحــات 5۹۸2 تــا 5۹۸۸( بــه چاپ 

رسیده است.
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محققــان دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع 
طبیعی گرگان در يک پژوهش آزمايشــگاهی، 
موفق به جايگزينی افزودنی های آنتی اکسیدان 
مصنوعــی مضر با ترکیبات طبیعی اســتخراج 
شــده از عصــاره ی بــرگ درخــت زيتون در 
روغن هــای خوراکی شــدند. در اين روش، به 
دلیل قرارگیری عصــاره ی برگ درخت زيتون 
درون نانوکپســول های طراحی شــده، میزان 
اثربخشــی اين ترکیبات آنتی اکسیدان افزايش 
يافته و در نتیجه کیفیت روغن خوراکی بهبود 

يافته است.
اکســايش، عامــل اصلــی فســاد چربی ها و 
روغن ها محســوب می شــود. به همین دلیل، 

برای جلوگیری  آنتی اکسیدان  ترکیبات  عموماً 
از بدطعمی و فســاد ناشــی از اکسايش به اين 
محصوالت اضافه می شــوند که البته برخی از 
آن ها برای ســالمتی مضرنــد. از اين رو، اخیراً 
توجه ها به ســوی کاربرد آنتی اکســیدان های 
طبیعی و بی ضــرر از جمله ترکیبات حاصل از 
عصاره ی هســته ی انگور، بلوط، رزماری، چای 

سبز و برگ درخت زيتون جلب شده است.
دکتر ســید مهدی جعفری، در توضیح اهداف 
دنبال شــده در طــرح بیان کــرد: »ترکیبات 
فنولی يکــی از مهم ترين آنتی اکســیدان های 
طبیعی هســتند که موجب نگهداری غذاهای 
فراوری شــده در برابر اکســايش می شــوند. 

برگ درخت زيتون به عنــوان يک منبع غنی 
از ترکیبات فنولی اســت؛ با اين حال ترکیبات 
فنولی استخراج شده از آن هنگام قرارگیری در 
معرض نور و اکســیژن، خواص خود را از دست 
می دهد. نانوريزپوشانی يا همان قرارگیری مواد 
در نانوکپســول ها، يکــی از بهترين روش های 
نوين حفظ ترکیبات حســاس و زيســت فعال 
غذايی است. از اين رو هدف کلی اين پژوهش، 
نانوريزپوشــانی عصاره ی برگ درخت  ارزيابی 
زيتون و کاربرد آن در روغن ســويا است. برای 
ايــن منظــور از نانوامولســیون های دوگانه به 

عنوان نانوکپسول استفاده شده است.«
وی در ادامه افزود: »طبق نتايج آزمايش های 

پژوهش در ایران

پژوهشگران دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مسجد 
ســلیمان، با کاربرد نانوساختارهای آزمايشگاهی 
موفق به افزايش بهبود کیفیت ال ای دی های نور 
آبی شــدند. از نتايج اين طرح می توان در صنعت 

الکترونیک نوری و صنايع نظامی بهره گرفت.
اخیراً مطالعه در خصوص ســاخت و کاربرد مواد 
نیم رسانای نانوساختار تبديل به يکی از حوزه های 
تحقیقاتی پرطرفدار شــده اســت. در میان مواد 
نیم رسانا، نانوساختارهای سولفید کادمیوم ماده ی 
بســیار مناســبی در جذب نورهای مرئی بوده و 
بهترين گزينه جهت ساخت سلول های خورشیدی 
است. اين نانوســاختارها همچنین در ساخت ال 
ای دی هــا )LED(، تجهیزات الکترونیک نوری و 

فوتوکاتالیست ها کاربرد دارد.
دکتر رامین يوســفی، با اشــاره بــه اين مطلب 
که مطالعه ی بهبود کیفیــت ال ای دی های نور 
آبــی)Blue LED( به يکــی از داغ ترين مباحث 
صنعت الکترونیک نوری تبديل شــده است، به 
هــدف اين تحقیقات پرداخت و عنوان کرد: »اين 
 LEDها يکی از اجــزای مهم در تولید  LEDهای 
 Blue( نورســفید، در پخش کننده های بلــو ری
ray(، و صفحات نمايشگر کامپیوتری و تلويزيونی 
هستند. همان گونه که اشاره شد سولفید کادمیوم 
بهترين گزينه برای ساخت اين ال ای دی هاست. 
اگرچه می توان با تغییر ابعاد ساختارهای سولفید 
کادمیوم به مقیاس نانومتری، شــدت گسیل و يا 
جذب پرتوهای نور آبی توسط اين ماده را افزايش 

داد؛ اما میزان اين افزايش محدود اســت. يکی از 
راهکارهــای غلبه بر اين محدوديــت وارد کردن 
ناخالصی مناسب به درون آن و در نتیجه افزايش 
کارايی اين نیم رساناســت. از ايــن رو، در اين کار 
تحقیقاتی تصمیم گرفته شد که، نانوساختارهای 
سولفید کادمیوم توسط عنصر روی، که عنصری پر 

کاربرد در طبعیت است، آاليیده شوند.«
وی در ادامه افزود: »افزايش بازدهی ال ای دی نور 
آبی متشکل از نانوساختارهای سولفید کادمیوم، 
مهم ترين دســتاورد اين پژوهش اســت. در واقع 
ما توانســتیم، توسط نانوســاختارهای سولفید 
کادمیوم آاليیده شده با روی، يک حسگر نور آبی 
با پاسخ دهی سريع تر نسبت به سولفید کادمیوم 
خالــص را تولید کنیم. با توجه به روش بکار رفته 
در رشد اين نانو ساختارها، پاسخ دهی اين حسگر 
در مدت زمان طوالنی تابش نیز بدون تغییر باقی 

ماند.«
به گفته ی اين محقق، در اين کار نانوساختارهای 

خالص سولفید کادمیوم و نمونه های آاليیده شده 
 )CVD( با روی، بــه روش انتقال بخارات گرمايی
بر روی زير اليه های ســیلیکونی رشد داده شده 
است. اين نانوساختارها به کمک انوع روش ها مانند 
Uv-vis ، XPS ، SEM ، XRD و PL مورد شناسايی 
قرار گرفته اند. همچنین خواص حسگری اين نانو 
ساختارها ، تحت پرتو يک ال ای دی نور آبی مورد 

آزمايش قرار گرفته است.
الزم به توضیح اســت کــه ناخالص نمودن مواد 
نیم رسانا با عناصر ديگر، بر خواص فیزيکی آن ها 
از جمله خواص الکتريکی، نوری و مغناطیســی 
تأثیرگذار است. در اين طرح نیز، آاليش سولفید 
کادمیــوم با عنصر روی باعــث افزايش پنجره ی 
جذب پرتوهای نور آبی توســط نانو ساختارهای 
سولفید کادمیوم شده است. در نتیجه ی اين عمل، 
نانو ساختارهای سولفید کادمیوم نهايی پاسخی 
ســريع تر و با شدت بیشتری به پرتوهای نور آبی 

می دهند.
 Ceramics نتايــج اين تحقیقــات در مجلــه ی
 ،B جلــد 42، شــماره 1، بخش( International
ســال 2016، صفحات 1۸۹1 تا 1۸۹6( منتشر 
شده است. دکتر رامین يوسفی- عضو هیأت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان، محمد 
امین باغچه ســرا- مربی اين دانشگاه، دکتر فريد 
جمالی شــینی- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اهواز و همکارانشان در انجام اين پژوهش همکاری 

داشته اند.

مسجد سليمان:
افزایش كارایی ال ای دی ها به كمک نانوساختارها

پژوهش در ایران

گرگان:
بهبود كيفيت روغن خوراكی با نانوكپسول های حاوی آنتی اكسيدان طبيعی

پژوهشدرايــران
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انجــام شــده، ايــن آنتی اکســیدان طبیعی 
می توانــد جايگزيــن بســیار مناســبی برای 
باشد که  آنتی اکســیدان های متداول سنتزی 
با اســتفاده از روش نانوريزپوشانی، خواص آن 
نیز بهتر حفــظ خواهد شــد. از ديگر مزايای 
افزايش ماندگاری  نانوريزپوشــانی می توان به 
مــواد غذايی، رهايش کنترل شــده، باالرفتن 
راندمــان تولید، کاهش ضايعــات و همچنین 
ايجاد ارزش افــزوده در صنايع غذايی و تولید 
محصوالت فراســودمند در کنار امکان نوآوری 
و تنوع در تولید محصوالت غذايی اشاره کرد.«

به گفتــه ی اين پژوهشــگر، کاربردهای ديگر نانوکپســول های حاوی 
ترکیبات طبیعی در صنايع غذايی را می توان در تولید محصوالت غذايی 
کم  کالری و کم چرب، پوشاندن طعم ها و بهبود ويژگی های حسی غذاها 
برشــمرد. از طرفی به کمک روش نانوريزپوشانی، نانوکپسول محتويات 
خود را، با ســرعتی کنترل شــده و در يک زمان مشخص و با ايجاد يک 

تحريک خاص آزاد می کند.
از نتايج اين طرح می توان افزون بر صنايع غذايی در صنايع داروســازی، 

و نیز تولید لوازم بهداشتی-آرايشــی بهره برد. 
درحال حاضر نیــز، مراحل نیمه صنعتی تولید 
ايــن محصول در مرکز رشــد دانشــگاه علوم 
کشــاورزی و منابــع طبیعی گــرگان درحال 

اجراست.
جعفــری مراحل انجام ايــن پژوهش را بدين 
صورت عنوان کــرد: »در ابتــدا برگ درخت 
زيتــون تهیه و آماده ســازی شــد و ترکیبات 
فنولــی موجــود در آن اســتخراج گرديــد. 
انواع  نانوريزپوشــانی از طريق تولید  ســپس 
نانوامولســیون ها صورت گرفت. پس از بررسی 
ويژگی های کیفی نانوکپسول ها، اين ترکیبات در نهايت به روغن خوراکی 

افزوده شده و ويژگی های آنتی اکسیدانی و کیفی روغن مطالعه شد.«
ايــن تحقیقات حاصل همکاری دکتر ســید مهدی جعفری- دانشــیار 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، عادله محمدی و افشین 
فريدی-کارشــناس ارشــد مهندســی مواد و طراحی صنايع غذايی اين 
دانشگاه اســت. نتايج اين کار در مجله ی Food Chemistry )جلد 1۹0، 

سال 2016، صفحات 513 تا 51۹( منتشر شده است. 

محققان دانشگاه شــهید بهشتی در تحقیقات 
خود، اقدام به تولید نانوذرات فلزی با خواص نوری 
ويژه نموده اند. نانوذرات تولید شده به اين روش، 
قابل کاربرد در علم مواد، لیزر و فناوری ارتباطات 
است. روش استفاده شده در اين تحقیق می تواند 
بــه عنوان يک مســیر جايگزين بــرای تهیه ی 
نانوذرات باشــد که در مقايسه با ساير روش های 
رايج، عالوه بر افزايش راندمان و ســرعت تولید، 
حذف محصوالت جانبی را در تولید نانوذرات در 

پی خواهد داشت.
با توجه به رشــد روز افزون استفاده از نانوذرات 
فلزی و اکســید های آن هــا در علوم مختلف در 
سال های اخیر، ســنتز و طراحی اين مواد نیز با 
رشد وسیعی روبرو شده است. تا کنون روش های 
مختلفی از جمله روش هــای راديويی، تجزيه ی 
گرمايی، تجزيه ی شیمیايی و غیره برای ساخت 
نانو مواد فلزی و اکســید های آن ها استفاده شده 
اســت که بســیاری از آن ها زمان بر و پر هزينه 

هستند. 
به گفته ی دکتر ســید سعید ســید حسینی 
داورانی، هدف از انجام اين تحقیق، دســتیابی به 
روشی با بازدهی باال و سرعت بیشتر جهت سنتز 
نانوذرات اکسید فلزی بوده است. برای اين منظور 

از روش سونوالکتروشیمی استفاده شده است.
سید حسینی داورانی پیرامون مزيت های روش 
مذکور افزود:»روش سونوالکتروشــیمی يکی از 
ســاده ترين و کم هزينه تريــن روش ها در تولید 

نانوذرات اســت. اين روش کــه ترکیبی از امواج 
فراصوت با روش متداول الکتروشــیمی اســت، 
نســبت به روش الکتروشیمی منجر به تشکیل 
ذراتی با ابعاد کوچکتر در حد نانومتر می شــود. 
ضمن اين که استفاده از امواج فراصوت در طول 
فرايند، ســرعت واکنش را نیز بــه مقدار زيادی 
افزايش می دهد. به همین دلیل در مقايسه با ساير 
روش ها در اين روش می توان با ســرعت باالتر و 

راندمان بیشتر محصول را تولید نمود.«
نانــوذرات تولید شــده در اين طــرح، به دلیل 
ويژگی هــای نوری منحصر بفرد خــود، قابلیت 
کاربرد در علم ســاخت لیزر، فناوری ارتباطات، 
ترانزيستورها، تجزيه ی  حسگرهای فلورسانسی، 

زيستی و غیره دارند.
اين محقــق در توضیح کامل تــر نتايج حاصل 
شــده عنوان کرد: »در مقايسه ی تأثیر هم زدن 
مکانیکی با شــدت باال و کاربرد امواج فراصوت 
مشخص شد که ذرات نانوساختار تنها در حضور 
امواج فراصوت تشکیل می شوند. از طرفی بررسی 
خصوصیات نوری نانوذرات سنتز شده به کمک 
دستگاه طیف سنجی ماوراء بنفش و نور مرئی و 
نیز دستگاه فوتولومینسانس صورت گرفت. نتايج 
حاکــی از اين بود که با کوچک شــدن اندازه ی 
ذرات طیف جذب و نشر نانوذرات به سمت امواج 
الکترو مغناطیس با انرژی بیشتر و طول موج های 

کوتاه تر جابجا می شود.«
الزم به توضیح است که در روش مورد استفاده 

در اين طرح، تابش امواج فراصوت نقش کلیدی 
در سنتز ترکیبات با ســاختار نانو دارد. در واقع، 
هنگامــی که امواج فراصوت در سیســتم به کار 
گرفته می شود، حباب های تولید شده به صورت 
نامتقارن متالشــی می شــوند. اين نوع متالشی 
شدن نامتقارن باعث تشکیل میکروجت هايی با 
سرعت باال در مايعات و نیز امواج شوک با سرعت 
باال در ذرات جامد می شود. در نتیجه برخوردهايی 
بین ذره ای ايجاد می شود که بر اثر آن ذرات ريز تر 

شده و ترکیبات نانو ساختار تشکیل می شود. 
سید حسینی داورانی در پايان تأکید کرد: »از آنجا 
که عوامل مختلفی در روش سونوالکتروشیمی بر 
روی اندازه ی ذرات مؤثر هستند، به همین منظور 
در تحقیقات تکمیلی، تأثیر دانسیته ی جريان بر 
روی اندازه ذرات مورد بررسی قرا رگرفته است که 
مقاله اين کار در حال حاضر پذيرفته شــده و در 

دست چاپ است.«
دکتر سید سعید ســید حسینی داورانی، دکتر 
مصطفی محمدپور امینی- اعضای هیأت علمی 
دانشگاه شهید بهشــتی، دکتر اکرم شهرجردی 
فارغ التحصیل دکتری شیمی تجزيه و دکتر عزت 
ا... نجفی فارغ التحصیل دکتری و پســا دکتری 
شیمی معدنی از اين دانشگاه در انجام اين طرح 
همکاری داشــته اند. نتايج ايــن کار در مجله ی 
Ultrasonics Sonochemistry )جلد 22، ســال 
2015، صفحات 3۸2 تا 3۹0( به چاپ رســیده 

است.

دانشگاه شهيد بهشتی:
كاربرد روشی كم هزینه در ساخت نانوذرات اكسيد فلزی

پژوهش در ایران
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مقدمه1
عملیــات حفــاری يکــی از پیچیده تريــن و 
هزينه برترين بخش های تولید نفت اســت و از 
اين رو، توانمندی در اين صنعت به نوعی مالک 

قدرت شرکت های نفتی محسوب می شود. 
در اوايل رشــد صنعت نفت، عموماً برداشــت 
نفت از مخازن نفت با عمق کم به کمک حفاری 
ضربه ای صورت می گرفت. با پیشــرفت فناوری 
ايــن روش جای خــود را به ديگــر روش های 
مکانیکی که حفاری دورانی نامیده می شــوند، 
داده اســت. حذف محدوديت عمقــی، افزايش 
ســرعت حفاری و انتقال سريع کنده ها به سطح 
زمین از مهم ترين مزيت های اين روش به حساب 
می آيد. در سال های اخیر روش های نوين ديگری 
مانند حفاری حرارتی، لرزشی، شیمیايی، لیزری 
و غیره توسعه داده شده اند، اما با توجه به مزايا و 
تجارت وسیعی که از اين روش در سراسر جهان 
انجام می شود، ۹۸ درصد از کل عملیات حفاری 
در سراسر جهان با روش حفاری دورانی صورت 

می گیرد. 
عملیات حفــاری خود شــامل مجموعه ای از 

فعالیت های مختلف اســت که پیشرفت در هر 
يک از آنها باعث توســعه اين صنعت می گردد. 
پیشرفت در صنعت حفاری، نقش چشم گیری را 
درکاهش قیمت تمام شده تولید نفت ايفا می کند. 
پیشــرفت هايی از جمله، بهبود فرموالســیون 
گل حفــاری، اســتفاده از افزودنی هــای جديد 
به سیمان های حفاری، اســتفاده از حسگرها و 
فناوری های رصد برخط عملیات حفاری، ساخت 
مته های مقاوم تر و توســعه روش های جلوگیری 
از هرز روی ســیاالت حفــاری موجب تغییرات 
عمده ای در اين صنعت و افزايش بازده و کاهش 

هزينه عملیات شده است. 
در ســالیان اخیر فناوری نانو با ســرعت زيادی 
در اين صنعت وارد شــده اســت به گونه ای که 
اکنون اين فناوری يکی از مهم ترين فناوری های 
مورد استفاده در توسعه صنعت حفاری شناخته 
می شود به گونه ای که محصوالت و تکنیک های 
زيادی مبتنی بر فناوری نانو وارد اين صنعت شده 

است. 
با توجه به موارد فراوان اســتفاده از فناوری نانو 
در اين صنعت و همچنین اهمیت و گستردگی 
سیاالت و ســیمان حفاری، در اين گزارش تنها 

بــه کاربردهای فناوری نانو در ســیاالت حفاری 
پرداخته می شود. 

سيال و سيمان حفاری ۲
در عملیات حفاری از سیاالت حفاری به منظور 
بهبــود عملیــات حفــاری و آوردن کنده ها به 
سطح زمین اســتفاده می شود. فرموالسیون اين 
ســیاالت که عموماً با نام گل حفاری شــناخته 
می شــوند، يکی از مهم تريــن فاکتورهای يک 
عملیات موفقیت آمیز حفاری شناخته می شوند. 
با توجه به اينکه بخش عمده ی هزينه های حفر 
يــک چاه مربوط به تأمیــن و پمپاژ گل حفاری 
است، استفاده از سیاالت کارآمدتر و بهتر نقش 
مهمــی را در کاهش هزينــه و افزايش بازدهی 
حفاری ايفا می کند. يک ســیال حفاری مناسب 
بايد توانايی بااليی در خنک کردن مته حفاری، 
آوردن کنده ها به سطح زمین، روان سازی حرکت 
لوله های گردان حفاری، کنترل فشــار ديواره ها، 
انتقال تــوان هیدرولیکی پمپ به مته حفاری و 
بســیاری موارد ديگر را داشــته باشد. تهیه گل 
حفــاری با بهترين فرموالســیون و مــواد کارا، 
عامل مهمی در افزايش سرعت حفاری، افزايش 
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بهره وری عملیات حفاری، ممانعت از کاهش دبی 
جريان، کاهش هزينه تمام شــده برای حفر يک 
چــاه و در نهايت باال بــردن درصد موفقیت در 

عملیات بعد از حفاری محسوب می گردد.
 به طور کلی ســیاالت حفاری بر اساس سیال 
پايه تشکیل  دهنده آن به سه دسته کلی گل های 
پايه آبــی1، گل هــای پايه روغنــی2 و گل های 
سنتزی3 تقسیم بندی می شــود. برای به دست 
آوردن يک ســیال حفاری با خــواص ويژه که 
کارايی بااليی داشته باشد، معموالً افزودنی هايی 
بــه آن اضافــه می کننــد. طبــق گزارش های 
ســايت World Oil بیش از 5000 نوع افزودنی 
مختلف به گل حفاری وجود دارد که از اين میان 
می توان به مــواد پرکاربردی، همچون بنتونیت، 
باريت، خاک رس، ســلولز، پلیمرها، آســفالت، 
کربنات کلســیم، پوســت گردو و بسیاری مواد 
ديگر اشــاره کرد. اين افزودنی ها وظايف ويژه ای 

دارند که در شکل 1 نشان داده شده اند.
همچنین در عملیات حفاری از ســیمان کاری 
به منظور اســتحکام ديواره چاه و ثابت ســازی 
لوله های جداری از ســطح چاه استفاده می شود. 
با اين کار ســطح خارجی لوله جداری به ديواره 
چاه می چسبد و مانع از ريزش ديواره چاه، ورود 
سیاالت ناخواسته به درون چاه و خوردگی بدنه 

خارجی لوله ها می شود.

معرفی انواع نانو افزودنی های گل حفاری3
به طور کلی هدف استفاده از افزودنی های نانويی 
در گل حفاری، کاهش هزينه و تهیه يک ســیال 
مطلوب از طريق کاهش مصرف مواد و نیز بهبود 
خواص آن است. اضافه کردن نانو مواد به سیال 
پايه باعــث ايجاد خــواص رئولوژيکی مطلوب، 
کنترل مطلوب ظرفیت صافاب، پايداری بســیار 
خوب سوسپانسیون و روان سازی مناسب است. 
مهم ترين اثر نانو ذرات مختلف مورد استفاده در 

گل حفاری در جدول 1 نشان داده شده است.

كاربرد فناوری نانو در سيال حفاری۴
نانو ذرات به دلیل اندازه بسیار کوچک و نسبت 
سطح به حجم بسیار باال، خواص منحصر به  فردی 

دارند. به همین دلیل استفاده از نانو ذرات پخش 
شــده در مايعــات کاربرد وســیعی در عملیات 
حفاری دارد که به موارد زير می توان اشاره کرد:
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شکل 1. دسته  بندی انواع افزودنی ها به گل حفاری بر حسب وظایف

ژل كننده ها

افزودنی های شوری گرانرو كننده ها

مواد وزن افزا

افزودنی های
گل حفاری

مواد كنترل كننده هرزروی سيال
عوامل كنترل كننده فيلتراسيون

اثرنوع نانو ماده

بهبود خواص مکانیکی گل حفاری و کاهش تراوايی فیلتر کیکنانو رس

نانو اکسید فلزی
بهبود خواص مکانیکی و رئولوژيکی گل حفاری، جلوگیری از اختالط گل و سیمان حفاری، کاهش تراوايی فیلتر 
کیک، کاهش هرزروی سیال، حفظ خواص گل در شرايط دما باال-فشار باال، بهبود خواص الکتريکی گل، افزايش 

پايداری چاه و نیز به عنوان روان کننده )کاهش نیروهای گشتاوری و پسا(

نانو ساختارهای کربنی )نانولوله های کربنی، گرافن و 
غیره(

بهبود ضريب انتقال حرارت، بهبود خواص رئولوژيکی و پايداری گل، بهبود خواص الکتريکی گل به عنوان 
شناساگر آنالیت در چاه، وزن دهنده گل، کاهش هرزروی سیال، کاهش خوردگی ادوات حفاری و حفظ خواص 

گل در دمای باال

کنترل هرزروی سیال، پايداری چاه، کاهش گل گرفتگی مته و کاهش نیروهای گشتاوری و پسانانو پلیمرها

وزن دهنده، و نیز برای کاهش هرزروی سیال و افزايش پايداری چاهنانو ذرات کربنات کلسیم

روان کننده برای کاهش نیروهای گشتاور و پسا، حفظ خواص گل در شرايط دما باال-فشار باال، کاهش هرزروی نانوکامپوزيت
سیال و افزايش پايداری چاه

جدول 1 .انواع نانو افزودنی های گل حفاری
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اثرنوع نانو ماده

کاهش هرزروی سیال، کاهش تخريب سازند در اثر نفوذ سیال به جداره چاه، کاهش گل گرفتگی مته نانو امولسیون ها
و نیز کاهش نیروهای گشتاوری و پسا

کاهش هرزروی سیال و افزايش پايداری چاهنانو هیدروکسید آهن

وزن دهنده و نیز کاهش هرزروی سیالنانو ابر مغناطیس ها

 ،ATR ديگر نانو ساختارها )نانو ذرات
)NM-1و نانو ذرات GY-2 وزن دهنده، کاهش هرزروی سیال، تقويت پايداری چاه و کاهش نیروهای گشتاور و پسانانو ذرات

بهبود خواص رئولوژیکی۴ .1
نانــو افزودنی های مناســب به ســیال حفاری 
می توانــد خواص رئولوژيکــی از قبیل چگالی و 
گرانروی را بــر روی يک مقــدار بهینه تنظیم 
کند. به دلیل اندازه بســیار کوچــک اين مواد 
حرکت ســیال حفــاری در درون چــاه بهبود 
می يابد و به نیــروی پمپ کمتری برای گردش 
سیال حفاری نیاز خواهد بود. همچنین خاصیت 
ژله ای ســیال حفاری افزايش می يابد که با اين 
کار توانايی حمل کنده ها و سرعت آوردن آن ها 
به سطح بیشتر می شود. بدين منظور می توان از 
نانوساختارهای مختلف از جمله نانو سرامیک ها، 
نانوپودرهای کاربید سیلیسیم، نانو کامپوزيت ها و 
نانو لوله های کربنی استفاده کرد. اين مواد عالوه 
بر سازگاری باال با ســازند، به دلیل ويژگی های 
ذاتی خود، خواص ويژه ای را به ســیال حفاری 

می دهند.
ديگر مزايای اســتفاده از ايــن نانو ذرات تغییر 
خواص تیکســوتروپیک )خاصیتی که گرانروی 
ظاهری سیال، با افزايش مدت زمان اعمال تنش، 
کاهش می يابد( گل حفاری است. گل حفاری تهیه 
شده با اســتفاده از نانو مواد قادر خواهد بود در 
صورت توقف عملیات حفــاری به هر دلیلی، با 
تبديل به حالت ژالتینی مانع از ته نشــین شدن 
کنده هــا در ته چاه و گیر کردن لوله ها شــود و 
همچنیــن با کمترين تنشــی از حالت ژالتینی 

خارج شود و به گردش خود در چاه ادامه دهد.

كنترل هرزروی ۲.۴
هرزروی ســیال حفاری به درون ســازند که 
ناشــی از ترک های موجود در آن است، يکی از 
مهم ترين چالش ها در عملیات حفاری به شمار 
می رود. کنترل هرزروی می تواند باعث کاهش 
هزينه، افزايش ســرعت حفاری و جلوگیری از 
آســیب به سازند شــود. در نتیجه ی هرزروی، 
سیال رفته رفته ســنگین تر شده و گردش آن 
در چاه و انتقال ذرات داخل چاه به سطح زمین 
سخت تر می شود. استفاده از نانو مواد،  می تواند 
میــزان توانايی حمل ذرات درون چاه توســط 
ســیال را افزايش داده و امکان تثبیت فشار و 
چگالی سیال تحت شرايط متنوع عملیاتی را به 

وجود آورد که در نهايت سبب کاهش هرزروی 
سیال می گردد. به طور مثال نانو ذرات رس به 
دلیل سازگاری بســیار خوبی که با سازندهای 
نفتی به  خصوص ســازند ماســه  سنگی دارند، 

پتانسیل بااليی را در رفع اين مشکل دارد. 
از ديگر نانو ساختارهايی که در اين حوزه مورد 
استفاده قرار می گیرد، می توان به نانو لوله های 
کربنی اشــاره کرد. اين مواد به دلیل ســاختار 
ويــژه ی خود می توانند ماننــد يک فیلتر عمل 
کننــد و همچنیــن به دلیل خــواص حرارتی 
بسیار خوبی که دارند باعث کاهش مقدار ماده 
مصرفی در عملیات نمودار گیری حین حفاری 

می شوند.

حفظ محيط  زیست۴ .3
بــا توجه به گســتردگی عملیــات حفاری و 
ارتباط مســتقیمی که اين عملیات با سازند و 
محیط  زيســت دارد، در ســال های اخیر سعی 
شــده از موادی اســتفاده شــود که سازگاری 
بااليی با محیط زيســت داشــته و پسماندهای 
آن بــه راحتی قابل بازيافت باشــند، به طوری 
که کمترين تخريب را در محیط  زيســت ايجاد 
نمايند. به عنوان مثال استفاده از سیاالت پايه 
آبــی دارای فوايد زيســت محیطی و اقتصادی 
فراوانی در حفاری ســازندهای ماســه  سنگی 
اســت. در اين میان نانو موادی که در سیاالت 
پايه آبی دارای کاربرد هستند از اهمیت ويژه ای 
برخوردارند. بعضی از نانو مواد مورد استفاده در 

سیاالت پايه آبی عبارتند از:

 ســاختارهایی بر پایه گرافــن: اين نانو 
ســاختار به دلیل اليه ای و ورقه ای بودن دارای 
خواص بســیار ويژه ای است که باعث می شود 
اين ماده مانند يــک فیلتر عمل کند. هر چند 
گرافــن ذاتاً آب گريز اســت، اما ســاختارهای 
عامل دار شــده آن يا اکســید گرافــن قابلیت 
استفاده در سیال حفاری پايه آبی را دارد. اين 
ســاختار با ايجاد يک اليه ناتراوا بر روی ديواره 
چاه ضمن کنتــرل هرزروی ســیال به درون 
سازند موجب کاهش مشکالت زيست محیطی 
می شود. همچنین اين ماده ضمن ارزان بودن، 

مخاطرات زيست محیطی نسبتاً پايینی دارد.

 نانو ذرات ســيليکا: اين ماده با چسبیدن 
به ديــواره چاه باعث کاهش تراوايی ديواره چاه 
می شود و از ورود ذرات موجود در سیال حفاری 

به درون سازند جلوگیری می کند.

 نانــو ذرات اكســيد روی: گاز هیدروژن 
ســولفید يکی از مواد بسیار خطرناک، سمی و 
خورنده است که ممکن است در حین عملیات 
حفاری از درون سازند وارد سیال حفاری شده 
و باعث آلودگی محیط زيســت شود. حذف اين 
گاز از سیال حفاری به داليل مخاطرات زيست 
محیطی، ايمنی کارکنان و جلوگیری از خوردگی 
تجهیزات ضروری است. يکی از جاذب هايی که 
می تواند به اين منظور مورد استفاده قرار گیرد 
ترکیبات فلز روی مانند اکســید و کربنات های 
روی اســت. اين نانو ذرات بســیار واکنش پذير 
هستند و پسماند جامد آن ها نیز بی خطر است.

از  يکی  نانومتری:  پليمــری  افزایه های   
مهم تريــن منابع ايجــاد آلودگــی در صنايع 
پسماندهای ســیال حفاری  نفت،  باالدســتی 
از  هســتند. جداســازی جامد-مايــع يکــی 
اين  تصفیه  بــرای  فرآيندهــا  پرکاربردتريــن 
سیاالت اســت. اما در اين بین، استفاده از نانو 
افزايه های پلیمــری مانند پلی  اکريل آمیدهای 
نانو بهبوديافتــه4 به خصوص در چاه های عمیق 
که ســیال حفاری پیچیده تر اســت، می تواند 
باعــث انعقــاد بیشــتر و جداســازی راحت تر 
فازهای جامد-مايع در پســماند حفاری شود. 
همچنین اين نانــو ذرات می توانند از هرزروی 
سیال حفاری به درون سازند و آلوده کردن آن 

جلوگیری کنند.

 نانوفيلتراســيون: به منظور حذف فلزات 
ســمی موجود در ســیال حفاری مانند سرب، 
جیوه، آرســنیک و غیره از نانو غشاها استفاده 

می شود تا پسماند حفاری را تصفیه کند.

 حفاری غير تعادلی۴ .۴
در سال های اخیر محققان موفق به تولید نانو 
موادی شدند که با اضافه شدن به سیال، نوعی 
فوم تولید می کند که با توجه به شرايط ويژه ی 
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موجود در عملیات حفاری غیر تعادلی، می تواند 
در ساخت گل حفاری ســبک مورد نیاز در اين 
عملیات مورد اســتفاده قرارگیرد. اين ســیال 
توانايی انتقال ضايعات حفاری به سطح را دارد 
و از انباشت آن ها در ته  چاه جلوگیری می کند.

پایداری حرارتی۴ .۵
يکی از وظايف اصلی سیال حفاری، خنک کاری 
مته حفاری است. اســتفاده از نانو ذرات فلزی، 
اکســید فلــزی و نانو ســاختارهای کربنی، به 
دلیل توانايی بااليی که در انتقال حرارت دارند، 
می توانند عمل خنک کاری را بهبود بخشــند. با 
توجه به اينکه ضريب انتقــال حرارت هدايتی 
نانو ســیاالت با افزايش دما به صورت صعودی 
افزايش می يابد، استفاده از سیال حفاری حاوی 
نانو ذرات باعث پايداری سیال در مقابل حرارت 
بسیار زياد ته چاه شده و در نتیجه حفظ کارايی 

گل حفاری را به دنبال دارد.

افزایش خاصيت ژله ای6.۴
با افزايش خاصیت ژله ای سیال حفاری، توانايی 
نگه داشــتن کنده ها و باال آوردن آن ها به سطح 
زمین بیشتر می شود. اين کار باعث جلوگیری از 
انباشــته شدن ضايعات در ته چاه و بسته شدن 
آن می شود و از طرف ديگر با باال بردن سرعت 
حفــاری هزينــه عملیات را کاهــش می دهد. 
همچنین اســتفاده از نانو امولسیون ها به دلیل 
خاصیت ژله ای بســیار خوبی که به سیال پايه 
می دهند، پتانسیل بااليی را در تولید سیال های 

حفاری دارند.

حفاری جهت  دار و افقی۴ .7
از نانو سیاالت می توان در حفاری های جهت دار 
و افقی که از لحاظ دانش فنی بســیار پیچیده 
هســتند و نیاز به سیاالت حفاری خاص دارند، 
استفاده کرد. همچنین اين سیاالت را می توان 
در حفاری زير تعادلی که شرايط ويژه و حساسی 

را می طلبد، به کاربرد.

رفع چسبندگی لوله ها۴ .8
نانو ســیاالت به دلیل تشکیل يک نانو فیلم بر 
روی سطح لوله های حفاری باعث کاهش تمايل 
چسبندگی فیلتر کیک5 به سطوح آن ها شده و 
از چســبندگی لوله ها به ديواره چاه جلوگیری 

می کنند.

رفع فرسایش دیواره چاه۴ .9
فرسايش ديواره چاه يکی از مشکالت متداول 
در حیــن گردش گل حفاری درون چاه اســت. 
بــه همین منظور، بهینه کردن خواص ســیال 
حفاری با استفاده از نانو ذرات )مانند نانو ذرات 
پلیمری(، راهکار مناسبی برای کنترل فرسايش 
چاه همزمان با افزايش گرانروی سیال و کاهش 

سرعت آن است.

كاهش نيروی پسا و گشتاور درون چاه۴ .10

سیاالت حفاری شامل نانو ذرات پلیمری مانند 
دندريمر6 و پلیمرهــای دندريمری، نانولوله های 
کربنی، گرافن و نانو کامپوزيت ها به دلیل توانايی 
تشکیل فیلم های نانومتری بر روی سطوح، قادر 
به کاهش مقاومت اصطکاکی بین لوله ها و ديواره 
چاه هســتند. اين مقاومت عامــل اصلی ايجاد 
نیروهای کششــی و گشتاوری مشکل ساز درون 

چاه است.

كاربرد فناوری نانو در سيمان حفاری۵
ســیمان کاری چاه های نفتی به منظور اتصال 
لوله های جداری به ديواره چاه، ايجاد ارتباط بین 
ســر چاه و ســیال موجود در مخزن، جلوگیری 
از ورود ســیال های ناخواســته به درون چاه در 
حین برداشــت از مخزن، جلوگیــری از ريزش 
چاه و افزايش اســتحکام آن و موارد ديگر است. 
ســیمان پرتلند مهم ترين ماده مورد استفاده در 
ســیمان کاری چاه های نفت و گاز اســت که به 
لحاظ شــرايط دما و فشــار باالی چاه های نفت 
و گاز، با نوع ســاختمانی آن متفاوت اســت. به 
طور کلی افزودنی های اصلی سیمان حفاری در 

شکل2 نشان داده شده است.
روش های ســنتی انجام شــده در اين عملیات 
دارای مشکالتی مختلف و کارايی پايینی هستند. 
به همین دلیل امروزه اســتفاده از نانو ذرات در 
ســیمان حفاری به منظور بهبــود خواص آن با 
توجه به خواص ويژه ای که اين ذرات دارند بسیار 

متداول شده است.

مورد6 افزودنی های  نانــو  انواع  معرفی 
استفاده در سيمان حفاری

نانو افزودنی های ســیمان حفــاری به منظور 
افزايــش کارايی ســیمان و بهبــود خواص آن 

استفاده می شوند. هم چنین، اين مواد در بهبود 
خواص سیال حائل نیز به کار می روند. در شکل3 
تعدادی از نانوافزودنی های سیمان حفاری آورده 

شده است.

مهم تریــن مزایای كاربــرد نانو ذرات 7
مختلف در سيمان حفاری 

بهبود خواص مختلف سيمان حفاری7 .1
استفاده از نانو رس ها )نانو بنتونیت و نانو مونت 
موريلونیت( به دلیل ســاختار اليه ای شــکل و 
قابلیــت تورم و جذب آب تــا چندين برابر وزن 
و حجم اولیه خود، باعث بهبود ســاختار سیمان 
حفاری، بهبــود خواص مکانیکــی آن از قبیل 
مقاومت فشاری و کششــی و بهبود تراوايی آن 
می شــود. همچنیــن اين ذرات باعــث افزايش 
ريسک پذيری عملکرد سیمان در اثر مهاجرت گاز 
می شوند و خوردگی را به نحو چشم گیری کاهش 
می دهنــد. از ديگر نانو ذرات مورد اســتفاده در 
سیمان حفاری که باعث بهبود خواص مکانیکی 
و شیمیايی سیمان حفاری می شوند می توان به 
ترکیب نانــو ذرات SiO2-CaO-Al2O3 و حداقل 
يکی از نانوذرات Al2O3 ،SiO2، نانو اکســیدهای 

فلزی و غیر فلزی اشاره کرد.

پایداری حرارتی7 .۲
شــرکت  محققیــن  اخیــر  ســال های  در 
Nano Product بــه اين نتیجه رســیده اند که 
استفاده از نانو ذرات سیلیکات کلسیم در سیمان 
حفــاری باعث بهبود کارايی اســتفاده از آن در 
چاه های عمیق که تحت دما و فشار باال هستند و 
يا ژئوترمال می گردد. برای ساخت اين نانو ذرات 
از سیلیکای آمورف استفاده شده است. اين ذرات 
به دلیل دانه ريز بودن خــواص ويژه ای از لحاظ 
پايداری، کیفیت و کارايی به ســیمان می دهند. 
دوغاب تشکیل شده با اين نانو ذرات بسیار پايدار 

شکل ۲ .دسته بندی افزودنی های سيمان حفاری

افزودنی های
سيمان حفاری

تنظيم چگالی

مواد ضد كف

پخش كننده

شستشو 
دهنده

شيميایی

تنظيم كننده
زمان  بندش 

سيمان

كنترل كننده
هرزروی سيال
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و سبک می باشد و هیچ گونه آب اضافی ندارد.

بهبود خواص سيال حائل7 .3
قبل از عملیات سیمان کاری، به منظور جلوگیری 
از تماس سیمان با سیال حفاری و يا اختالط دو 
سیال نامناسب، ابتدا سیالی که موسوم به سیال 
حائل اســت وارد چاه شــده و ســپس عملیات 
سیمان کاری آغاز می شود. سازگاری اين سیال با 
ســیال حفاری و سیمان حفاری بسیار پراهمیت 
بوده و اين سیال بايد توانايی جداسازی جامدات 
گل موجود در ديواره چاه را داشته باشد. استفاده 
از نانــو افزودنی های مختلف باعث بهبود خواص 
رئولوژيکی اين سیال و تراکم آن، بهبود و افزايش 
تمیزکاری لوله جداری حین ســیمان کاری چاه، 
تغییر ترشوندگی سطوح درگیر و چسبندگی بهتر 

دوغاب مابین لوله و چاه می شود.

فناوری های به ثبت رسيده توسط شركت ها8
در ســال های اخیر شــرکت های فعال در حوزه 
صنايع باال دســتی نفت فناوری های جديدی در 
زمینه ی سیال و سیمان حفاری که با استفاده از 
فناوری نانو توسعه داده اند را در قالب پتنت هايی به 
ثبت رسانده اند. اين فناوری ها شامل توسعه سیاالت 
حفاری جديد، بهبود خواص آن ها، ايجاد چندين 
قابلیت همزمان، بهبود خواص زيســت محیطی و 

ديگر موارد است.
الف(فناوری های مورد استفاده در گل حفاری

 فناوری افزایش مقاومت سيال حفاری در 
برابر دما و فشار باال

اين پتنت توسط شرکت توتال و آرکما۷ در سال 

200۷ به ثبت رسیده است و مربوط به تهیه يک 
نوع سیال حفاری جديد با استفاده از نانولوله های 
کربنی است، که توانايی کارکرد در شرايط دمايی 
و فشاری باال را دارد. در عملیات حفاری با افزايش 
عمق حفاری و به  تبع آن باال رفتن دما و فشــار 
عملیاتی بايد يکســری مواد افزايش  دهنده وزن 
به ســیال حفاری اضافه شــود که عموماً دارای 
مشــکالتی از قبیل کارايی پايین و رسوب بسیار 

زياد در چاه هستند. 
در اين اختــراع از نانولوله های کربنی به همراه 
يک ماده فعال ســطحی برای رفع اين مشــکل 
استفاده شده است. استفاده ی مقدار اندکی از اين 
نانو ذرات )کمتر از 3 درصد وزنی( در مقايســه 
با ديگر مواد می تواند تنش تســلیم باالتری را به 
سیال حفاری بدهد و مقاومت آن را در برابر دما 
و فشــار افزايش و توانايی آن را در نگه داشــتن 
ذرات جامد در خود بهبــود دهد. اين نانو ذرات 
تا شــرايط دمايی 325 درجه سلسیوس و باالتر 
پايدار می مانند. همچنین ســیال حفاری تولید 
شده توســط اين فناوری راحت تر پمپ خواهد 

شد و جريان بهتری خواهد داشت.
 فناوری ایجاد چندین قابليت همزمان در 

سيال حفاری
اين پتنت که در ســال 2011 توســط شرکت 
بیکر هیوز۸ به ثبت رسیده است در مورد استفاده 
از نانــو ذرات مختلف که دارای رســانايی باال و 
هدايت مناسب هســتند با هدف بهبود خواص 
رئولوژيکی، فیلتری، شــیمیايی و فیزيکی سیال 
حفاری است. اين نانو ذرات می توانند نانولوله های 
کربنی، نانو التکس های پلیمری، نانو ذرات فلزی، 

گرافن، خاک رس و ديگر نانو ساختارها باشند که 
سطح آن ها به وسیله مواد شیمیايی اصالح شده 
اســت و خاصیت آب دوستی و يا آب گريزی پیدا 
کرده اند. بهبود هدايت الکتريکی و گرمايی سیال 
باعث بهبود کارايی ســیال حفاری در عملیات 
نمودار گیری و تســت چاه می گردد. افزودن اين 
نانو ذرات به ســیال حفاری باعث ايجاد چندين 
قابلیــت همزمان در ســیال حفــاری از جمله 
مقاومت در برابر خوردگی، کاهش نیروی پســا، 
تغییر ترشــوندگی فیلتر کیک و مواد موجود در 
ته چاه، کاهش هرزروی سیال حفاری و باال بردن 
توانايی و کارايی ســیال حفاری در حفظ خواص 

خود در بازه وسیعی از دما و فشار می شود. 
همچنیــن اين نانو ذرات به همــراه مواد فعال 
سطحی و يا افزودنی های پلیمری، تشکیل يک 
ژل می دهند کــه قادر خواهند بود در برابر نفوذ 
آب در حین برداشــت نفت جلوگیری کنند. با 
توجه بــه موارد مورد ادعا بــرای اين اختراع، از 
اين ســیال می توان در عملیات تکمیل چاه نیز 

استفاده کرد.
 تهيه سيال حفاری جدید

اين پتنت که در ســال 2001 توســط شرکت 
اينتوپ۹ به ثبت رســیده است در مورد استفاده 
از نانو ذرات ابر مغناطیســی )مانند فلزات گروه، 
طال و کادمیم( به منظور تهیه يک سیال حفاری 
جديد اســت. اين فناوری روشی بسیار کارآمد 
برای ايجاد تغییرات مناســب در چگالی سیال 
در دوره های زمانی کوتاه و همچنین بر اســاس 
شــرايط محیطی مختلف پیشنهاد می دهد. اين 
نانو افزودنی با تغییر چگالی ســیال حفاری در 
شرايط مختلف قادر خواهد بود فشار مناسبی بر 
روی سازند در حین حفاری ايجاد کند و از آسیب 
به آن جلوگیری کنــد. در نهايت در اين اختراع 
يک روش مناسب برای بازيابی نانو ذرات از پساب 
سیال حفاری ارائه شده است که موجب کاهش 

هزينه تولید اين سیال حفاری می شود.
 فناوری استفاده از برچسب های نانومتری 
به منظور تشخيص مواد شيميایی در سيال 

حفاری
اين پتنت که در ســال 2011 توسط شرکت 
هالیبرتون10 به ثبت رســیده اســت مربوط به 
استفاده از تگ های نانومتری هوشمند به منظور 
تشــخیص مواد شــیمیايی از جمله آنالیت در 
سیال حفاری است. از اين روش برای تشخیص 
وجود ماده و تعیین ترکیب شــیمیايی، غلظت، 
دما و خصوصیات ديگر آنالیت استفاده می شود. 
سیال پايه تشکیل دهنده سیال حفاری می تواند 
آبی، غیر آبی و يا پايه نفتی باشــد و سطح نانو 
ذرات هم اصالح شــده اســت. ايــن نانو ذرات 
می توانند نانو ذرات کربنی، پلیمری، سرامیکی، 
فلزی، اکســید فلزی و نانو حسگرهای الماسی 
باشد. همچنین از بنتونیت در 0/5 تا 20 درصد 
وزنی اســتفاده شده است. اســتفاده از اين نانو 
ذرات باعث ايجاد حساســیت باال و پاسخ سريع 

شکل 3 . نانوافزودنی های مختلف سيمان حفاری

نانو سيليکا نانو آلومينا نانو لوله های 
كربنی نانو رس

نانو ذرات بور

نانو اكسيد 
روی

نانو اكسيد 
آهن

نانوكامپوزیت

نانوسلولز
نانوكربنات 

نانوز ئوليتنانوسيماننانوباریتكلسيم
نانوالتکس

نانونيکل

نانوخاكستر

نانواكسيد 
زیركونيوم

نانواكسيد 
منيزیم

نانو افزودنی های 
سيمان حفاری
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برای تشــخیص اين مواد می شود. بر همکنش 
بین اين نانو ذرات و آنالیت ممکن است از طريق 
برهم کنش الکترو استاتیکی، پیوند شیمیايی، 

جذب )شیمیايی يا فیزيکی( و غیره باشد.
 فناوری بهبود خاصيت انســداد سيال 

حفاری
اين فناوری که در ســال 2013 توسط شرکت 
چاينا پتروکمیکال11 به ثبت رســیده است در 
مورد اســتفاده از نانو ذرات ســیلیکا به همراه 
ماده ســپیولیت جهت بهبود خاصیت آب بندی 
ســیال حفاری پايه نفتی است. برای تهیه اين 
سیال حفاری از يک ماده امولسیون کننده، يک 
عامل مرطوب کننده و محلول کلســیم کلرايد 
استفاده شده است. اين فناوری قادر خواهد بود 
به صورت همزمان هم عملکرد و کیفیت فیلتر 
کیک ايجاد شــده بر روی ديواره چاه را بهبود 
بخشــد و از اين طريق هم از هرزروی ســیال 
حفاری جلوگیــری کند و هم توانايی ســیال 
حفاری برای پر کردن و بستن شکاف ها و خلل 
و فرج عمیق موجــود در ديواره چاه را افزايش 
دهد. اين کار باعث افزايش استحکام ديواره چاه 
می شود. همچنین اين فناوری از نوسان و تغییر 
زياد خواص سیال حفاری جلوگیری می کند و 
پايداری امولسیون ســیال حفاری پايه نفتی را 

بهبود می بخشد.
 فناوری افزایش استحکام دیواره چاه

فناوری حاضر توســط شرکت هالیبرتون12 در 
ســال 2003 به ثبت رسیده اســت و در مورد 
تهیه يک ســیال حفاری با استفاده از نانو ذرات 
به منظور ممانعت کننده تورم شیل در مخازن 
ماسه  سنگی و لخته سازی ذرات معلق در سیال 
حفاری است. در اين فناوری از نانو ذرات عامل 
اتصال دهنده عرضــی پلی وينیل پیرولیدون با 
نام تجاری VIVIPRINT 540 اســتفاده شــده 
است که قادر خواهند بود بدون تأثیر مخرب بر 
روی ســیال حفاری، باعث استحکام ديواره چاه 
شــده و از ريزش آن جلوگیری کنند. اين کار 
از گیرکردن لوله ها، هرزروی ســیال حفاری و 

کاهش سرعت حفاری جلوگیری می کند.
 كنترل هرزروی سيال حفاری به وسيله 

نانو ذرات گرافن
در ايــن فناوری که در ســال 200۸ توســط 
دانشگاه رايس به ثبت رسیده است از نانو ذرات 
گرافن و نانو پالکت ها بــه منظور جلوگیری از 
هرزروی ســیال حفاری اســتفاده شده است. 
اين نانو ذرات ســاختارهای مختلفی دارند که 
از لحاظ شــیمیايی عامل دار شده اند. همچنین 
به منظور معلق کردن اين نانو ذرات در ســیال 
حفاری از يک ماده فعال سطحی استفاده شده 
اســت. ساختار اليه ای و اســتحکام بسیار زياد 
باعث می شــود که اين ذرات با ايجاد يک فیلتر 
کیک و محدود کردن حفرات بر روی ديواره چاه 
از نفوذ ســیال حفاری به درون سازند و آسیب 
رساندن به ســازند و همچنین تخريب زيست 

محیطی جلوگیری کنند.
ب( فناوری های مورد اســتفاده در سيمان 

حفاری
 فناوری بهبود عملکرد مواد تأخير كننده 

بندش دوغاب سيمان
اين پتنت در ســال 2003 توســط شــرکت 
شــلمبرژر13 به ثبت رســیده اســت و در مورد 
اســتفاده از نانو ذرات ســیلیکا به عنوان عامل 
بهبود دهنده مــواد تأخیر کننــده14 )کند کننده 
زمان بندش دوغاب ســیمان( بر روی يک زمان 
مناسب در حفاری چاه های عمیق )دما در انتهای 
چاه بیشتر از ۹0 درجه سلسیوس( است. اين نانو 
ذرات در حالت مايع هستند و قبل از اضافه شدن 
به دوغاب با مــواد تأخیر کننده مخلوط خواهند 
شد. اســتفاده از اين نانو ذرات موجب می گردد 
به مقدار کمتری از مواد تأخیر کننده نیاز باشــد. 
اين نانو ذرات همچنین باعث ســرعت بخشیدن 

به هیدراسیون سیمان در دمای پايین می شوند.
 فناوری سرعت بخشيدن به بندش سيمان 

حفاری در مخازن با دمای پایين
اين پتنت در ســال 2010 توســط شــرکت 
هالیبرتون15 به ثبت رســیده اســت و مربوط به 
اســتفاده از نانو ذرات آلومینا بــه منظور بهبود 
خواص مکانیکی سیمان حفاری، سرعت بخشیدن 
به تشــکیل ســیمان حفاری و افزايش کارکرد 
سیمان در دامنه وسیعی از عملیات سیمان کاری 
به  خصوص مخازنی که تحت دمای پايین هستند 
)معموالً کمتر از 40 درجه سلســیوس( اســت. 
در اين ســیمان حفاری از مواد التکس استايرن 
بوتادين استفاده شده است. همچنین می توان از 
ديگر نانو ساختارها مانند نانو ذرات خاک رس، نانو 
ذرات سیلیکا، نانو ذرات اکسید فلزی و نانو باريت 

نیز استفاده کرد.
 فناوری بهبود مقاومت كششــی سيمان 

حفاری
اين اختراع نیز در ســال 2012 توسط شرکت 
هالیبرتون16 به ثبت رسیده است. در اين فناوری 
به منظور بــاال بردن مقاومت کششــی برزيلی 
ســیمان حفاری، اســتفاده از نانو لوله های غیر 
آلی پیشــنهاد شده اســت. اضافه کردن اين نانو 
ساختارها به سیمان حفاری باعث بهبود چگالی 
سیمان حفاری نیز می شود. در اين اختراع از نانو 
افزودنی هــای پلیمری آنیونی برای پخش کردن 
نانو ذرات در سیمان حفاری استفاده شده است. 
همچنیــن در اين روش برای جلوگیری از به هم 
چسبیدن اين نانو ســاختارها به منظور استفاده 
از روش های اختالط ســنتی برای تولید سیمان 
حفاری از يــک روش جديد به منظور تولید اين 

نانو ساختارها استفاده شده است.
 فنــاوری بهبود ویژگی های ســاختاری 

سيمان حفاری
اين اختراع در ســال 200۸ توســط شــرکت 
اينتوپ1۷به ثبت رســیده است و در مورد بهبود 
ويژگی های ساختاری ســیمان تولید شده برای 

اســتفاده در حفاری  مخازن نفت و گاز با شرايط 
ويژه است. ســیمان حفاری سنتی تشکیل شده 
دارای خلل و فــرج و فضاهای خالی درون خود 
اســت که در شــرايط ويژه ماننــد هنگامی که 
مقاومت ديواره سازند کم است، نفوذ آب و گاز به 
درون چاه وجود دارد و يا هنگامی که گاز ترش در 
سیستم وجود دارد باعث بروز مشکالتی می شود. 
از اين رو استفاده از افزودنی های مختلف مانند نانو 
ذرات به منظور پر کردن اين حفرات ضروری به 
نظر می رسد. در اين فناوری از نانو ذرات سیلیکا، 
آلومینا و کلسیم اکسید در شکل ها و ساختارهای 
گوناگون استفاده شــده است که اين مواد باعث 
کاهش نفــوذ پذيری، بهبود خــواص مکانیکی، 
بهبود خواص فیزيکی، شیمیايی و گرمايی و ديگر 

خصوصیات سیمان تشکیل شده، می شوند.
 فناوری بهبود خواص سيال حائل

در اين فناوری که توســط شــرکت شورون1۸ 
توسعه داده شــده، از نانو ذرات به عنوان عامل 
افزايش دهنده چگالی سیال حائل استفاده شده 
اســت. نانو ذرات می توانند مواد مختلفی مانند 
فلزات، سرامیک، نانو لوله ها، نانو میله ها، پلیمرها 
و ديگر ساختارهای نانويی باشند که سطح آن ها 
به صورت شــیمیايی اصالح شده است. استفاده 
از اين نانو ذرات وزن مخصوص بســیار خوبی را 
در ســیال پايه ايجاد می کند به طوری که نیاز 
به ديگــر مواد افزايش دهنده چگالی و گرانروی 
نیســت. همچنین ايــن ذرات باعــث افزايش 
سازگاری ســیال حائل با هر دو سیال حفاری و 
سیمان حفاری می شوند و توانايی تمیزکاری چاه 
از طريق بهبود راحتی پمپاژ ســیال در شرايط 

آشفته را افزايش می دهند.
 فناوری توليد سيمان حفاری فوق سبک

اين فناوری در سال 2011 و توسط پژوهشگاه 
صنعت نفت ايران1۹ به ثبت رسیده است و مربوط 
به تبديل سیمان حفاری سبک به فوق سبک با 
خواص رئولوژيکی بسیار مناسب برای استفاده در 
چاه های عمیق دريايی و چاه هايی با دما و فشــار 
باال در خشکی است. برای تهیه اين سیمان از نانو 
ذرات آب گريز سیلیکا، حداقل يک افزودنی مانند 
مواد کنترل کننده رهايش گاز و مقدار کافی آب 
استفاده شده اســت که دوغاب بدست آمده در 
 ،)4550 psi نهايت مقاومت فشاری باال )در حدود
تخلخل بسیار پايین، آب آزاد کم، خوردگی بسیار 
کم، زمان تشــکیل کوتاه و هرزروی بسیار پايین 

خواهد داشت.

محصوالت تجاری بر پایه نانو فناوری9
شــرکت های معتبــر بســیاری در زمینه تأثیر 
فناوری نانو بر سیاالت و سیمان حفاری در واحد 
تحقیق و توسعه خود مطالعاتی انجام داده اند که 
حاصل اين تحقیقات به  صورت محصول روانه بازار 
شده است. در جدول 2 تعدادی از اين محصوالت 
به همراه شرکت ســازنده و کاربرد آن ها معرفی 

 شده است.
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پینوشتها:
1. Water-based-Mud (WBM)

2. Oil-based-Mud (OBM)

3. Synthetic-based-Mud (SBM)

4. Nano-Modified Polyacrylamide

5. Mud Cake

6. Dendrimer

7. US8469118: Drilling fluid containing carbon nanotubes; 
ARKEMA and TOTAL.

8. US8822386: Nanofluids and methods of use for drilling 
and completion fluids; BAKER HUGHES.

9. US6579832: Method for treating drilling fluid using 
nanoparticles; INTEVEP.

10. US2013109100: Nanoparticle smart tags in subterranean 
applications; HALLIBURTON ENERGY SERVICES.

11. CN104710968: Drilling fluid additive and method of use 
and the sealing material; CHINA PETROCHEMICAL.

12.US7786049: Drilling fluids with improved shale 
inhibition and methods of drilling in subterranean formations; 
HALLIBURTON.

13. US7674331: Dual function cement additive; 
SCHLUMBERGER.

14. Retarder

15. US8940670: Cement compositions comprising sub-
micron alumina and associated methods; CURTIS PHILIP 
ANTHONY and HALLIBURTON ENERGY SERVICES.

16. US20140090842: Cement Compositions Comprising 
Deagglomerated Inorganic Nanotubes and Associated 
Methods; HALLIBURTON ENERGY SERVICES.

17. US8273173: Nano-additive for hydrocarbon well 
cementing operations; INTEVEP.

18. US8499837: Nanoparticle-densified Newtonian fluids for 
use as cementationspacer fluids and completion spacer fluids 
in oil and gas wells; CHEVRON.

19. US8834624: Modified cement composition, preparation 
and application thereof; Research Institute Of Petroleum 
Industry.

جدول ۲. محصوالت حاصل از به  كارگيری فناوری نانو در گل و سيمان حفاری

تصویر محصولكاربردشركت سازندهنوع محصولردیف

مواد کنترل هرزروی گل1
 PlatDrill™ و PlatQ ™

Graphene Nanochem
)Malaysia(

 کنترل هرزروی سیال حفاری با استفاده 
از نانو ذرات گرافن

2 Nano-based fluid loss
control additive YDN-1

 Greatwall Drilling
 Company )China(

کنترل هرزروی سیال حفاری با استفاده 
 از نانو بنتونايت خاک رس

ماده کنترل هرزروی سیال 3
Pure-Bore® حفاریClear Solutions )US( کنترل هرزروی سیال حفاری با استفاده

از نانو ذرات سازگار با محیط زيست

نانو افزودنی کلسیم کربنات4
NPCC-901

 NanoMaterials
 Technology Co.

)Singapore( 

- افزايش راون سازی
- ايجاد يک اليه محافظ در سیال حفاری

نانو افزودنی سیلیکا5
DP9711

NYACOL )US(
- افزايش مقاومت در برابر خوردگی

- کنترل هرزروی سیال حفاری
- بهبود خواص سیمان حفاری

- باال بردن عملکرد سیمان حفاریVICONنانو سیمان حفاری6
- کاهش اثرات مخرب زيست محیطی

نانو افزودنی۷
Flocapso™

Solazyme Inc. )US(افزايش روان سازی سیال حفاری

پیاپي۲۲۵ شماره۴ تیرماه9۵ ســالپانزدهم ۲۲

گزارشهایصنعتی



مقدمه1
سیســتم های دارورســانی بر پايه فناوری نانو 
به ســبب افزايش مــدت زمان حضــور دارو 
در جريان  خــون، کاهــش ســمیت و افزايش 
نیمه عمــر دارو موجــب بهبود چشــم گیر در 
درمان هــای دارويی شــده اند. ايــن ويژگی ها 
از انتقال هدفمند دارو میســر می شــود که در 
 )MNP(  1 اين بین نقش نانوذرات مغناطیســی
به عنــوان حامل هــای دارورســانی به خاطر 
داشــتن ويژگی های منحصر به فــرد عالوه بر 
ويژگی های معمول در ساير نانو مواد پررنگ تر 
است. استفاده پزشکی از پودرهای مغناطیسی 
به دوران يونان باســتان و رم برمی گردد، ولی 
به شــکل اصولی و تحقیقاتی از سال 1۹۷0 در 
علوم زيست شناسی و پزشــکی مورد استفاده 
قرار گرفته اســت و پیش بینی می شــود، اين 
ذرات در آينــده نقــش چشــم گیری در رفع 
بشــريت خواهند  احتیاجات حیطه ســالمت 
داشت. MNPها با تکیه بر فناوری نانو محدوده 
گســترده ای از کاربردهای تشخیصی و درمانی 

در بیماری هايی از جمله سرطان، بیماری های 
قلبی و عصبی را تســهیل کرده انــد. نانوذرات 
مغناطیســی بــه فراوانی در تحويــل هدفمند 
عوامل درمانی اســتفاده می شــوند و بر اساس 
هدف يابــی دارويی مغناطیســی MDT(2( که 
شــامل تمايل قوی بین لیگاند و گیرنده است 
يا از طريق جذب مغناطیسی بافت خاص عمل 
می کنند. MNPها به سبب امکان کنترل از راه 
دور عوامــل درمانی در انتقــال ذرات به بافت 
مورد نظر بسیار قابل توجه هستند و به همین 
ســبب آنها را حامل های هدفمند مغناطیسی 

MTC 3 می نامند.
خــواص منحصر به فرد اين نــوع از نانوذرات 
شــامل سوپرپارامغناطیســی، فوق اشباعیت و 
پذيرفتاری مغناطیسی است که از خصوصیات 
مغناطیســی ذاتی آنها نشــأت  می گیــرد. از 
ســويی ديگر با استفاده از پوشش های سطحی 
مختلف می توان خواص زيست پزشکی مطلوب 
و پايــداری را برای ايــن ذرات ايجاد کرد و از 
اثرات ســمیت نانوذرات مغناطیســی ناشی از 
برهم کنش های آنها با ســلول يا پروتئین های 

زيســتی ممانعت کــرد که منجر بــه افزايش 
زيست سازگاری نانوذرات مغناطیسی می شود.

ذرات مغناطيسی۲
ذرات مغناطیســی مواد فاز جامد پاسخ دهنده 
به مغناطیس هســتند که می توانند به شــکل 
نانــوذره منفرد يا تجمعی از ذرات میکرو و نانو 
باشــند. هر کدام از انواع نانــوذرات در زمینه 
خاصی اســتفاده می شــوند. ترکیب، اندازه و 
مســیر ســنتز نانوذرات مغناطیسی با توجه به 
نوع کاربری آنها متفاوت اســت اما ذرات سوپر 
پارامغناطیس، فرو و فری برای انواع کاربردهای 
دارورسانی قابل استفاده هستند. اين گونه مواد 
به دلیل گشــتاور مغناطیســی واحد شبکه و 
ســاختار دومین ها شديداً از میدان مغناطیسی 
خارجی متأثر می شــوند به نحوی که در غیاب 
میدان مغناطیســی خارجی به صورت يک ذره 
غیرفعــال عمل می کننــد. تک دومین بودن و 
نانوذرات  از ويژگی های  پارامغناطیســی  سوپر 
مغناطیسی هستند که منشا بسیاری از خواص 

منحصر به فردشان است.
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ویژگی  نانوذرات مغناطيسی در مصارف ۲ .1
 پزشکی 

  MNPها بايد ســاختار کريستالی داشته و هر 
ذره تنها يک دومین داشته باشد.

 توزيــع اندازه نانوذرات تا حد ممکن باريک و 
دارای توزيع هم اندازه باشند.

 تمــام نانــوذرات در يک نمونه خــاص بايد 
هم شکل باشند. غالباً از نانوذرات کروی استفاده 

می شود. البته از ســاختارهای پیچیده تر مانند 
نانوسیم ها و نانولوله ها نیز بهره  برده می شود. 

  زيست سازگار و پايدار باشند.
 اندازه کوچکی داشته و هیدرودينامیک باشند.

كاربرد نانوذرات مغناطيسی در پزشکی ۲ .۲
از کاربردهای نانوذرات مغناطیسی در پزشکی 

می توان به موارد زير اشاره کرد: 
 انتقــال هدفمند ترکیب مورد نظر از جمله ژن، 

دارو، سلول بنیادی، پروتئین و آنتی بادی به بافت 
و سلول هدف 

  تصويربرداری بر پايه رزونانس مغناطیسی 
  درمان سرطان بر روش گرمادرمانی4 

 جداســازی ســلول ها و ماکرومولکول هــا و 
تخلیص سلولی 

  کاربرد در زيست حسگرها
 امــکان رديابــی ذرات در شــرايط برون تن5 
و درون تــن6 از طريــق تصويربرداری تشــديد 
مغناطیسی MRI(۷(. شکل 1 کاربردهای نانوذرات 

مغناطیسی در زيست پزشکی را نشان می دهد.

مزایای استفاده از نانوذرات مغناطيسی۲ .3
در جدول 1 به برخی از مهم ترين خصوصیات و 
مزيت های  استفاده از انواع نانوذرات مغناطیسی 

در مصارف پزشکی اشاره شده است.

پوشش دار كردن نانوذرات مغناطيسی۲ .۴
مزایای پوشش دار كردن نانوذرات ۴.۲ .1

تغییر ســطحی نانوذرات مغناطیســی دارای 
مزايای بسیاری است:

 پوشاندن ســطح MNP با مولکول های آلی و 
غیرآلی موجب افزايــش نیمه عمر با به تعويق 
انداختن پاک ســازی۸ می شود. ســامانه شبکه 
پوششی داخلی۹ در کبد، طحال و مغز استخوان 
فعال اســت و بســته به انــدازه ذرات منجر به 
پاک سازی آنها می شــود. نانوذرات مغناطیسی 
بدون پوشــش به ســرعت توســط سلول های 
فاگوســیتی10 حذف می شــوند. پوشش دادن، 
خاصیت آب گريزی سطح، بار سطحی و pH اين 
ذرات را تحت تاثیر قرار می دهد و به اين وسیله 

پاک سازی ذرات را به تعويق می اندازد. 
 تغییرات سطحی امکان اتصال بیومولکول ها را 
فراهم می کند. به اين معنی که اتصال کوواالنت 
مولکول های خاص مانند آنتی بادی، پروتئین و 

شکل 1. كاربردهای نانوذرات مغناطيسی در زیست پزشکی]1[

مهندسی بافت

داربست سه بعدی

ميدان مغناطيسی

گرما

گرما درمانی

سلول های تومور

نشانه گذاری  سلولی
و ردیابی ژن ها

MRI

مزیتتوضيحویژگی

اندازه 

اندازه نانوذرات مغناطیسی در محدودۀ يک سلول کوچک 
)10 تا 100 میکرون(، ويروس )20 تا 45 نانومتر(، 

پروتئین )5 تا 50 نانومتر( يا ژن )با پهنای 2 نانومتر و 
طول 10 تا 100 نانومتر( می تواند باشد.

امکان نزديک شدن و يا وارد شدن به ساختارهای 
زيستی را ممکن می سازد و چنانچه ذرات با 

مولکول های زيستی مناسب پوشانده شوند، توانايی 
برهم کنش با اين ساختارها را پیدا می کنند و يا به آنها 

متصل می شوند. 

قابلیت کنترل از راه دور

نانوذرات مغناطیسی به واسطۀ شیب میدان مغناطیسی 
خارجی که همراه با نفوذپذيری ذاتی میدان مغناطیسی 
در داخل بافت های انسانی است قابل دستکاری و کنترل 

می باشند. 

اين عملکرد در انتقال و تجمع نانوذرات مغناطیسی، 
نشاندار کردن اختصاصی ساختارهای زيستی و به طور 
خاص در انتقال داروهای ضدسرطان به بافت توموری 

هدف استفاده می شود )شکل 2(. 

واکنش رزونانسی به تغییرات میدان
اين ذرات می توانند به صورت رزونانسی به تغییرات وابسته 
به زمان میدان پاسخ دهند و امکان انتقال انرژی از میدان 

تهییج شده به نانوذرات را فراهم کنند.

نانوذرات می توانند منجر به افزايش دما شده که از 
اين خاصیت در گرمادرمانی برای درمان و يا به عنوان 

عوامل تقويت کننده شیمی-درمانی و راديودرمانی 
استفاده می شود. 

جدول 1. مزایای استفاده از نانوذرات مغناطيسی در مصارف پزشکی

شکل ۲. هدایت نانوذرات موجود در بدن با اعمال ميدان مغناطيسی خارجی]1[

ميدان مغناطيسی نانو ذرات مغناطيسی اسيد 
تزریق نانو ذراتنوكلئيک

مغناطيسی تومور سلول

دارو

آهن ربا

هسته

رگ
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لیگاند مختص بافت مورد نظر را فراهم می کند 
و موجب اتصال اختصاصــی به بافت مورد نظر 

می شود. 
 تغییر خواص ســطحی باعث کنترل رهايش 
دارو می شــود که با اســتفاده از پوشــش های 

پلیمری حساس به pH و دما انجام می شود. 

انواع پليمرها با مصارف باالتر ۴.۲ .۲
پلیمرهــای زيســت تخريب پذير کــه به طور 
غالب برای پوشــش دادن نانوذرات مغناطیسی 
در دارورســانی و رهايــش کنترل شــده مواد 
شیمی درمانی اســتفاده می شوند، شامل موارد 

زير است )شکل 3(:

 Poly (ethylene glycol) (PEG) 
 Poly (D, L-lactide) 

 Poly (lactic acid) 
 Poly (D, L-glycolide) 

 Poly (lactide-co-glycolide) 
  Poly (cyanoacrylate)، کیتــوزان، آلژينات 

و ژالتین

مطالعه موردي3
از  استفاده  با  هدایت شــده  دارورساني 

)Biophan Technlogies( نانومغناطيس ها
دارورســاني هدايت شــده يBiophan موجب 
تغییــرات قابل مالحظــه اي در ارتقــاء کارآيي 
دارو و کاهش عوارض جانبي ســمي مي شــود. 
Biophan در شــرف تکمیل طراحي حامل های 
نانومغناطیسي اســت که به دارو متصل شده و 
دقیقــاً در محل هدف، دارو را آزاد کرده و باعث 
فعال شــدن آن فقط در اين منطقه مي شوند. 
بدين ترتیــب غلظت بااليــي از دارو در محل و 
غلظت کمي در حالت عمومی خواهیم داشــت 
که باعث ارتقاء سطح ايمني دارو، کاهش عواض 
جانبي سمي و دسترســي به دارورساني با دوز 
بالیني فراتر از آنچه که اکنون امکان پذير است، 
مي شود. اين روش دارورساني مزاياي متعددي 
دارد، خصوصــاً در زمینــه ي هدايــت عوامل 
ضدسرطان با استفاده از سیستم دارورساني که 
قادر است بر محدوديت هاي موجود درماني غلبه 
کند. بیشــتر ترکیبات موثر در درمان سرطان 
سمي بوده و به خوبي ســلول هايي را که مورد 
حمله قرار مي دهند را تفکیک نکرده و ســلول 
سرطاني و ســالم را متأثر مي سازند. همچنین 
برخــي مولکول هــاي دارويــي در محیط هاي 
آبي نامحلول هســتند، و براي اينکه به موضع 
دلخواه در بدن بیمار برســند با مشکل مواجه 
هستند، فناوري Biophan با استفاده از نانوذرات 
مغناطیسي عوامل ضدســرطان را اختصاصاً و 
مستقیماً به محل هدف گیري شده مي رساند و 

بر اين محدوديت ها غلبه مي کند.
ايــن ذرات مي توانند براي دارورســاني داخل 
ترکیبات ضدسرطاني  وريدي هدايت شــده ي 

طي مراحل زير مورد استفاده قرار گیرند: 
الف( دارو به ســطح ذرات نانومغناطیسي که 
مانند يک حامل عمل مي کند، متصل مي شود.

ب ( پزشــک نانوذرات مغناطیســي متصل به 
داروي ضدســرطان را از راه وريــدي به بیمار 
تزريق مي کند و بدين ترتیب نانوذرات در جريان 

خون به گردش در مي آيند.
ج (يک میدان مغناطیســي در محل هدف )در 
اين مورد جايگاه تومور( بــراي متمرکز کردن 
نانوذرات مغناطیســي در محــل مــورد نظر به 

کاربرده مي شود.
د( يــک پیام يا ســیگنال الکترومغناطیســي 
توســط پزشک تولید شــده و به منطقه اي که 
خواهان دارو اســت )در اين مثال مجدداً محل 

تومور( با بسامد تشديد شده11  مي رسد.

ايــن ســیگنال موجــب آزاد شــدن دارو از 
نانوذرات مغناطیســي شــده و به دارو اجازه ي 
ورود بــه محل هدف را مي دهد. بعالوه مي توان 
از نانوذرات مغناطیسي، براي حصول اطمینان از 
 MRIرسیدن به مقصد هدف گیري شده، توسط

تصويربرداري کرد.

موانع استفاده از نانوذرات مغناطيسی در ۴
كاربردهای پزشکی

 در تمــام موارد نام برده، نیاز به کاهش میدان 
خارجی به میزان مشخصی اســت، زيرا مقدار 
باالی میدان برای موجود زنده مشکل ساز است 
و از طرفی، میدان با قدرت پايین قادر به تولید 
شــیب مغناطیســی به حد کافی نیست. تولید 
شــیب با قدرت باال به منظور اعمال کنترل بر 

شکل۴. نانوذره ي مغناطيسي]۴[

شکل 3. انواع پليمرهای پوشاننده ]1[

پليمرهای پوششی

)PEG( پلی اتيلن گليکول كيتوزان دكستران )PEI( پلی اتيلن ایمين

 انواع پليمرها

پليمرهای پيوندی انتهایی پليمرهای سطحی فسفوليپيدها كو پليمرها

PEG PEI ،كيتوزان، دكستران PEG -كيتوزان
هسته نانو ذرات 

اكسيد آهن

نانو ذرات مغناطيسی

دارو

بافت تومور

نانو ذرات مغناطيسی
تزریق شده به جریان 

خون

شکل ۵. داروي تزریق شده به خون]۴[

شکل 6. كشيده شدن دارو به سمت تومور ]۴[ شکل7. فعال كردن دارو در محل تومور ]۴[

بافت تومور

اثر ميدان مغناطيسی
NMPs در تجمع

بافت تومور

كاربرد ميدان 
الکترومغناطيسی 

در رها سازی دارو از 
NMPs
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جابجايی و انتقال هدفمند دارو بوده و با کاهش 
شــیب مغناطیســی به کمک فاصله منجر به 
شروع دفع می شود. اين مشکل با موقعیت يابی 
يک مگنت داخلی در نزديکــی بافت از طريق 

جراحی غیرهجومی قابل حل است. 
 بعد از برداشت میدان مغناطیسی خارجی، به 
دلیل انرژی باالی سطحی، تجمعی از MNPها 

ايجاد می شود. 
 نانوذرات کوچک تر نیروی مغناطیسی ضعیفی 
دارنــد. از ايــن جهت نانــوذرات بــا قطر خیلی 
کوچک12 که ويژگی سوپرپارامغناطیسی را دارند 

در مکان يابی و جابجايی در حضور نیروی کشش 
نسبتاً قوی از جريان خون مشکل پیدا می کنند. 

 ذرات در کبــد تغلیظ شــده و ايجاد ســمیت 
می کنند. البته اين ويژگی می تواند يک حســن 
باشــد زيرا وقتی اين تغلیظ در يک تومور کبدی 
اتفاق بیفتد جريان خون به تومور را بلوکه می کند و 

منجر به نابودی سلول سرطانی می شود. 
 نانوذرات در مناطقی که میدان شیب قوی تری دارد 
در بافت هايی بینابین مگنت و میدان تجمع می يابند. 
بــه هر حال موفقیت های نســبی با اســتفاده از 
نانوذرات و میکروذرات مغناطیسی بر پايه انتقال 

هدفمند در حیوانات و آزمايش های کلینیکی ديده 
شده است و تحقیقات بیشتری در حال انجام است. 

وضعيت فناوری در ایران و جهان ۵
مطالعـات و تحقیقـات زيـادی در اين زمینـه در 
کشـور مـا و جهان صـورت پذيرفتـه اسـت. ايـن 
مطالعـات بـا هدف ايجـاد و توسـعه فناوری نانو و 
اصـالح محصوالت نانو در سـطوح مختلف مورد 

بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
از مجموعه فعالیت های انجام شده در اين حوزه، 

موارد زير قابل اشاره هستند.

توضيحات مركز تحقيقاتی موضوع پژوهش

ارزيابی پارامترهای تاثیرگذار در ايجاد کنتراست 
بهینه در تصويربرداری MRI حاصل از نانوذرات 

سوپرمغناطیس اکسیدآهن 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
تهران، دانشکده پزشکی 

بهینه سازی رشته پالس ها و پارامترهای 
تصويربرداری در MRI با استفاده از نانوذرات 
اکسیدآهن، منجر به دستیابی به کنتراست 

بهینه تصاوير می شود که نقش مهمی در فرآيند 
تشخیص سرطان دارد. 

سنتز، شناسايی و اصالح سطح نانوذرات 
اکسیدآهن با کاربرد زيستی 

دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده مهندسی و علم 
مواد 

کاربرد دو پلیمر پلی وينیل الکل و 
پلی اتیلن گلیکول فومارات به طور جداگانه 

در پوشش دهی، تنظیم هدفمندی و تاثیر بر 
موفولوژی نهايی نانوذرات بررسی شد. 

سنتز و مشخصه يابی ايمونولیپوزوم های حاوی 
نانوپوسته های مگنتیت/طال علیه HER-2 به 

منظور تخريب هدفمند سلول های سرطان سینه به 
روش لیزر هايپرترمیا 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی 
پزشکی 

نانوپوسته های طال با هستۀ مغناطیسی طراحی 
و سنتز شده و با استفاده از ايمونولیپوزوم ها به 
عنوان حامل، به سلول های سرطان سینه انتقال 

يافت. از حرارت ناشی از تابش پرتو لیزر به منظور 
تخريب هدفمند سلول های سرطانی استفاده شد.

تهیه سامانه های نوين دارورسانی بر پايه داروهای 
ضدسرطان 5-فلوئورويوراسیل و سیس-پالتین 

در نانوکپسول های PLGA مغناطیسی و 
نانومايسل های کوپلیمری PLGA-PEG حاوی 

انسولین

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران، پژوهشکده 
علوم 

نانوکپسول های مغناطیسی حاوی 
5-فلوئورويوراسیل برای دارورسانی هدفمند  

شده مغناطیسی )پاسخ مغناطیسی تقويت شده( 
مناسب هستند، زيرا پاسخ دهی مغناطیسی خوبی 

دارند. 

تهیه و شناسايی نانوذرات سوپرپارامغناطیس 
اکسید آهن با سطح اصالح شده و بررسی کارآيی 
آنها به عنوان عامل کنتراست در تصويربرداری 

MRI

دانشگاه تبريز، دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی

نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسیدآهن با دو 
روش مختلف سنتز و سپس اقدام به اصالح 

سطح آنها با گروه های عاملی مختلف و پلیمرهای 
مختلف از طريق اتصاالت شیمیايی شده است.

سنتز و مشخصه يابی نانوذرات هسته- پوسته 
ترکیبات آهن- اکسیدفلزی و کاربرد آنها به عنوان 
عامل کنتراست هدفمند در تصويربرداری MRI از 

سرطان سینه

دانشگاه گیالن، دانشکده علوم پايه، گروه فیزيک

نانودارو روی مدل موش مورد آزمايش قرار گرفت. 
تصاوير از موش ها حاکی از آن است نانوذرات 

بیشترين تجمع را در ناحیه تومور سینه داشته 
و کنتراست را در ناحیه تومور، 13 ساعت بعد از 

تزريق به شدت افزايش داده اند.

جدول ۲. برخی تحقيقات انجام شده در ایران
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جدول 3. ثبت اختراعات جهانی

سال ثبت نمایندهعنوان اختراع
كاربرد یا توضيحاتشماره ثبتاختراع

NANOPARTICLES FOR
 DRUG

DELIVERY

 UNIVERSITY OF
LOUISVILLE
  RESEARCH
FOUNDATION,

 INC.

2012
US 20120302516
WO/2011/049972

انتقال عامل دارويی با 
استفاده از نانو ذرات 

مغناطیسی از طريق پیوند 
 oxime يا hydrazone

ether

MAGNETIC TARGETED
CARRIER FERX INC2002

WO2001028587
EP1221974

JP2005200426

تولید يک ترکیب 
مغناطیسی و سرامیک برای 
حمل و انتقال دارو در داخل 

بدن

Unipolar Magnetic Carrier for
3D Tumor Targeting 

Li, Huanchen,
Wang, Wendy2011US 20110017222

WO/2009/108478

 diamagnetic تمرکز ذرات
Bismuth تک قطبی با 
اعمال میدان مغناطیسی 
خارجی در محل و از بین 
بردن تومور با فرسايش 

حرارتی يا درمان هايپرترمی

 MAGNETICALLY SENSITIVE DRUG
CARRIERS FOR TREATMENT OR

 TARGETEDDELIVERY

 ABBOTT
 CARDIOVASCULAR

SYSTEMS INC.
2011

US 20110196474
WO/2011/100209

انتقال دارو به صورت 
موضعی با میدان مغناطیسی 

به بافت مورد نظر

Magnetically guidable carriers and
methods for the 

 targeted magnetic delivery of 
substances in the body

Stereotaxis, Inc.200۷US 7189198

تولید ترکیبی از دارو و ذرات 
مغناطیسی با پوششی آبگريز 
و انتقال آن از رگ ها به محل 
بافت مورد نظر با استفاده از 
میدان مغناطیسی و افزايش 

جذب دارو در بافت هدف

 DRUG DELIVERY SYSTEM OF
TARGET

DRUG AND METHOD OF 
IMPLEMENTING THE SAME 

MA, Yunn-hwa,
 Liu, Hao-li,

Wu, Tony
2012US 20120136195 انتقال دارو به صورت

هدفمند

TARGETED NANOPARTICLE
DRUG FOR MAGNETIC

HYPERTHERMIA TREATMENT ON
MALIGNANT TUMORS

Zhu, Hong2011
US 20110177153

EP1952825

يک روش درمانی شامل 
ترکیبی از دارو و نانوذرات 

مغناطیسی برای هدايت دارو 
به بافت بدخیم و درمان از 
طريق هايپرترمی مغناطیسی

Endovascular magnetic method for
targeted drug delivery 

Viller, Alexander G.,
Buryakov, Andrey2011

US 8012200
WO/2008/039091

روشی برای دارورسانی 
هدفند با ذرات مغناطیسی 

endovascular

Magnetic nanoparticles The General Hospital
Corporation2015US 8945628

تولید نانوذرات مغناطیسی 
شامل مرکز مغناطیسی و 

پوسته ی زيست سازگار
 MAGNETIC NANO-COMPOSITE FOR
 CONTRAST AGENT, INTELLIGENT

 CONTRAST
AGENT, DRUG

  DELIVERY AGENT FOR
SIMULTANEOUS

 DIAGNOSIS AND TREATMENT, AND 
 SEPARATION AGENT FOR TARGET

SUBSTANCE

ATGEN CO., LTD200۹US 20090324494

تولید يک ترکیب 
مغناطیسی برای استفاده 
همزمان در تصويربرداری 
MRI و دارورسانی هدفمند
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سال ثبت نمایندهعنوان اختراع
كاربرد یا توضيحاتشماره ثبتاختراع

 Magnetic particle and immunoassay
using the same

Nippon Paint Co.,
  Ltd.

Fujirebio Inc.
1۹۹۸US 5736349 تولید ذرات مغناطیسی با

پوشش آنتی ژن و آنتی بادی

Magnetic nanoparticle Mediatek
Incorporation2005US 20050201941

تولید نانوذرات مغناطیسی 
برای کاربردهای 

تصويربرداری و درمانی
 System and Device for Magnetic Drug

Targeting with
Magnetic Drug Carrier Particles

 UNIVERSITY OF
SOUTH CAROLINA

200۷US 20070231393 روش ساخت يک دارو با
حامل مغناطیسی

Magnetic nanoparticle with biocompatibility
 Industrial Technology

Research Institute
2014US 8741615

تولید نانوذرات مغناطیسی 
به همراه يک پلیمر 

زيست سازگار

Magnetic nanoparticles and method for
producing the same 

 National Cheng Kung
University200۹US 7547473

تولید نانوذرات مغناطیسی 
با پوشش پلی ساکاريدی با 

قابلیت جذب يون 
قابل استفاده در 

تصويربرداری MRI، انتقال 
ژن و دارو

 Magnetic-based methods for treating vessel
obstructions

 Pulse
 Therapeutics, Inc.2012US 8313422

استفاده از نانوذرات 
مغناطیسی برای از بین 

بردن انسداد عروق

 Localized drug delivery using drug-loaded
nanocapsules

 Boston Scientific
Scimed, Inc.2010US 7767219

بارگذاری نانوذرات 
مغناطیسی به همراه دارو 

درون نانوکپسول

 Magnetic particle composition for therapeutic
hyperthermia

 The Florida State
 University Research

Foundation
2010US 7842281

استفاده از نانوذرات 
مغناطیسی به همراه 

دارو برای درمان به روش 
هايپرترمی

 Thermosensitive nanostructure for
hyperthermia treatment

 Industrial Technology
 Research Institute

2013US 8586095

استفاده از نانوذرات 
مغناطیسی به همراه يک 
پلیمر حساس به دما به 

همراه دارو برای درمان به 
روش هیپرترمی 

جدول ۴. برخی محصوالت موجود در بازار

شركتكاربردتركيبمحصول

Resovist تصويربرداری تومورهای کبدینانوذرات آهنSchering. Berlin

Feridex/Endoremتصويربرداری تومورهای کبدی نانوذرات آهن Advanced Magnetics. Guerbet

Gastromark /Lumirem تصويربرداری ساختارهای شکمی نانوذرات آهنAdvanced Magnetics. Guerbet

MaxVigen دارورسانی هدفمند نانوذرات اکسیدآهن ،MRI تصويربرداری NVigen

NanoMRXنانوذرات اکسیدآهنMRI تصويربرداریManhattan Scientifics & Azano Biotech
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جدول ۵. برخی محصوالت داخلی دارای تائيدیه نانومقياس

كاربرد سطح توليد شركت توليدكننده محصول 

تشخیص های پزشکی، دارورسانی کنترل شدهآزمايشگاهیطب و صنعت رهیاب )شريف طب سیستم(نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن

کلوئید نانوذرات اکسیدآهن 
تصويربرداری تشديد مغناطیسی )MRI(، آزمايشگاهیطب و صنعت رهیاب )شريف طب سیستم()مگنتیت( حاوی دکستران

تصويربرداری مولکولی

محصوالت موجود در بازار 6
جدول 4 برخی از نانوذرات مغناطیســی مورد 
اســتفاده در بخش تشخیص و درمان بیماری ها 
را نشــان می دهد، اين نانوذرات در دارورســانی 
و تصويربرداری های پزشــکی مورد استفاده قرار 
می گیرند، و با اســتفاده از اين سیســتم نوين 
پزشــکی، راندمان اثر داروها افزايش پیدا کرده 

است.

 نتيجه گيری 7
اغلب فناوري هاي دارورســاني رايج رويکردي 
غیر فعال دارند. مواد نانومغناطیسي دارورساني 
فعــال را نويــد مي دهند. اين امر بواســطه ي 
اســتفاده از ذرات و پوشش هاي نانومغناطیسي 
امکان پذير مي شــود که قابلیت تنظیم شدن با 
طول موج هاي خاص انرژي الکترومغناطیســي 
را دارنــد. ايــن مواد بــراي اتصال بــه يک يا 
چندين دارو طراحي شده و با به کاربردن طول 
موج هاي تنظیم شــده که منجر به آزاد شدن 
انتخابي دارو در محل و زمان دلخواه مي شــود، 
پزشک را قادر مي ســازد که کنترل دقیقي بر 

دارورساني داشته باشــد. اين کاربرد مي تواند 
در حمــل چند دارو، همچنیــن در حمل يک 
دارو بــراي دوره هاي درماني متعدد به کار رود 

و به شــکل يک اليه ي پوشــاننده مي باشد که 
داروي الزم در هر دوره ي درمان را با بکار بردن 

سیگنال مناسب آزاد مي سازد.

منابع:

)edu.nano.ir( 1. سايت آموزش فناوری نانو
 (www.irannano.ir) 2. سايت ستاد ويژه توسعه فناوری نانو، بانک اطالعاتی فناوری نانو

 (http://tmsc.ir/) 3. سايت کريدور
4. گزارش پیمايش فناوری و بازار حوزه نانودارورسانی، آگوست 200۷

5. نانوفناوری مولکولی و نانوفناوری زيستی: تعاملی بین طبیعت و فناوری، 13۸6، جهانشاهی م. انتشارات دانشگاه مازندران
6. ShaliniShahaniDewan. January 2014. PHM006J - Global Markets and Technologies for Advanced Drug Delivery Systems. 

Bcc Research GLOBAL MARKETS AND TECHNOLOG

پینوشتها:

1. Magnetic nanoparticles

2. Magnetic drug targeting 

3. Magnetic targeted carriers 

4. hyperthermia

5. in vitro 

6. in vivo 

۷. Magnetic resonance imaging 

۸. clearance 

۹. reticuloendothelial system

10. phagocyte 

11. resonant frequency

12. ultrasmall
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مقدمه1
يازده ســال قبل در يک کارگاه چندرشــته ای1 
بــا موضــوع فناوری نانو در شــهر بیلفیلد آلمان 
شرکت کرده بودم. در آخرين روز، يک دانشجوی 
فارغ التحصیل فلسفه سخنرانی داشت. من بخش 
کوچکــی از صحبت هــای او را بیــان می کنم؛ 
نتیجه گیری او قابل توجه اســت. ايشان با تاکید 
به ما گفت: »هیچ تعريف پايداری2  از فناوری نانو 

وجود ندارد.« 
به نظرم اين عبارت نمی تواند درســت باشد. اين 
موضوع چقدر می تواند بحرانی باشد؟ و چرا اين را 

قبالً نمی دانستم؟
ســخنران بعدی پروفسوری از رشته فیزيک بود 
و صحبت هايش را با تحقیر حرف های فیلســوف 
جوان آغاز کرد. ايشان گفتند: دانشمندان می دانند 
که فناوری نانو چیست و هیچ مشکلی با اينکه نانو 

چه هست ندارند. 

من شــک کــردم که دانشــجوی جــوان تازه 
فارغ التحصیل شــده اسیر يک ســری ملزومات 
مشــخص از انضباط خويش شده است. فالسفه 
نیاز به مسائل منطقی و زبانی دارند که می توانند 
آن را بسط دهند. يک تعريف پايدار از فناوری نانو 
آن چیزی نبود که آن ها )فالسفه( می خواستند. 
بنابراين اگر گفته می شــد که تعريف فناوری نانو 
ناپايدارســت، پس اين عبارت برای فالسفه مانند 

يک خواب کوتاه است که زود پايان می يابد. 
می دانیم که چندين تعريف متفاوت از فناوری نانو 
وجود دارد، اما اين تعاريف مختلف به معنای يک 

هرج و مرج فکری نیستند. 
 به تازگی داليلی برای يــادآوری چیزی که در 
بیلفیلد شــنیدم پیدا کــردم. با يک مهندس که 
موقعیت رسمی در يک مرکز فناوری نانو داشت و 
پژوهش های مهمی انجام داده بود، صحبت کردم. 
در طول صحبت او نتیجه گیری فالسفه را از بهار 
سال 2005 تکرار کرد. او گفت: »نبود تعريف قابل 

اعتماد« از فناوری نانو به جای »نبود تعريف پايدار« 
درست است، اما با اين اوصاف چیزی که او گفت 
مرا متعجب نکرد. تصور می کنم که اين ســوال 
خیلی وقت پیش حل شده است. احساس می کنم 
که علت جذاب بودن آن، اين است که دوباره من 

را به چالش کشانده است. 
خوبی اين موضوع اين اســت کــه دامنه ی اين 
مســأله محدود شــده اســت. در اينجا تعاريف 
نامحدودی برای فناوری نانو وجود ندارد. تنها تعداد 
انگشت شماری هست که بايد شناخته شود. قبل 
از بیان ايــن تعاريف می خواهم داليلی بیان کنم 
که چرا فناوری نانو برای گروه های مختلف به نظر 

متفاوت می آيد. 
از نظــر مــن، تعاريــف فناوری نانــو در ســه 
گــروه طبقه بنــدی می شــوند. اولیــن گــروه 
ديــدگاه Eric Drexler اســت کــه بــه عنوان 
کوچک ســازی راديکالــی نام گذاری می شــود. 
ابزارهای ماشــینی در مقیاس بزرگ می تواند تا 
اندازه های مولکولی و اتمی کوچک ســازی شود 
که می توانند مانند ابزارهايی که در مقايس بزرگ 
هستند، عمل کنند. در جای ديگر نوشته ام که اين 
ديدگاه من را قانع نمی کند زيرا در اين تعريف از 
نیروهای موجود در مقیاس نانو چشم پوشی شده 
است و فرآيندهايی وجود دارد که نمی توان از آن ها 

چشم پوشی کرد. 
نوع دوم تعريــف بر روی مقیــاس تأکید دارد. 
فناوری نانو در مورد اجزای خیلی کوچک است يا 
به عبارت دقیق تر فناوری نانو عبارت است از علم، 
مهندسی و فناوری اجرا شده در مقیاس نانو که از 

 تعریف یکسانی از فناوری نانو وجود ندارد زیرا گستردگی و پيچيدگی به این معنا است كه 
 Chris( افراد با پيش زمينه ها و عالیق متفاوت دیدگاه خود را نسبت به موضوع ابراز می كنند
Toumey(. فناوری نانو از یک سو به دليل جدید بودن و از سوی دیگر به دليل ميان رشته ای 
بودن، بــرای معرفی خود در جامعه علمی با چالش های فراوانی روبرو بوده اســت. از جمله 
چالش هایی كه همواره برای دانشــمندان، صنعت گران و سياست گذاران این حوزه دردسر و 
گاهًا سردرگمی ایجاد كرده، تعریف این فناوری است. هر یک با توجه به پيش زمينه علمی و 
پژوهشی خود، تعریف و برداشت خاصی از فناوری نانو دارد. در این مقاله به بررسی علل این 

تفاوت در دیدگاه ها و منشأ آن پرداخته شده است. 
كلمات كليدی: نانومقياس، فناوری نانو، تعریف فناوری نانو.
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به فناوری نانو

مقاالت



1 تا 100 نانومتر است. اين کلمات اولین تعريف از 
فناوری نانو هستند که در باالی صفحه ای با عنوان 
»فناوری نانو چیســت؟« در وب سايت ستاد ملی 
 NNI;( فناوری نانو اياالت متحده نوشته شده است
www.nano.gov(. اين تعريف صحیح اســت اما 

کامل نیست. 
تعريف کامل تری کــه آن را ترجیح می دهم. در 
صفحه ای از قسمت »سواالت آزاد3 «که به سايت 
NNI مرتبط است آورده شده، »فناوری نانو عبارت 
اســت از فهم و کنترل مواد در ابعاد تقريبی 1 تا 
100 نانومتر، به طــوری که پديده هايی منحصر 
به فرد کاربردهای جديدی را به وجود می آورد که 
کار کــردن با مواد حجیم )مقیاس باال( يا حتی با 

يک اتم يا يک مولکول اين امکان را نمی دهد.« 
بنابرايــن از اين تعريف می دانیــم که هم يک 
مقیاس مشــخص وجــود دارد و هم پديده هايی 
خاص که منحصر به اين مقیاس هستند. مواد و 
فرآيندها در مقیاس نانو نه تنها کوچک تر هستند 

بلکه حتی در مقیاس نانو متفاوتند. 
جالب توجه است که اولین بار سايت ويکی پديا 
تعريفی مشتق شده از دستورکار درکسلر ارائه کرد 
که کمی متفاوت از آن بود، اما پس از آن تفسیری 
از تعريف NNI بــه آن اضافه کرد. تصور می کنم 
که هر دو تعريــف می تواند برای خوانندگانی که 
از دريچه ديد درکســلر به فناوری نانو می نگرند و 
کســانی که با NNI موافق هستند، رضايت بخش 
باشــد. يا ممکن اســت بــرای هر دو دســته از 
خوانندگان ناخوشايند باشد؛ اگر آن ها نخواهند که 

تعريف ويکی پديا را با ديگران شريک شوند. 
اگــر بتوانیم به طــور موفقت آمیــزی تعاريف 
فناوری نانو را به اين ســه گــروه محدود کنیم، با 
يک سوال جالب مواجه خواهیم شد: چرا تعاريف 
متفاوتی از فناوری نانو وجود دارد؟ ما می توانیم و 
اجازه داريم که همه افراد را به تعريفی که از نظر 
ما درست اســت هدايت کنیم؟ و آيا اين موضوع 

ممکن است که همه چیز را درست کند؟
من ايده هايی دارم که چرا افراد مختلف فناوری نانو 
را از جهت های متفــاوت می بینند، اما داليل به 
خودی خود ســه تعريف گفته شده از فناوری نانو 
را به طور دقیق ترســیم نمی کند. در مقابل آن ها 
از ويژگی های فنی مشخصی از فناوری نانو منشعب 

می شوند. 
نخســتین دلیل اين اســت که فناوری نانو يک 

علم منفرد يا زيرمجموعه علمی نیست. در مقابل 
شامل هر جنبه از علم، فناوری و مهندسی می شود 
که شــامل درک و کنترل مواد در سطح اتم ها و 
مولکول ها باشد؛ مانند فیزيک اتمی، فیزيک زير 
اتم4 ، علوم مهندسی، میکروسکوپ پروتو الکترونی، 
میکروسکوپ روبشی و خیلی از حوزه های ديگر. 
بــه همین خاطر فناوری نانــو می تواند برای يک 
شیمیدان آلی به يک شــکل يا مفهومی باشد و 
همان جنبه برای يک شــیمیدان غیرآلی معنا و 
مفهوم ديگری داشته باشد. برای اهداف پژوهشی 
در فناوری نانو، يک شیمیدان آلی ممکن است با 
يک زيست شــناس مولکولی جنبه های مشترک 
بیشتری داشته باشد تا با يک شیمیدان غیرآلی 

در همان گروه شیمی. 
دومیــن نکتــه مدنظر اين اســت کــه کاربرد 
فناوری نانو در طول زمان در جاهای مختلفی بوده 
اســت. تا پیش از اين تعداد زيادی از کاربردهای 
فناوری نانــو در حوزه مواد بوده اســت؛ به عنوان 
مثال راکت تنیس، چوب گلف و سپر خودرو که 
با نانولوله های کربنی تقويت شده اند. اين کاربردها 
خوب است اما فناوری نانو امیدهای بزرگ تری را در 
بین دانشمندان، آينده نگرها و به  ويژه سازمان های 
دولتی که میلیاردهــا دالر در حوزه پژوهش های 
فناوری نانو ســرازير کرده اند، شعله ور کرده است. 
دســتاورهای بزرگی همچون درمــان بیماری ها 
و حل مســائل مربوط به انرژی انگیزه های نهايی 
برای بروز فناوری نانو در عمل هســتند. اين بدان 
معناست که بیشتر چیزهايی که ما از فناوری نانو 
می خواهیــم، در آينده خواهــد بود-بعضی ها در 
آينده نزديک و بعضی هــا در آينده ی دورتر-؛ آن 

چیزهايی که در زندگی حال حاضر ما نیست. 
هنگامی که ما انتظاراتمــان از فناوری نانو را در 
آينده تصوير می کنیم، پس هر کدام از ما چیزی را 

می بیند که می خواهد ببیند. 
اما دلیل پويای ســوم: فناوری نانو يک محصول 
منفرد مانند يک گوشی تلفن بهتر يا يک فرآيند 
منفرد مانند واکنش زنجیره ای پلیمراز5 نیست. در 
مقابل يک فناوری توانمند ساز6 است، که همچنین 
به عنوان زيرساخت۷ فناوری عمومی شده شناخته 
می شود. يک خط تولید را تصور کنید که در ابتدا 
برای تولید اتومبیل در نظر گرفته شــده بود، اما 
پس از آن برای ساخت ماشــین های دوزندگی، 
ماشین های شوينده و خیلی از محصوالت ديگر که 

نیازمند قرارگیری تعداد زيادی از قطعات در کنار 
يکديگر به شکل مشخص هستند، سازگار شود. 

فناوری نانو خلق محصوالت و فرآيندها را بیشتر 
از آنچه که در حال حاضر می توان برشمرد، فراهم 
خواهد کرد. ممکن است خیلی از تصورات در مورد 
اينکه فناوری نانو چه چیــزی تولید خواهد کرد 
متفاوت از تصور شما باشد و ديدگاه های بسیاری از 
افراد ديگر به طیف انتظارات از دستاوردهايی که از 
فناوری نانو مورد انتظار هست، افزوده خواهد شد. 

بنابراين سه دلیل وجود دارد که چرا افراد مختلف 
فناوری نانو را متفاوت از يکديگر می بینند. 

با اين سه خصوصیت برای برخی افراد فناوری نانو 
به معنی پااليش محیط زيست و برای برخی ديگر 
فاجعه ی زيســت محیطی است و در ذهن برخی 
افراد بشــريت را به سمت بهتر تغییر جهت داده 
و برای افراد ديگر به ســمت شــرايط بدتر سوق 
می دهد. فناوری نانو برای برخی کامیابی می آورد، 
يا ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کند 

و يا خیلی موارد مشابه ديگر. 
تصور من اين است که اين اختالفات به خودی 
خــود مربوط به انتظارات از فناوری نانو اســت نه 
تعاريف آن. امیدوارم که با ايجاد اين تمايزها فقط 
سبب تفکیک موضوع ها نشده باشم. اما دوباره به 
نظرات فیلسوف و مهندس برگشتیم: ما از وضعیتی 
که در آن فهم عمومی از فناوری نانو وجود داشته 
باشد خیلی دوريم. دلیل اين موضوع نه نادانی و نه 
ارائه عمدی اطالعات نادرست است. در مقابل آن 
شرايط- وجود چندين تصور رقابتی از فناوری نانو- 
از سه ويژگی فنی فناوری نانو منشعب شده است. 
هیچ کس نبايد در مــورد اين موضوع خود را به 
خواب بزند. دانشــمندان و مهندســان کار خود 
را ادامــه می دهند بدون اينکه مجبور باشــند هر 
روز صبِح خود را با اين ســوال شــروع کنند که 
فناوری نانو چه هســت، به خود اجازه دهند که با 
ديگران در مورد اينکه فناوری نانو چه هست بحث 

کنند.
گاهی اوقات خوب اســت که تعريف مختصری 
وجود داشته باشد. تصور کنید که در يک مهمانی 
دانشگاهی که در آن فیلســوفی کنجکاو از يک 
مهندس ســخت کوش بپرســد که فناوری نانو 
چیست. اصالً بد نیست که بتوان يک تعريف موجز 
داشت تا در موارد مربوط به پژوهش يا آموزش از 

آن استفاده کرد. 

پینوشتها:
1. Multidisciplinary

2. Stable

3. Frequently asked question

4. Subatomic physics

5. Polymerase chain reaction

6. Enabling

7. Platform

منبع:

nature nanotechnology 11,306-307 (2016)
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مقدمه1
پیشــگامی ملی فناوری نانــوی اياالت متحده 
آمريکا )NNI( که در سال 2001 میالدی تهیه 
و تدويــن گرديد، يک برنامه تحقیق  و توســعه 
دولتی است که با همکاری 20 سازمان فدرال، 
مؤسسات مستقل و کمیسیون به دنبال تحقق 
چشــم انداز مشــترکی با عنوان »آينده، يعنی 
توانايــی درک و کنترل مواد در مقیاس نانو، که 
منجر بــه انقالب در فناوری و صنعت شــده و 
جامعه از آن بهره برداری خواهد کرد«، اســت. 
فعالیت های هماهنگ و منسجم اين سازمان ها، 
فرايند کشف، توسعه و کاربرد فناوری نانو، برای 
تحقق رسالت سازمان های همکار و منافع ملی 
را تسريع کرده است. سازمان های فدرال همکار 
NNI در جدول شماره 1 نشان داده شده است. 
11 ســازمان از سازمان های فوق، دارای بودجه 

خاص تحقیق و توسعه فناوری نانو هستند.
NNI در چارچــوب کمیته ملی علم و فناوری 
)NSTC( مديريــت می شــود. ريیس جمهــور 

از طريــق ايــن کمیتــه و در ســطح کابینه، 
سیاســت های علم و فناوری را در دولت فدرال 
هماهنگ می کند. کمیته فناوری، مهندســی و 
علــوم نانومقیــاس )NSET(، از زيرکمیته های 
NSTC، فراينــد برنامه ريزی، بودجه بندی، اجرا 
و روند توسعه NNI را هماهنگ می کند.کمیته 
نمايندگان ســازمان های  از  متشــکل   NSET
همکار NNI و اداره اجرايی ريیس جمهور است.

کمیتــه NSET برخی از مســائل کلیدی که 
بايد به صورت ويــژه و از طريق هماهنگی های 
بین سازمانی مديريت شــوند را شناسايی نموده 
و بــرای تســهیل مديريت آنهــا، دوکارگروه و 
تعدادی هماهنگ کننده جداگانه تشــکیل داده 
است. تشــکیل دو کارگروه؛ الزامات سالمت و 
زيست محیطی فناوری نانو )NEHI(؛ و کارگروه 
اکوسیستم تجاری ســازی و نوآوری فناوری نانو 
)NICE( و چهار هماهنگ کننده برای مســائل 
جهانی؛ توسعه و تدوين استانداردها؛ تحقیقات 
ايمنی، ســالمت و محیط زيســت؛ و آموزش، 

مشــارکت و ابعاد اجتماعــی از جمله اقدامات 
انجام هماهنگی های بین سازمانی  برای   NSET

است. 
برنامــه راهبردی NNI ســال 2014 میالدی، 
چشــم انداز NNI را مشــخص کرده است. اين 
برنامه ی راهبردی با ترســیم چهار هدف زير به 

دنبال تحقق چشم انداز کلی NNI است: 
 تهیــه و توســعه ی برنامه تحقیق و توســعه 

فناوری نانو در سطح کالس جهانی؛
 ارتقای تبديل فناوری های جديد به محصوالت 

تجاری و عام المنفعه؛
 توســعه و اســتمرار منابع آموزشی، نیروی 
کار ماهر، و حمايت از زيرســاخت ها و ابزارهای 

ارتقای فناوری نانو؛ و
 حمايت از توسعه مسووالنه فناوری نانو.

ايــن برنامه  راهبردی برای هــر يک از اهداف 
چهارگانه فوق، اهداف ويــژه ای را تعیین کرده 
اســت کــه از طريق آن هــا به دنبــال تحقق 
يکپارچه چشــم انداز NNI است. همان طور که 
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11 سازمان   فدرال، مؤسسه مستقل و كميسيون،  دارای بودجه مشخص برای تحقيق و توسعه فناوری نانو هستند.ردیف

کمیسیون ايمنی محصوالت مصرفی )CPSC( - به عنوان عضو بدون حق رای1
2 )NIST( مؤسسه ملی استاندارد و فناوری - )DOC( وزارت بازرگانی
3 )DOD( وزارت دفاع
4 )DOE( وزارت انرژی

5
 )FDA( اداره دارو و غذا ،)DHHS( سازمان خدمات بهداشتی و انسانی

 )NIOSH( مؤسسه ملی سالمت و ايمنی حرفه ای ،)DHHS( سازمان خدمات بهداشتی و انسانی
 )NIH( سازمان ملی سالمت ،)DHHS( سازمان خدمات بهداشتی و انسانی

6 )DHS( سازمان امنیت ملی
۷ )FHWA( اداره فدرال بزرگراه ها ، )DOT( وزارت حمل و نقل
۸ )EPA( سازمان حفاظت از محیط زيست
۹ )NASA( سازمان ملی هوا- فضا
10 )NSF( بنیاد ملی علوم

11
 )ARS( خدمات تحقیقات کشاورزی ،)USDA( وزارت کشاورزی

 )FS( اداره خدمات جنگلی ،)USDA( وزارت کشاورزی
 )NIFA( مؤسسه ملی غذا و کشاورزی ،)USDA( وزارت کشاورزی

9 كميسيون، مؤسسه مستقل و سازمان  همکار

1 )DOEd( وزارت آموزش
2 )USGS( سازمان تحقیقات زمین شناسی آمريکا ، )DOI( وزارت کشور
3 )NIJ( مؤسسه ملی دادگستری ، )DOJ( وزارت دادگستری
4 )OSHA( اداره سالمت و ايمنی حرفه ای ، )DOL( وزارت کار
5 )DOS( وزارت امور خارجه
6 )DOTreas( وزارت خزانه داری

۷
 )ODNI( اداره مديريت اطالعات ملی ، )IC( اداره اطالعات

 )NRO( اداره ملی شناسايی ، )IC( اداره اطالعات
کمیسیون نظارت اتمی )NRC( - به عنوان عضو بدون حق رای۸

کمیسیون تجارت بین المللی) USITC (– به عنوان عضو بدون حق رای۹

همچنين سایر سازمان های همکار زیرمجموعه وزارت بازرگانی )DOC( عبارتند از: 

1 )BIS( اداره ايمنی و صنعت
2 )EDA( سازمان توسعه اقتصادی

3 )USPTO( اداره عالئم تجاری و پتنت

NNI جدول 1. فهرست سازمان ها و مؤسسات فدرال همکار

در قانون تحقیق و توســعه فناوری نانو در قرن 
21 نیز اشــاره شده است، اين برنامه راهبردی، 
طبقات ســرمايه گذاری تحقیق و توسعه که به 
 )PCAs( عنوان حوزه های  تشکیل دهنده برنامه
شناخته شده اند را نیز مشخص کرده است. پنج 
حوزه  تشــکیل دهنده برنامه )PCAs( ذيل، در 
برگیرنده فعالیت های تحقیق و توســعه  ای است 

که هر کــدام از آن ها به دنبــال تحقق يک يا 
چند هدف از اهداف پیشگاملی ملی فناوری نانو 

هستند: 
 NSIs برنامه هــای مصـــوب فنـاوری نانـــو 

)Nanotechnology Signature Initiatives)
 تحقیقات بنیادی.

 سیســتم ها، ادوات و کاربردهــای مبتنی بر 

مقیاس نانو.
 ابزارهای ســنجش و اندازه گیری و زيرساخت 

تحقیقاتی.
 ايمنی، سالمت و محیط زيست .

برنامه هــای مصوب فناوری نانــو )NSIs( برای 
تســريع نوآوری در حوزه های اولويت دار ملی از 
طريق ارتقای هماهنگی و همکاری بین سازمانی، 
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برنامه های مصوب  طراحی شــده اند. مجموعه 
 NNI فناوری نانو بــه دنبال ايجــاد پويايی در
هســتند. زمانی که تشــخیص داده شــود که 
ديگــر به برنامه های مصــوب فناوری نانو که بر 
يــک حوزه موضوعی خاص تمرکز دارند، نیازی 
نیست، کنار گذاشته می شوند. همچنین زمانی 
که تشــخیص داده شــود تالش های تحقیق و 
توســعه خاصی برای يک ســری از موضوعات 
جديــد ضروری هســتند، برنامه هــای مصوب 
جديدی طراحی و تدوين می شوند. مفهوم فنی 
هر برنامه  مصوب برمبنای يک رويه خاص مورد 
بررسی قرار گرفته و برای رفع نیازهای متغیر و 
پیشرفت های تحقیقاتی، به روز رسانی می شوند. 
موضوعات برنامه هــای مصوب فناوری نانو برای 

سال های 2015 تا 201۷ عبارتند از: 
 فناوری نانــو برای جمــع آوری و تبديل 
انرژی خورشیدی: مشارکت در راهکارهای 
انرژی برای آينــده )Solar NSI- در پايان 

سال 2015 میالدی کنار گذاشته شد(.
 نانوســاخت پايدار: خلــق صنايع آينده 

.)Nanomanufacturing NSI(
 نانوالکترونیــک برای 2020 و فراتر از آن 

.)Nanoelectronics NSI(
 :)NKI( زيرســاخت دانش فناوری نانــو 
ايجــاد بســتر الزم برای رهبــری ملی در 

.)NKI NSI( طراحی پايدار
 فناوری نانو برای حسگرها و حسگرها برای 
فناوری نانــو: بهبود و حفاظت از ســالمت، 

.)Sensors NSI( ايمنی و محیط زيست
همچنین ســرمايه گذاری تحقیق و توسعه 
NNI از راهبرد تحقیقات ايمنی، ســالمت 
و محیط زيســت ســال NNI 2011 الهام 
گرفته است. اين راهبرد از اهداف چهارگانه 
 ،NNI حمايت کرده اما با هدف چهارم NNI

يعنی PCA5 ارتباط تنگاتنگی دارد. 
بودجه NNI نمايانگر مجموع سرمايه گذاری 
مربوط به فناوری نانو اســت که به وسیله ی 
هر کدام از سازمان های همکار آن تخصیص 
داده می شــود. هر ســازمان، جداگانه و با 
 )OMB( همکاری سازمان مديريت و بودجه
، اداره سیاســت گذاری علــم و فنــاوری 
)OSTP( و کنگره، بودجه تحقیق و توسعه 
را مشــخص می کند.  فناوری نانــوی خود 
سازمان های همکار NNI با همکاری يکديگر 
که از طريــق کمیته NSET و کارگروه ها و 
هماهنگ کننده هــای آن صورت می پذيرد 
به دنبــال تهیه و تدويــن برنامه تحقیق و 
توســعه منسجمی هســتند تا از طريق آن 
به ســرمايه گذاری، دانش و تخصص مورد 
نیاز، تعادل بخشــیده و تجهیزات و ســاير 
زيرســاخت های موردنیــاز بــرای ارتقای 
اهــداف NNI را فراهم نماينــد تا با اتکا بر 
آن ها اهداف و نیازهای رسالت گرای تک تک 

سازمان ها را برآورده نمايند. 

خالصه بودجه۲

بودجه رياست جمهوری سال 201۷ میالدی، 
بالغ بر 1/4 میلیارد دالر برای پیشــگامی ملی 
فناوری نانــو )NNI( اختصاص داده اســت که 
اين رقم نشــان دهنده ســرمايه گذاری پايدار 
در حمايــت از اولويت های رياســت  جمهوری 
و راهبرد نوآوری اين کشــور است. با احتساب 
میزان بودجه درخواســتی برای ســال 201۷ 
میــالدی NNI، دولت آمريکا از ســال 2001 
میالدی، حــدود 24 میلیــارد دالر در زمینه 
تحقیق و توسعه علم و فناوری نانو در چارچوب 
NNI ســرمايه گذاری کرده اســت. اين میزان 
فناوری نانو  پتانســیل  منعکس کننده  حمايت، 
برای بهبود گســترده شناخت بنیادی و کنترل 
مواد در مقیاس نانــو و تبديل دانش حاصله به 
راهکارهايــی برای رفع مســائل ملی اساســی 
اســت. فعالیت های تحقیقاتی NNI به وسیله ی 
دو ســند راهبردی: برنامه راهبردی پیشگامی 
ملی فناوری نانــو 2014 و راهبــرد تحقیقات 
ايمنی، سالمت و زيست محیطی پیشگامی ملی 
فناوری نانو 2011 که به وسیله ی کمیته فناوری، 
مهندسی و علوم نانومقیاس )NSET( ، تدوين 
شده اند، راهبری می شود. اين اسناد راهبردی، 
 NNI مشخص می کنند که سازمان های همکار
چگونــه دامنه ی کاملی از تحقیق و توســعه ی  
فناوری نانــو، انتقــال فناوری و تجاری ســازی 
محصوالت، زيرســاخت ها، آموزش و مســائل 
اجتماعی ناشی از اين فناوری نوظهور را تحت 
پوشش قرار می دهند. میزان سرمايه گذاری های 
ســال های 2015 و 2016 و بودجه پیشنهادی 
برای ســال 201۷، بر تسريع تبديل تحقیق و 
توسعه بنیادی به کاربردهای حامی اولويت های 
ملــی تأکید دارد. در عین حــال اين اعتبارات 
بر حفظ تحقیقات بنیادی حــوزه علوم نانو به 
منظور اســتمرار اکتشــافات جديد در راستای 
ارتقای کاربردهای دگرگون ساز آتی نیز تمرکز 

دارد. 
سازمان های همکار پیشگامی ملی فناوری نانو 
به اولويت گــذاری ســرمايه گذاری ها در حوزه 
فناوری نانــو اســتمرار بخشــیده تــا نیازهای 
رســالت محور خــود، نظیــر نیازهــای ملی و 
بین سازمانی برای انرژی پاک؛ تولید پیشرفته؛ 
نــوآوری در علوم زيســتی، زيست شناســی و 
علــوم اعصاب؛ امنیت ملی، فنــاوری اطالعات 
و محاســبات با عملکرد بــاال را همان طور که 
در اولويت های تحقیق و توســعه سال 201۷ 
ســازمان مديريت و بودجــه )OMB( و اداره 
سیاســت گذاری علم و فناوری مورد تأکید قرار 
گرفته است را محقق سازند. فناوری نانو دارای 
چنین تأثیر گسترده ای است، همان طور که در 
راهبرد نوآوری به روز شده ی آمريکا اشاره شده 
اســت، فناوری نانو يکی از »فناوری های هدف 
عمومی« نوظهور اســت. فناوری  هدف عمومی 

فناوری ای که شبیه موتور بخار، برق و اينترنت 
تأثیر گســترده ای بر اقتصاد و جامعه بشــری 
داشته و توانايی خلق صنايع کامال جديد، ايجاد 
مشــاغل عمومی، و افزايش بهره وری را دارند. 
همچنین NNI از ســرمايه گذاری های گسترده 
در زيرساخت تحقیقاتی و آموزش علم، فناوری، 
مهندســی و رياضیات )STEM( که هر دو در 
OMB/ زمــره اولويت هــای تحقیق و توســعه

OSTP قرار دارند، حمايت می کند.
بودجه سال 201۷ رياست جمهوری از تحقیق 
و توســعه علم، فناوری و مهندسی نانومقیاس 
در 11 ســازمان حمايت می کند. پنج سازمان  
فدرالی که بیشترين میزان سرمايه گذاری را به 
خود اختصاص می دهنــد )بیش از ۹5 درصد 
مجموعه کل بودجه NNI را به خود اختصاص 

داده اند( عبارتند از: 
 بنیاد ملی علــوم )NSF(: تحقیقات بنیادی 

و آموزش در تمام رشته های علم و مهندسی.
 ســازمان خدمــات بهداشــتی و انســانی 
 :)NIH( ســازمان ملــی ســالمت ،(DHHS(
تحقیقات زيست پزشکی مبتنی بر فناوری نانو با 

استفاده از علوم زيستی و علوم فیزيک. 
 وزارت انــرژی )DOE(: تحقیقات بنیادی و 
کاربردی که مبنای توســعه فناوری های انرژی 

بهبود يافته و جديد خواهند بود.
 وزارت دفــاع )DOD(: تحقیقــات علــم و 
مهندســی در راستای توســعه توانمندی های 

دفاعی و دوکاربردی.
 وزارت بازرگانــی )DOC( - مؤسســه ملی 
اســتاندارد و فناوری )NIST(: تحقیق و توسعه 
بنیادی درحوزه تجهیزات اندازه گیری و ساخت، 
روش های تحلیلی، مترولوژی و اســتانداردهای 

فناوری نانو.
ساير سازمان  هايی که در تحقیقات رسالت محور 
فناوری نانــو ســرمايه گذاری می کنند عبارتند 
از: ســازمان حفاظت از محیط زيست )EPA(؛ 
وزارت کشاورزی )USDA( / مؤسسه ملی غذا و 
کشاورزی )NIFA(؛ سازمان خدمات بهداشتی و 
انسانی )DHHS( / سازمان دارو و غذا )FDA(؛ 
 )DHHS( ســازمان خدمات بهداشتی و انسانی
/ مؤسســه ملی ســالمت و ايمنــی حرفه ای 
)NIOSH(؛ ســازمان ملی هوا  فضا )NASA( ؛ 
کمیسیون ايمنی محصوالت مصرفی )CPSC(؛ 
وزارت کشــاورزی )USDA( / اداره خدمــات 
 / )USDA( ؛ وزارت کشــاورزی)FS( جنگلــی
خدمات تحقیقات کشــاورزی )ARS(؛ سازمان 
امنیــت ملــی )DHS(؛ و وزارت حمل و نقل 

 .)FHWA( اداره فدرال بزرگراه ها / )DOT(
جدول 2، سرمايه گذاری های NNI در سال های 
2016- 2015، بــرای ســازمان های فــدرال، 
بــه همراه میزان بودجه و ســرمايه گذاری های 
آن ها در تحقیق و توســعه فناوری نانو را همراه 
بــا تأمین مالی برنامه های مصــوب فناوری نانو 

)NSIs( نشان می دهد. 
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پيشنهادی۲017تخمينی۲016٭واقعی۲01۵سازمان

 )CPSC( 224کمیسیون ايمنی محصوالت مصرفی
 )DHS( 2۸/4211/5سازمان امنیت ملی

 )DOC/NIST( ۸3/6۷۹/5۸1/۸وزارت بازرگانی/ مؤسسه ملی استاندارد و فناوری
 )DOD( 143133/۸131/3وزارت دفاع

312/5330/4361/۷وزارت انرژی ) DOE(٭٭ 
 )DOT/FHWA( 0/۸1/51/5وزارت حمل و نقل / اداره فدرال بزرگراه ها

 )EPA( 15/113/۹15/3سازمان حفاظت از محیط زيست

3۸5/۸405404/4سازمان خدمات بهداشتی و انسانی )DHHS(، مجموع سازمان های مربوطه

 )FDA( 10/۸1211/4اداره دارو و غذا
 )NIH( 3643۸23۸2سازمان ملی سالمت

 )NIOSH( 111111مؤسسه ملی سالمت و ايمنی حرفه ای

 )NASA( 14/3116/1سازمان ملی هوا- فضا
 )NSF( 4۸۹/۸415/1414/۹بنیاد ملی علوم

21/121/521وزارت کشاورزی (USDA(، مجموع سازمان های مربوطه

 )ARS( 333خدمات تحقیقات کشاورزی
 )FS( 4/64/54اداره خدمات جنگلی

 )NIFA( 13/51414مؤسسه ملی غذا و کشاورزی

1۴96/31۴3۴/71۴۴3/۴جمع كل٭٭٭

جدول ۲. بودجه NNI بر اساس سازمان، ۲017-۲01۵ )ميليون دالر(

٭اعتبارات سال ۲016 به زمان تصویب بودجه این سال در ۲016 مربوط می شوند و ممکن است در زمان اجرا و نهایی شدن برنامه ها تغيير كنند.
٭٭ميزان بودجه وزارت انرژی )DOE( شامل بودجه تركيبی اداره علم، اداره كارایی انرژی و انرژی تجدیدپذیر )DOE-EERE(، اداره انرژی فسيلی، و 

آژانس پروژه های تحقيقاتی پيشرفته انرژی )ARPA-E( است. 
٭٭٭برای جدول ۲ به خاطر گرد كردن ارقام، جمع كل ممکن است دقيق نباشد.

 + ارقام مربوط به سال ۲009، اعتبارات مربوط به قانون سرمایه گذاری مجدد و احيای ایاالت متحده 
آمریــکا برای DOE )۲93 ميليون دالر(، NSF )101 ميليــون دالر(، NIH )73 ميليون دالر( و 

NIST )۴3 ميليون دالر( را در برنمی گيرد. 
++ اعتبارات سال ۲016 به زمان تصویب بودجه این سال در ۲016 مربوط می شوند و ممکن است در 

زمان اجرا و نهایی شدن برنامه ها تغيير كنند.
 +++ بودجه ۲017

شکل 1. تأمين مالی NNI براساس سازمان، ۲001-۲017

شکل ۲. درصد اعتبارات NNI بر اساس حوزه  های تشکيل دهنده 
برنامه در بودجه سال ۲017
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جداول 3 تا 5 به ترتیب، فهرســت ســرمايه گذاری ها بر اساس سازمان و حوزه  ی تشــکیل دهنده برنامه )PCAs( برای دوره زمانی 2015 تا 201۷ را 
نشان می دهند.

سازمان

 .1 
برنامه های 

مصوب 
فناوری 

نانو 
)NSIs(

.1a
 انرژی

 خورشيدی

.1b
 نانو

ساخت

 .1c 
نانو

الکترونيک

 .1d 
زیرساخت 

دانش 
فناوری نانو 

 )NKI(

.1e
حسگرها

 .۲
تحقيقات 

بنيادی

 .3
سيستم ها، 

ادوات و 
كاربردهای 
مبتنی بر 
فناوری نانو

 .۴
زیرساخت 
تحقيقاتی

 و
 تجهيزات

۵. ایمنی، 
سالمت 
و محيط 
زیست

جمع كل

کمیسیون ايمنی 
محصوالت مصرفی 

 )CPSC(
00000000022

سازمان امنیت ملی 
 )DHS(00000002۸/4002۸/4

وزارت بازرگانی/ مؤسسه 
ملی استاندارد وفناوری 

 )DOC/NIST(
24/43/16/111/51/32/411/3536/26/۷۸3/6

 )DOD( 3۹2/۷0/۹22/61/۸11۷4/۹24/123/1143وزارت دفاع

 )DOE( 3۷/۹35/40002/5132/۸1۸/۸1230312/5وزارت انرژی

وزارت حمل و نقل / 
اداره فدرال بزرگراه ها 

 )DOT/FHWA(
00000000/۸000/۸

سازمان حفاظت از 
 )EPA( 00000000015/115/1محیط زيست

سازمان خدمات 
بهداشتی و انسانی 

)DHHS(، جمع کل 
سازمان های زيرمجموعه

15010113۸22321541/۸3۸5/۸

 )FDA( 00000000010/۸10/۸اداره دارو و غذا

سازمان ملی
 )NIH( 15010113۸22321520364 سالمت

مؤسسه ملی سالمت 
و ايمنی حرفه ای 

 )NIOSH(
0000000001111

سازمان ملی هوا-فضا 
 )NASA(3/10/10/60/۷01/۷6/54/۷0014/3

 )NSF( 15۸/624/۹34/160/۸23/۸15210/۸54/۸40/525/14۸۹/۸بنیاد ملی علوم

وزارت کشاورزی 
)USDA(، جمع کل 

سازمان های زيرمجموعه
5/۷0/52/20033/263/2321/1

خدمات تحقیقات 
 )ARS( 00000003003کشاورزی

اداره خدمات جنگلی 
 )FS(1/201/20002/201/204/6

مؤسسه ملی غذا و 
 )NIFA( ،4/50/51003132313/5کشاورزی

۲83/666/7۴۴/99۵/۵۲7/9۴8/6۵۲1/637۴/۵۲19/996/71۴96/3جمع كل

جدول 3. ميزان سرمایه گذاری واقعی سازمان ها بر اساس حوزه تشکيل دهنده برنامه در سال ۲01۵ )ميليون دالر(
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سازمان

 .1
برنامه های 

مصوب 
فناوری 
نانو* 

 )NSIs(

.1a
انرژی 

خورشيدی

 .1b
نانو

ساخت

 .1c
نانو

الکترونيک

.1d
 زیرساخت 

دانش
 فناوری نانو 

 )NKI(

.1e
حسگرها

 .۲
تحقيقات 

بنيادی

.3
 سيستم ها، 

ادوات و 
كاربردهای 

مبتنی
 بر فناوری

 نانو

 .۴
زیرساخت 
تحقيقاتی 
و تجهيزات

 .۵
ایمنی، 
سالمت

 و
 محيط 
زیست

جمع كل

کمیسیون ايمنی 
محصوالت مصرفی 

 )CPSC(
00000000022

سازمان امنیت ملی 
 )DHS(0000000210021

وزارت بازرگانی/ مؤسسه 
ملی استاندارد وفناوری 

 )DOC/NIST(
22/1-5/414/51/30/۹۹/56/335/۷5/۹۷۹/۷۹

 )DOD( 0/523/۸1/۸2/۷۷4/425/۹04/۷133/۸-2۸/۸وزارت دفاع

 )DOE( 0501/11۸0/212/۷131/40330/4-6/1وزارت انرژی

وزارت حمل و نقل /اداره 
فدرال بزرگراه ها

 )DOT/FHWA(
0-000001/5001/5

سازمان حفاظت از 
 )EPA( 000000013/۹13/۹-0محیط زيست

سازمان خدمات بهداشتی 
 ،(DHHS( و انسانی

جمع کل سازمان های 
زيرمجموعه

16-10114۸62431644405

 )FDA( 00000001212-0اداره دارو و غذا

سازمان ملی سالمت 
 )NIH(16-10114۸624316213۸2

مؤسسه ملی سالمت 
و ايمنی حرفه ای 

 )NIOSH(
0-00000001111

سازمان ملی هوا-فضا 
 )NASA(2-0/۹0/500/65/۹3/10011

 )NSF( 26/43۷/51۹/1۷/5212/۷44/645/۷21/6415/1-۹0/5بنیاد ملی علوم

وزارت کشاورزی 
)USDA)، جمع کل 
سازمان های زيرمجموعه

6-2/50/5034۷2/5221/5

خدمات تحقیقات 
 )ARS( 000003003-0کشاورزی

اداره خدمات جنگلی 
 )FS(2-1/50/500200/504/5

مؤسسه ملی غذا و 
 )NIFA( ،1003242214-4کشاورزی

36/781/8۲3/۲۲9/8۵7۲/836۵۲31/۲9۴/11۴3۴/7-171/6جمع كل

جدول ۴. ميزان سرمایه گذاری تخمينی سازمان ها بر اساس حوزه تشکيل دهنده برنامه برای سال۲016 )ميليون دالر(
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سازمان

 .1
برنامه های 

مصوب 
فناوری 
نانو* 

 )NSIs(

.1a
 انرژی 

خورشيدی

 .1b
نانو

ساخت

.1c 
 نانو

الکترونيک

 .1d
زیرساخت

 دانش
 فناوری

 نانو
 )NKI( 

.1e
حسگرها

 .۲
تحقيقات 

بنيادی

 .3
سيستم ها، 

ادوات و 
كاربردهای
 مبتنی بر
 فناوری 

نانو

 .۴
زیرساخت 

تحقيقاتی و 
تجهيزات

.۵
 ایمنی، 
سالمت 
و محيط 
زیست

جمع كل

کمیسیون ايمنی 
محصوالت مصرفی 

 )CPSC(
0-000000044

سازمان امنیت ملی 
 )DHS(

0-000001/5001/5

وزارت بازرگانی/مؤسسه 
ملی استاندارد وفناوری 

 )DOC/NIST(
22/3-4/۹15/21/30/۹10/۹6/۹35/۷6۸1/۸

 )DOD( 016/20/۷1/۷۷6/۹2۸/10۷/۷131/3-1۸/6وزارت دفاع

 )DOE( 0001/۹20۸/316/2135/30361/۷-1/۹وزارت انرژی

وزارت حمل و نقل /
اداره فدرال بزرگراه ها 

 )DOT/FHWA(
0-000001/5001/5

سازمان حفاظت از 
 )EPA( محیط زيست

0-000000015/315/3

سازمان خدمات 
بهداشتی و انسانی 

)DHHS( ، جمع کل 
سازمان های زيرمجموعه

16-10114۸62431643/4404/4

 )FDA( 000000011/411/4-0اداره دارو و غذا

سازمان ملی سالمت 
 )NIH(

16-10114۸624316213۸2

مؤسسه ملی سالمت 
و ايمنی حرفه ای 

 )NIOSH(
0-00000001111

سازمان ملی هوا-فضا 
 )NASA(

1-0/60/4004/40/۷006/1

 )NSF( 2۸/43۷/51۹/1۷/5210/544/645/۷21/6414/۹-۹2/5بنیاد ملی علوم

وزارت کشاورزی 
(USDA(، جمع کل 

سازمان های زيرمجموعه
6-2/50/5034۷2221

خدمات تحقیقات 
 )ARS( کشاورزی

0-000003003

اداره خدمات جنگلی 
 )FS(

2-1/50/50020004

مؤسسه ملی غذا و 
 )NIFA( ،کشاورزی

4-1003242214

37/۴69/8۲۲/1۲96013۴9/۵۲3۴/6100/11۴۴3/۴-1۵8/3جمع كل

جدول ۵. ميزان سرمایه گذاری پيشنهادی سازمان ها بر اساس حوزه تشکيل دهنده برنامه برای سال۲017 )ميليون دالر(
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3 NNI نکات مهم ســرمایه گذاری های
در سال های ۲01۴ تا ۲016

چشــم گیر  و  مســتمر  ســرمايه گذاری های 
پیشگامی ملی فناوری نانو در PCA2، تحقیقات 
بنیادی )600 میلیون دالر برای ســال 201۷ 
میــالدی، يــا بــه عبــارت ديگــر 42 درصد 
 ،)NNI درخواستی  سرمايه گذاری های  مجموع 
بــا درخواســت های کمیتــه علــم و فناوری 
ريیس جمهــور )PCAST( و ســاير نهادهــای 
مشورتی انطباق داشــته و هدف آن نیز حفظ 
منابع تحقیقات پايه اســت که از اين طريق به 
نوآوری های آتی منجر خواهد شد. در عین حال، 
همزمان با تأکید پیشــگامی ملی فناوری نانو بر 
انتقال و توسعه پیشــرفته ، برنامه های مصوب 
فناوری نانــو )PCA1( که منطبــق بر تعدادی 
از اولويت هــای ملی هســتند، بــه عنوان يک 
طبقه ســرمايه گذاری کلیدی بــرای NNI در 
ســال 201۷ میالدی مدنظر قــرار گرفته اند. 
PCA1 )برنامه هــای مصــوب فناوری نانــو( و 
PCA3 )سیســتم ها، کاربردها و ادوات مبتنی 
بر فناوری نانــو( در مجموع 35 درصد مجموع 
ســرمايه گذاری های NNI در سال 201۷ را به 

خود اختصاص داده اند.
مجموع اعتبار درخواســتی بــرای برنامه های 
مصــوب فناوری نانو )NSI( برای ســال 201۷ 
میــالدی )15۸ میلیــون دالر( اســت که اين 
رقم در مقايســه با میزان سرمايه گذاری واقعی 
گزارش شــده برای اين حوزه در ســال 2015 
میــالدی )2۸4 میلیــون دالر( کاهش يافته 
اســت. بیشــتر اين کاهش به خاطــر به اتمام 
رســیدن برنامه مصوب فناوری نانو برای انرژی 
خورشیدی )Solar NSI( در پايان سال 2015 

میالدی است. 
در ماه اکتبر ســال 2015 میالدی، پیشگامی 
ملــی فناوری نانــو، برنامه جديدی بــا عنوان 
»راهــکار فناوری نانــو بــرای چالــش بزرگ 
محاســبات آينده« ارائه نمود. ساير موضوعات 
چالشــی بزرگ نیز تحت بررسی قرار گرفتند. 
هرچند که در حال حاضر چالش های کالن يک 
طبقه بودجه ندارند، اما در چارچوب PCAs به 
ويــژه PCA2 و PCA 3، فعالیت های تحقیق و 
توسعه به دنبال تحقق اهداف چالش های کالن 

هستند. 
ســرمايه گذاری های  مجمــوع  در  کاهــش 
پیشــگامی ملی فناوری نانو بــرای دوره زمانی 
201۷-2015 در مقايســه با ســالیان گذشته 
)برای مثــال 2013 و 2014( منعکس کننده 
اتمــام حمايت های مالی چندين مرکز بســیار 
بــزرگ که قبال به وســیله ی بنیــاد ملی علوم 
اين کشــور )برای مثال مراکز علم و مهندسی 
نانومقیاس(، و سازمان ملی سالمت )برای مثال 
مؤسسه ملی قلب، ريه و خون و پیشگامی نقشه 
 ))NIH( راه نانوپزشکی ســازمان ملی سالمت

حمايت می شدند، است که اين موضوع براساس 
سیاســت ها و دوره های تأمیــن مالی معمولی 
مؤسسات مورد حمايت واقع می شدند. هرچند 
که بنیاد ملی علوم، مراکز تحقیقاتی مهندسی 
نانوسیســتم های جديد را راه انــدازی نموده و 
سازمان ملی ســالمت نیز »پیمان فناوری نانو 
برای ســرطان« را در ســال 2015 احیا نمود 
که هر دوی ايــن برنامه ها دربرگیرنده چندين 
مرکز تحقیقاتی بین رشــته ای است، اما میزان 
کل سرمايه گذاری ها برای آن ها نسبت به مراکز 

قبلی کمتر است.
سازمان های همکار پیشگامی ملی فناوری نانو، 
به سرمايه گذاری های گســترده خود در حوزه 
 )PCA4( تجهیزات و زيرساخت های تحقیقاتی
در دوره زمانــی 201۷-2015 )235 میلیون 
دالر در بودجه سال 201۷- 16 درصد مجموع 
بودجــه درخواســتی بــرای NNI و ۷ درصد 
افزايش نســبت به مجموع سرمايه گذاری های 
واقعی ســال 2015( ادامه داده اند. با آغاز سال 
2015 میالدی، بنیاد ملی علوم، يک زيرساخت 
ملی منســجم فناوری نانوی چندساله ی جديد 
)NNCI( که شــبکه ای از تسهیالت دانشگاهی 
فناوری نانو را در برمی گیرد و مبتنی برشــبکه 
 )NNIN( فناوری نانــو  قبلی  ملی  زيرســاخت 
اســت، ايجاد کرد. همچنین تأسیس تجهیزات 
 )DOE( تکمیلــی به وســیله ی وزارت انــرژی
)5 مرکــز تحقیقــات علمــی فناوری نانو(، و 
 )NIST( مؤسســه ملی اســتاندارد و فنــاوری
)مرکز علم و فناوری نانومقیاس(، نشان دهنده 
سرمايه گذاری های کنونی برای حفظ و ارتقای 
تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری است. همچنین 
PCA4 دربرگیرنــده تحقیقاتی برای توســعه 
بهبوديافته ای  يــا  اندازه گیری جديد  ابزارهای 
اســت که برای رشــد مســتمر فناوری نانو در 
اياالت متحده و حفظ رقابت پذيری بین المللی 

اين کشور ضروری هستند. 
میــزان ســرمايه گذاری ها در PCA5 )ايمنی، 
ســالمت و محیط زيســت- EHS( برای دوره 
زمانــی 201۷-2015 در هــر ســال، حدود 
۹4 تا 100 میلیون دالر بوده اســت؛ در سال 
201۷ میالدی میزان بودجه پیشــنهادی برای 
ايــن برنامه حــدود 100 میلیــون دالر بوده 
اســت که اين رقم حــدود ۷ درصد از مجموع 
ســرمايه گذاری های NNI را دربرگرفته که اين 
رقم در سال سال 2011 حدود 4/۸ درصد بوده 
است. عالوه بر ســرمايه گذاری های مستقیم در 
زمینه مسائل ايمنی، سالمت و زيست محیطی 
)EHS( کــه از طريق PCA5 انجام می شــود، 
چنديــن برنامه مصوب فناوری نانــو نیز دارای 
 EHS تحقیقات نســبتا گســترده ای در زمینه
هســتند. با ترکیب منابع مالــی تخصیصی از 
طريق اين برنامه هــا و تحقیقات EHS، حدود 
10 درصــد از مجمــوع ســرمايه گذاری های 
پیشــگامی ملی فناوری نانو در بین ســال های 

201۷-2015 به مسائل EHS اختصاص دارد. 
مجموع سرمايه گذاری های انجام شده در زمینه 
مسائل ايمنی، سالمت و زيست محیطی در بین 
ســال های 2006 تا 201۷ بالغ بر يک میلیارد 

دالر است.
 )CPSC( کمیسیون ايمنی محصوالت مصرفی
در مقايسه با ســال های گذشته، میزان بودجه 
درخواستی برای سال 201۷ را بیش از 2 برابر 
افزايش داده اســت. برنامه هــای CPSC برای 
افزايش ســرمايه گذاری ها، منعکس کننده  اين 
تعهد اين ســازمان برای ارتقای استفاده ايمن 
از فناوری نانو در محصوالت مصرفی و همچنین 
مشارکت گسترده آن با ساير سازمان های همکار 
اســت. همچنین  فناوری نانو  ملی  پیشــگامی 
بودجه درخواستی کمیسیون ايمنی محصوالت 
مصرفی برای سال 201۷، دربرگیرنده اعتبارات 
 EHS درخواســتی برای مرکز تحقیقاتی جديد
است که به وسیله ی مؤسسه ملی علوم سالمت 
محیط زيست وابســته به سازمان ملی سالمت 

)NIH(، مديريت می شود. 
میزان اعتبار درخواســتی وزارت انرژی برای 
سال 201۷ میالدی افزايش داشته است )362 
میلیون دالر، حدود 16 درصد افزايش نســبت 
به میزان واقعی سال 2015( که اين امر ناشی 
از افزايش چشم گیر سرمايه گذاری در تحقیقات 

بنیادی )PCA2( در اداره علوم است. 
بنیاد ملی علوم میزان سرمايه گذاری های خود 
را در بین ســال های 201۷-2015 اســتمرار 
بخشیده و هرســاله بیش از 400 میلیون دالر 
در اين زمینه سرمايه گذاری کرده است؛ میزان 
اعتبــار 415 میلیون دالری درخواســتی اين 
بنیاد برای سال 201۷ میالدی، بیشترين رقم 
 NNI درخواستی در بین ســازمان های همکار

است. 
ســاير  در  فناوری نانــو  ســرمايه گذاری های 
دفاع  وزارت  )نظیر  سازمان های رســالت محور 
)DOD( ، سازمان امنیت ملی )DHS( ، وزارت 
کشاورزی )USDA( و ناســا(، سال به سال از 
آغاز آن هــا در قالب برنامه های ويژه، نوســان 
داشــته و بعد از رســیدن به مرحلــه نتیجه و 

ثمردهی، کاهش داشته است.
میــزان ســرمايه گذاری های فناوری نانــو در 
ســازمان ملی سالمت )NIH( به تدريج از سال 
2015 تــا 2016 در تمامــی PCAs به تدريج 
افزايش داشــته و بیشــتر ايــن افزايش ها در 
PCA3 )سیستم ها، ادوات و کاربردهای مبتنی 

برنانو( بوده است.
همکار  سازمان های  سرمايه گذاری های  میزان 
NNI در برنامه های تحقیقات نوآوری کســب و 
کارهای کوچک )SBIR( و انتقال فناوری کسب 
و کارهای کوچــک )STTR( خارج از اعتبارات 
رسمی NNI گزارش شــده است. اين برنامه ها 
نقش مهمــی در انتقال نوآوری های فناوری نانو 

به محصوالت تجاری و عام المنفعه دارند. 
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بهره برداری از برنامه های تحقيقات نوآوری3 .1
كسب و كارهای كوچک )SBIR( و انتقال فناوری
كســب و كارهای كوچک )STTR( برای توسعه

فناوری نانو
بر اساس قانون تحقیق و توسعه فناوری نانو در 
قرن 21، اين گزارش دربرگیرنده اطالعاتی در 
زمینه اســتفاده از برنامه های تحقیقات نوآوری 
کســب و کارهای کوچــک )SBIR( و انتقال 
فناوری کسب و کارهای کوچک )STTR( برای 
حمايت از توسعه فناوری نانو است. پنج سازمان 
 ،)DOD( شــامل وزارت دفــاع NNI همــکار
بنیاد ملی علوم )NSF(، ســازمان ملی سالمت 
)NIH(، وزارت انرژی )DOE( و ســازمان ملی 
 SBIR دارای برنامه هــای )NASA( هوا-فضــا
و STTR هســتند. همچنیــن ســازمان هايی 

مانند مؤسسه ملی ســالمت و ايمنی حرفه ای 
)NIOSH(، ســازمان حفاظت از محیط زيست 
)EPA(، وزارت کشاورزی )USDA( و مؤسسه 
ملی اســتاندارد و فنــاوری )NIST( نیز دارای 
برنامه های SBIR هســتند. در جدول شماره 6 
 SBIR میزان بودجه سازمان ها برای برنامه های
و STTR در تحقیق و توسعه فناوری نانو از سال 

2011 تا 2014 ارائه شده است. 
 NIH و NSF نظیر NNI برخی از سازمان های
در برنامه های SBIR و STTR دارای موضوعات 
خاص فناوری نانو هســتند. برنامه SBIR بنیاد 
ملی علــوم دارای يک موضــوع در حال انجام 
فناوری نانــو بــا زيرمجموعه هايی بــرای مواد 
پیشرفته، ســاخت، الکترونیک و زيست فناوری 
 STTR و SBIR اســت. داده هــای مربوط بــه
در دوره زمانی 2014-2004 نشــان می دهد 

که ســازمان های NNI بیش از 1 میلیارد دالر 
بــه جوايز برنامه هــای SBIR و STTR مرتبط 
با فناوری نانــو اختصاص داده انــد. اين میزان 
منابع مالی، عالوه بر منابع مالی گزارش شــده 

درچارچوب PCAs است. 

تغييرات نسبت ســرمایه گذاری ها بر 3 .۲
اساس حوزه تشکيل دهنده برنامه

قانــون تحقیق و توســعه فناوری نانو در قرن 
21، باعث تغییر در نســبت سرمايه گذاری های 
ســازمان های عضــو NNI در بیــن حوزه های 
تشــکیل دهنده برنامه )PCAs( شده است. اين 

تغییرات سرمايه گذاری عبارتند از: 
 CPSC )كميسيون ایمنی محصوالت مصرفی(: 
سرمايه گذاری های CPSC در حوزه فناوری نانو 
در بین سال های 2015 تا 201۷ بر PCA 5 يعنی 

سازمان
۲011۲01۲۲013۲01۴

SBIRSTTRكلSBIRSTTRكلSBIRSTTRكلSBIRSTTRكل

 )DOD( 16/25/621/۸25/4۷/63322/65/52۸/111/16/51۷/6وزارت دفاع

 )NSF( 13/21/314/51۸2/520/51۷/۹0/۹1۸/۹22/13/625/۸بنیاد ملی علوم

 ،)DHHS(سازمان خدمات بهداشتی و انسانی
 )NIH( 22/61/524/121/۷3/۹25/622/۹1/۹24/۸26/۹3/230/1سازمان ملی سالمت

سازمان خدمات بهداشتی و انسانی 
)DHHS( ، سازمان ملی سالمت و ايمنی 

 )NIOSH( حرفه ای
0/200/2000000000

 )DOE( *4/۷1/15/۸۷/۸1/۷۹/53/۹2/36/215/12/51۷/5وزارت انرژی

12/13/۷15/۸1۷3/۹20/۸5/۷1/3۷/12/11/۹4سازمان ملی هوا فضا )ناسا( 

 )EPA( 0/۹00/۹0/۷00/۷0/500/50/۹00/۹سازمان حفاظت از محیط زيست

*)USDA( 1010/500/50/100/10/100/1وزارت کشاورزی

وزارت بازرگانی )DOC(، مؤسسه ملی 
 )NIST( 0/300/30/400/40/600/60/۷00/۷استاندارد وفناوری

71/۲13/۲8۴/۴91/۴19/61117۴/۲11/986/17917/796/6جمع كل

جدول 6. ميزان حمایت های سازمان های همکار NNI از برنامه های SBIR و STTR بين سال های ۲01۴-۲011 )ميليون دالر(.

*: سطح حمایت مالی برنامه های تحقيقات نوآوری كسب و كارهای كوچک )SBIR( و انتقال فناوری كسب و كارهای كوچک )STTR( برای 
وزارت كشاورزی )USDA( شامل اداره خدمات جنگلی )FS( است.
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حوزه مســائل زيست محیطی، سالمت و ايمنی 
)EHS( تمرکز داشــته اســت. میــزان بودجه 
درخواســتی اين ســازمان برای ســال 201۷ 
میالدی، دربرگیرنده میزان افزايش درخواستی 
برای تالش های تحقیقاتی در سال 2016 بوده 
است. پرســنل کمیســیون ايمنی محصوالت 
مصرفی تالش کرده اند تا برای شناسايی استفاده 
از نانومــواد در محصوالت مصرفی،  شناســايی 
مکانیزم هايــی بــرای تأثیر انتشــار نانومواد و 
روش هــای انداه گیری بــرای تعیین کمیت و 
مشــخصات انتشار آن ها در محصوالت مصرفی 
با برخی از ســازمان های فــدرال، موافقت نامه 
بین ســازمان امضا نمايند. کمیســیون ايمنی 
محصوالت مصرفی در سال 2015 میالدی، 6 
موافقت نامه بین ســازمانی با سازمان هايی نظیر 
وزارت دفاع )DOD(، مؤسسه ملی استاندارد و 
فناوری )NIST(، سازمان ملی سالمت و ايمنی 
 )NSF( و بنیاد ملی علوم )NIOSH( حرفــه ای
مبادله کرد. در سال 2016 میالدی نیز پرسنل 
CPSC به همکاری های مشترک خود در زمینه 
بررســی الزامات EHS نانومواد در محصوالت، 
و توســعه و تدوين روش هايی که به ذينفعان 
مختلف کمک کند تا الزامات نانومواد را بررسی 

نمايند، استمرار بخشید.
 DHS )سازمان امنيت ملی(: سرمايه گذاری های 
سازمان امنیت ملی در بین سال های 2015 تا 
201۷ بر PCA3 )سیستم ها، کاربردها و ادوات 
مبتنــی بر فناوری نانو( تمرکز داشــته اســت. 
میــزان اعتبار پیشــنهادی اداره علم و فناوری 
سازمان امنیت ملی برای سال 201۷ میالدی، 
صفر بوده اســت کــه اين امر بــه دلیل اتمام 
پروژه های اين اداره اســت. اعتبار پیشــنهادی 
سازمان امنیت ملی برای 201۷ از طرف اداره 

داخلی شناسايی هسته ای بوده است. 
 DOD )وزارت دفــاع(: وزارت دفاع برای 
حــوزه فناوری نانو، اهــداف تأمین مالی تعیین 
نکرده است. اين سازمان با اتکا بر همکاری های 
مختلف به دنبال تحقق نیازهای خود و شــکار 
فرصت های آتــی بر مبنای توانمندی های خود 
است. پروژه های جديد بر مبنای رقابتی، مورد 
حمايــت واقع شــده و بنابراين ممکن اســت 
تعادل ســرمايه گذاری ها از ســطوح تاريخی و 
پیش بینی ها تغییر پیدا کند. DOD برای سال 
201۷ میــالدی، حــدود 131 میلیون دالر به 
تحقیق و توســعه فناوری نانو، پیش بینی کرده 
است که اين رقم بسیار شبیه بودجه سال 2016 
)134 میلیــون دالر( بوده و حدود ۸ درصد از 
میزان واقعی سال 2015 کمتر است. به خاطر 
درخواســت های رقابتی، میزان سرمايه گذاری 
واقعی نسبت به میزان اعتبار درخواستی غالبا 
بیشتر است. ســرمايه گذاری و تقسیم نصف به 
 )PCA2( نصف اعتبارات بین تحقیقات بنیادی
 PCAs و تحقیقات کاربردی محورکه در ســاير
نمود پیدا می کنند، تقريب حفظ شــده است، 

اما بیشــتر منابع در PCAs جذب می شــوند. 
برآورد می شــود که در ســال 201۷ میالدی 
حدود 5۹ درصد سرمايه گذاری ها به تحقیقات 
بنیادی )PCA2( و حدود 21 درصد به ادوات، 
سیســتم ها و کابردهای مبتنی بــر فناوری نانو 
)PCA 3( که بیشــتر بر تحقیقــات کاربردی 
يا کاربردی محور تمرکــز دارد، اختصاص يابد. 
همچنیــن در حــال حاضر حــدود 14 درصد 
برنامه های مصوب  به حوزه  ســرمايه گذاری ها 
فناوری نانــو )NSIs٬PCA1( و 12 درصــد نیز 
بر حوزه نانوالکترونیــک اختصاص يابد. میزان 
ســرمايه گذاری در حســگرها و نانوساخت، به 
خاطر اينکه پروژه های اين حوزه کامل شده يا 
با مرحله بلوغ رســیده اند، کمتر خواهد بود، اما 
به هر حال همچنان به عنوان حوزه های رقابتی 
برای ســال های 2016 و 201۷ باقی خواهند 
 DOD ماند. پیش بینی می شــود سرمايه گذاری
در مســائل ايمنی، ســالمت و زيست محیطی 
)PCA5( نیز از 3 میلیون دالر در ســال 2015 
بــه ۷/۷ میلیون دالر در ســال 201۷ افزايش 
يابد. تمرکز وزارت دفاع بر برنامه های تحقیقات 
نوآوری کســب و کارهای کوچــک )SBIR( و 
 )STTR( انتقال فناوری کسب و کارهای کوچک

برای توسعه فناوری نانو بیشتر می شود. 
  DOE )وزارت  انرژی( : میزان سرمايه گذاری های 
وزارت انرژی در بین حوزه های تشــکیل دهنده 
برنامه، در ســال های 2015 تا 2016 و 201۷ 
تغییر يافته اســت. میزان ســرمايه گذاری در 
PCA1 )برنامه هــای مصوب فناوری نانو( از 12 
درصــد مجموع ســرمايه گذاری های DOE در 
ســال 2015 به 1.۸ درصد در ســال 2016 و 
کمتر از 1 درصد در ســال 201۷ کاهش يافته 
اســت. اين امر نیز ناشی از اتمام برنامه فناوری 
نانو برای جمع آوری و تبديل انرژی خورشیدی: 
مشــارکت در راهکارهای انرژی بــرای آينده 
)Solar NSI( بوده است که اين حوزه بیشترين 
حجم سرمايه گذاری های وزارت انرژی در حوزه 
سرمايه گذاری های برنامه های مصوب را به خود 

اختصاص می داد. 
 DOT/FHWA )وزارت حمل و نقل / اداره 
ســرمايه گذاری های  تمام  بزرگراه ها(:  فدرال 
کنونی و برنامه ريزی شــده وزارت حمل و نقل 
/ اداره فــدرال بزرگراه ها در حوزه سیســتم ها، 
 )PCA3( فناوری نانــو  کاربردهــای  و  ادوات 
بوده اســت. FHWA به دنبال ايجاد توازن در 
سرمايه گذاری فناوری نانو بوده و بر حوزه هايی 
نظیر مــواد چندکارکردی و ســاختاری برای 
کاربردهای زيرســاختی و حمل و نقل تمرکز 

دارد. 
 EPA )سازمان حفاظت از محيط زیست(: 
از  بودجــه درخواســتی ســازمان حفاظــت 
محیط زيســت برای ســال 201۷ نشان دهنده 
حمايت بسیار گسترده اين سازمان از تحقیقات 
 EPA فناوری نانو است. نســبت سرمايه گذاری

در ســال 201۷ میالدی در مقايســه با سال 
گذشــته تغییری نداشته و بر حوزه کاربردهای 
ايمنی، ســالمت و زيســت محیطی فناوری نانو 
)PCA5( تمرکز دارد. اين تمرکز تحقیقاتی به 
دنبال شــناخت الزامات خاص، منحصربه فرد و 
جديد نانومواد در شرايط واقعی است. سازمان 
حفاظــت از محیط زيســت در ســال 201۷ 
میالدی به اســتفاده از رويکردهای دانش محور 
و محاســباتی برای تشــريح اثــرات تحقیقات 
 )ENMs( خود بر روی نانومواد مهندســی شده
استمرار می بخشــد. برنامه سازمان حفاظت از 
محیط زيست، توسعه رويکردهايی برای تعیین 
مشــخصات خواص نانومواد بــه منظور معرفی 
اثرات انســانی و بوم شناسی بالقوه آن ها جهت 
اســتفاده اثربخش از انواع مختلف نانومواد در 
حوزه هــای مختلف اســت. اگرچــه تحقیقات 
ســازمان حفاظــت از محیط زيســت بر حوزه 
PCA5 تمرکز دارد، اما اين ســازمان به توسعه 
همکاری های مشــترک با ســاير سازمان های 

فدرال در ساير برنامه ها نیز توجه دارد. 
 FDA )سازمان دارو و غذا(: سازمان دارو و 
غذا به منظور توسعه روش ها، مدل های معتبر 
و تولیــد داده هايی که اين ســازمان را قادر به 
ارزيابــی ايمنــی و کارايی محصــوالت حاوی 
نانومــواد نمايــد، تمرکز خود را بــر تحقیقات 
 )PCA 5( ايمنــی، ســالمت و محیط زيســت
ادامه می دهد. میزان ســرمايه گذاری های اين 
اداره در PCA 5 در ســال 2014 میــالدی در 
مقايسه با ســال 2013 کاهش يافته که دلیل 
آن اتمــام برخی از پروژه ها بوده اســت. با اين 
وجود پیش بینی می شــود که میزان ســطوح 
سرمايه گذاری ها در ســال 2016 و 201۷ به 

اندازه سال 2013 باشد. 
 NASA )ناســا(: حمايت ناسا از تحقیق و 
پیشــگامی های  بر  فناوری نانو عمدتا  توســعه 
مصوب فناوری نانو )PCA1( ، تحقیقات بنیادی 
)PCA 2(، و سیســتم ها، ادوات و کاربردهــای 
مبتنی بــر فناوری نانــو )PCA 3( تمرکز دارد. 
ســرمايه گذاری های تحقیقاتــی در PCA 3 در 
سال 2016 میالدی در مقايسه با سال 2015 

کمتر بوده است. 
 NIH )ســازمان ملی ســالمت(: در حال 
حاضر ســازمان ملی سالمت ســالیانه بیش از 
360 میلیــون دالر در برنامه هــای فناوری نانو 
سرمايه گذاری می کند که اين میزان دربرگیرنده 
برخی از پروژه ها و برنامه هايی است که از طريق 
فعالیت های آزمايشــگاهی درون دانشگاهی و 
برون دانشگاهی در سراسر کشور اياالت متحده 
آمريکا انجام می گیرد. پیش بینی می شــود که 
سازمان ملی ســالمت در سال 201۷ میالدی 
حدود 3۸2 میلیــون دالر در زمینه تحقیق و 
توســعه فناوری نانو سرمايه گذاری کند که اين 
رقم مشابه سرمايه گذاری های سال 2016 بوده 
و نسبت به رقم واقعی سرمايه گذاری های سال 
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2015 میالدی، حدود 5 درصد بیشــتر است. 
بیشتر سرمايه گذاری های سازمان ملی سالمت 
در حــوزه فناوری نانو در ســال های 2015 و 
2016 میالدی، حمايت از پروژه های تحقیقاتی 
جديد و کنونی موجود در حسگرها و زيرساخت 
دانش فناوری نانو 4 درصد، )PCA1(؛ تحقیقات 
بنیــادی، 23 درصــد )PCA 2(؛ سیســتم ها، 
ادوات و کاربردهــای مبتنی بر فناوری نانو، 64 
درصد )PCA 3(؛ تجهیزات و زيرســاخت های 
تحقیقاتــی، 4 درصــد )PCA 4(؛ و ايمنــی، 
 )PCA 5( ســالمت و محیط زيســت، 5 درصد

بوده است. 
 NIOSH )ســازمان ملی سالمت و ایمنی 
حرفه ای(: حمايت های سازمان ملی سالمت و 

ايمنی حرفه ای از تحقیق و توســعه فناوری نانو 
)ايمنــی، ســالمت و   PCA 5 در چارچــوب 
محیط زيست( صورت می گیرد. اين سازمان در 
ســال 201۷ میالدی، میزان حمايت خود را از 
محققان نهادهای دانشگاهی افزايش داده تا از 
اين طريق بتوانــد حوزه های کلیدی تحقیقات 
فناوری نانو را تســريع بخشد. ســرمايه گذاری 
سازمان ملی سالمت و ايمنی حرفه ای در سال 
201۷ میالدی بر 5 حوزه راهبردی ذيل تمرکز 
خواهد داشــت که در برنامه راهبردی راهنما و 
تحقیقات فناوری نانو NIOSH تشريح شده اند: 

افزايــش شــناخت مخاطــرات جديــد و   
ريســک های ســالمت مربوط به نانومواد برای 

کارگران.

- گســترش شناخت يافته های اولیه مخاطرات 
برای نانومواد مهندسی. 

 حمايــت از تولیــد اطالعــات راهنما برای 
بــه کارگــران، کارفرمايــان،  آگاهی بخشــی 
متخصصان ســالمت، ســازمان های قانون گذار 
و تصمیم گیــران حوزه رويکردهــای مديريت 

ريسک نانومواد.
 حمايــت از مطالعــات فراگیــر پزشــکی و 
بین بخشــی برای کارگــران فعــال در حوزه 

نانومواد.
 ارزيابی و ارتقای مشارکت ملی و بین المللی 

با راهنمای مديريت ريسک. 
 NSF )بنياد ملی علوم آمریکا(: بنیاد ملی 
علوم آمريــکا از علم و مهندســی  نانومقیاس 

هدف 1: توسعه یک برنامه تحقيق و 
توسعه فناوری نانو در سطح كالس 

جهانی

هدف۲: بهبود انتقال فناوری های 
جدید  به محصوالت عام المنفعه و 

تجاری

هدف 3: توسعه و تثبيت منابع 
آموزشی، نيروی كار ماهر، 

زیرساخت پویا و تجهيزات توسعه 
فناوری نانو 

هدف ۴: حمایت از توسعه مسئوالنه 
فناوری نانو

1.1: حمايت از تحقیق و توسعه ای 
که آخرين يافته های فناوری نانو 

را توسعه می دهند و باعث تقويت 
تعامل رشته های علمی می شوند

2.1: حمايت از کسب و کارهای 
فناوری نانو برای شناخت تأمین 

مالی تحقیق و توسعه دولت فدرال و 
محیط قانون گذاری

3.1: طراحی و توسعه برنامه های 
آموزشی غیررسمی در جهت 
اطالع رسانی فرصت ها و اثرات 

فناوری نانو به مردم 

4.1: حمايت از ايجاد يک پايگاه 
دانش جامع برای ارزيابی منافع و 
ريسک های بالقوه فناوری نانو برای 
محیط زيست، سالمت انسان و ايمنی

1.2: شناسايی و حمايت از تحقیقات 
علم و فناوری نانو در راستای 

اولويت های ملی و آگاهی بخشی از 
طريق مشارکت فعال با ذينفعان

2.2: افزايش تمرکز بر تجاری سازی 
فناوری نانو و حمايت از مشارکت 

بخش خصوصی و دولتی

3.2: طراحی و تدوين برنامه هايی که 
به توسعه و حفظ نیروی انسانی ماهر 

فناوری نانو کمک می کنند.

4.2: ايجاد و بکارگیری ابزارهايی 
برای اشاعه، ارزيابی و تشکیل به 

موقع دانش مربوطه EHS و تجارب 
برتر 

1.3: ارزيابی عملکرد برنامه های 
تحقیق و توسعه فناوری نانوی آمريکا

2.3: بهبود دسترسی گسترده تر و 
بهره برداری از تسهیالت کاربران، 

مراکز تحقیقاتی مشترک و 
برنامه های منطقه ای برای تسريع 

3.3: تأمین، تجهیز و تثبیت تجاری سازی فناوری نانو 
زيرساخت های فیزيکی تحقیق و 
توسعه، به ويژه مراکز تحقیقاتی 

مشترک 

4.3: ظرفیت سازی ملی 
برای شناسايی، تعیین و بررسی 
مسووالنه مفاهیم و چالش های 

مربوط به الزامات اجتماعی، قانونی و 
اخالقی فناوری نانو 

1.4: توسعه مجموعه ای از برنامه های 
مصوب فناوری نانو که هر کدام از 

آن ها به وسیله ی سه يا چند سازمان 
NNI حمايت شده و درراستای 
اولويت های ملی اساسی باشند. 

2.4: مشارکت فعاالنه در فعالیت های 
بین المللی برای توسعه و 

تجاری سازی مسووالنه محصوالت و 
فرايندهای مبتنی بر فناوری نانو 

4.4: توجه به توسعه پايدار در توسعه 
مسووالنه فناوری نانو 

جدول7. خالصه اهداف كالن و اهداف خرد NNI از برنامه راهبردی سال ۲01۴ پيشگامی ملی فناوری نانو
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)NSE( در تمامــی حوزه هــای تحقیقاتــی و 
آموزشــی، به عنوان ابزاری برای ارتقای کشف، 
اختراع، نوآوری و همگرايی حوزه های مختلف 
آموزش و تحقیقات حمايت می کند. بنیاد ملی 
علوم با انجــام تحقیقات مختلف از حل چالش 
کالن مبتنی بــر فناوری نانو برای محاســبات 

آينده حمايت می کند. 
 )NNCI( زيرســاخت ملی منسجم فناوری نانو
يک برنامه تازه تأســیس شــده به وســیله ی 
NSF اســت که هر ســاله 15 میلیون دالر، در 
دوره زمانــی 201۹-2015 بــه آن اختصاص 
می دهــد. اين برنامه دربرگیرنــده 16 حمايت 
مستقل برای دانشــگاه های اقصی نقاط کشور 
است تا از تسهیالت آن ها در حوزه فناوری نانو 
استفاده کنند. بعالوه بنیاد ملی علوم به دنبال 
برنامه ريزی برای حمايت از تأســیس يک اداره 

هماهنگ کننده برای NNCI است. 

 فعاليت های مربوط به اهداف كالن ۴ گانه و 
 NNI اهداف 1۵ گانه

 ،NNI فعالیت هــای هدف گــرای  و  اهــداف 
بــه نوبــه ی خــود در دو طبقه فعالیــت ارائه 
1 فعالیت های مستقل سازمان ها و  می شــوند: 
۲ فعالیت های هماهنگ ســازمان های همکار 
NNI با ســاير سازمان ها و با گروه های خارج از 
NNI نظیر فعالیت های بین المللی. به طور کلی 

اهداف کالن چهارگانه NNI عبارتند از: 
 ارتقای برنامه تحقیق و توسعه فناوری نانو در 

سطح کالس جهانی؛
 بهبود انتقال فناوری های جديد به محصوالت 

عام المنفعه و تجاری؛
 توســعه و تثبیت منابع آموزشی، نیروی کار 
ماهــر و حمايــت از زيرســاخت ها و ابزارهای 

توسعه فناوری نانو؛ و
 حمايت از توسعه مسووالنه فناوری نانو. 

جمع بندی و نتيجه گيری۴
برای  ايــاالت متحده آمريــکا  دولت مــردان 
پیشگامی در حوزه علم و فناوری نانو، پیشگامی 
ملــی فناوری نانــوی خود را در ســال 2001 
میالدی طراحی و تدوين نمودند. اين پیشگامی 
با همکاری 20 ســازمان فدرال و مؤسســه، به 
با عنوان  دنبال تحقق چشــم انداز مشــترکی 
»آينده، يعنی توانايــی درک و کنترل مواد در 
مقیاس نانو، که منجر بــه انقالب در فناوری و 
صنعت شده و جامعه از آن بهره برداری خواهد 
کرد« است. از زمان پذيرش NNI و با احتساب 
میزان اعتبار درخواســتی برای ســال 201۷ 
میالدی، ســازمان های همکار آن بیش از 24 

میلیارد دالر در زمینه تحقیق و توسعه بنیادی و 
کاربردی فناوری نانو؛ تعیین مشخصات، آزمايش 
و تجهیزات سنتز؛ آموزش و توسعه نیروی کار؛ 
و فعالیت هــای مربوط به شناســايی و کنترل 
جنبه های ايمنی، ســالمت و زيســت محیطی 
)EHS( فناوری نانــو ســرمايه گذاری کرده اند. 
ايــن میزان حمايت، منعکس کننده پتانســیل 
فناوری نانــو برای بهبود گســترده شــناخت 
بنیــادی و کنترل مواد در مقیاس نانو و تبديل 
دانش حاصله به راهکارهايی برای رفع مســائل 
 NNI ملی اساسی است. فعالیت های تحقیقاتی
به وســیله ی دو سند راهبردی: برنامه راهبردی 
NNI 2014 و راهبرد تحقیقات ايمنی، سالمت 
و زيســت محیطی NNI 2011 که به وسیله ی 
کمیتــه فناوری، مهندســی و علوم نانومقیاس 
)NSET(، تدوين شــده اند، راهبری می شــود. 
اين اســناد راهبردی، مشــخص می کنند که 
سازمان های همکار NNI چگونه دامنه ی کاملی 
از تحقیق و توسعه ی  فناوری نانو، انتقال فناوری 
و تجاری ســازی محصــوالت، زيرســاخت ها، 
آموزش و مسائل اجتماعی ناشی از اين فناوری 

نوظهور را تحت پوشش قرار می دهند.
برنامه های مصــوب فناوری نانــو )NSIs( که 
برای تســريع نوآوری در حوزه های اولويت دار 
ملی از طريق ارتقای هماهنگی بین سازمانی و 
ســرمايه گذاری متمرکز، طراحی شده اند، برای 
اولین بــار به عنوان يک اولويت در اولويت های 
تحقیق و توسعه ســال 2015 اداره مديريت و 
بودجه )OMB( و اداره سیاســت گذاری علم و 
فناوری )OSTP( انتخاب شــده اند. متناســب 
با آن، برای اولین بــار NSIs به عنوان طبقات 
بودجــه ويــژهPCAs( NNI( در بودجه ســال 

2015 انتخاب شده است. 
سازمان های همکار پیشگامی ملی فناوری نانو 
به اولويت گــذاری ســرمايه گذاری ها در حوزه 
فناوری نانــو اســتمرار بخشــیده تــا نیازهای 
رســالت محور خــود نظیــر نیازهــای ملی و 
بین سازمانی برای انرژی پاک؛ تولید پیشرفته؛ 
نــوآوری در علوم زيســتی، زيست شناســی و 
علــوم اعصاب؛ امنیت ملی، فنــاوری اطالعات 
و محاســبات با عملکرد بــاال را همان طور که 
در اولويت های تحقیق و توســعه سال 201۷ 
ســازمان مديريت و بودجــه )OMB( و اداره 
سیاســت گذاری علم و فناوری مورد تأکید قرار 
گرفته است را محقق سازند. فناوری نانو دارای 
چنین تأثیر گسترده ای است. همان طور که در 
راهبرد نوآوری به روز شده ی آمريکا اشاره شده 
اســت، فناوری نانو يکی از »فناوری های هدف 
عمومی« نوظهور اســت. فناوری  هدف عمومی 

فناوری ای که شبیه موتور بخار، برق و اينترنت 
تأثیر گســترده ای بر اقتصاد و جامعه بشــری 
داشــته و توانايــی خلق صنايــع کامال جديد، 
ايجاد مشــاغل عمومی، و افزايش بهره وری را 
دارنــد. همچنین NNI از ســرمايه گذاری های 
گســترده در زيرســاخت تحقیقاتی و آموزش 
 )STEM( علم، فناوری، مهندســی و رياضیات
که هردو در زمره اولويت های تحقیق و توسعه 

OMB/OSTP قرار دارند، حمايت می کند.
بودجه سال 201۷ رياست جمهوری از تحقیق 
و توســعه علم، فناوری و مهندسی نانومقیاس 
در 11 ســازمان حمايت می کند. 5 ســازمان  
فدرالی که بیشترين میزان سرمايه گذاری را به 
خود اختصاص می دهنــد )بیش از ۹5 درصد 
مجموعه کل بودجه NNI را به خود اختصاص 

داده اند( عبارتند از: 
بنیادی   بنياد ملی علوم )NSF(: تحقیقات 

و آموزش در تمام رشته های علم و مهندسی.
 ســازمان خدمات بهداشــتی و انسانی 
 :)NIH( ســالمت  ملی  سازمان   ،(DHHS(
تحقیقات زيست پزشکی مبتنی بر فناوری نانو با 

استفاده از علوم زيستی و علوم فیزيک. 
بنیادی و  انرژی )DOE(: تحقیقات   وزارت 
کاربردی که مبنای توســعه فناوری های انرژی 

بهبود يافته و جديد خواهند بود.
 وزارت دفــاع )DOD(: تحقیقــات علم و 
مهندســی در راستای توســعه توانمندی های 

دفاعی و دوکاربردی.
 وزارت بازرگانی )DOC( - مؤسســه ملی 
اســتاندارد و فنــاوری )NIST(: تحقیق و 
توســعه بنیادی در حوزه تجهیزات اندازه گیری 
و ســاخت، روش هــای تحلیلــی، مترولوژی و 

استانداردهای فناوری نانو.
تحقیقــات  در  کــه  ســازمان  هايی  ســاير 
رسالت محور فناوری نانو سرمايه گذاری می کنند 
عبارتند  از: ســازمان حفاظت از محیط زيست 
)EPA(؛ وزارت کشــاورزی )USDA( / مؤسسه 
ملــی غــذا و کشــاورزی )NIFA(؛ ســازمان 
خدمات بهداشتی و انســانی )DHHS( / اداره 
دارو و غذا )FDA(؛ ســازمان خدمات بهداشتی 
و انســانی )DHHS( / مؤسســه ملی سالمت و 
ايمنی حرفه ای )NIOSH(؛ ســازمان ملی هوا  
ايمنی محصوالت  )NASA(؛ کمیســیون  فضا 
 )USDA( ؛ وزارت کشــاورزی)CPSC( مصرفی
/ اداره خدمات جنگلی )FS(؛ وزارت کشاورزی 
USDA( ( / خدمــات تحقیقــات کشــاورزی 
)ARS(؛ سازمان امنیت ملی )DHS(؛ و وزارت 
حمل و نقــل )DOT( / اداره فدرال بزرگراه ها 

 .)FHWA(

منبع:
1. The National nanotechnology initiative, Supplement to the president's 2017 Budget, March 2016.
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بررسی تئوری های سیاست گذاری و مکاتب اقتصادی 
موثر در تدوین سند راهبرد آینده

تهيه: بنياد توسعه فردا؛ اندیشکده سياست نگاری فناوری نانو

  عليرضا شاه ميرزایی متولد سال 13۵۴ و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در 
رشته كارشناسی نرم افزار و كارشناسی ارشد فلسفه علم در همان دانشگاه و دانشجوی 
دكتری مدیریت تکنولوژی در دانشــگاه عالمه طباطبایی است. در زمان تدوین سند 
راهبرد آینده )سند ده ساله اول توســعه نانو در ایران(، شاه ميرزایی ریاست شبکه 
تحليل گران تکنولوژی را بر عهده داشت و با شروع فعاليت های نانو در كشور مسئوليت 
برنامه ترویج نانو را بر عهده گرفت. گفتگو با ایشــان عالوه بر مروری كوتاه بر ســير 
تاریخی تدوین ســند راهبرد آینده و سياست های توسعه نانو در ده سال گذشته، به 
مباحثی خاص درباره پارادایم های فکری سياست توسعه فناوری حاكم بر مدیران مركز 

همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و ستاد نانو پرداخته است.

 همان طور كه اطالع دارید، موضوع مصاحبه در مورد نحوه  ی 
تدوین سند راهبرد ده ســاله ی نانو است، با این هدف كه در 
راستای تدوین ده ساله دوم ســند دوم، تجربيات سند اول 
مستندسازی شود. یکی از فواید این مستند سازی این است كه 
می توانيم خروجی پروژه ها را در اختيار مدیران یا كارشناسان 
ســایر ســازمان ها قرار دهيم؛ برای آن ها كه می خواهند در 
كشور، به ویژه در حوزه ی علم و فناوری سياست گذاری كنند. 
از آنجا كه ســند نانو توانســت بين چند مجموعه ی مختلف 
اجماع ایجاد كند و به نوعی نهادســازی انجام دهد، می توان 
گفت كه تجربه ی موفقی اســت. در این مصاحبه در پی پاسخ 

به این پرســش ها هستيم: چه تفکراتی در 
اولين  عنوان  به  آینده  راهبرد  تدوین سند 
ســند راهبردی نانو در كشور اثرگذار بود؟ 
چگونه به اهميت موضوع تدوین ســند پی 
برده شد؟ چه فرایندی در تدوین سند بود؟ 

آیا شما نقدی به آن دارید؟
حدود سال ۸2 ابتدا در هیئت دولت تصويب شد که برای 
توسعه فناوری نانو، ســتادی تشکیل شود. بعد وارد بحث 
سند شــديم. پايه گذاری و مديريت کالن يک فناوری در 
کشــور، قطعاً بدون برنامه نمی شود و بايد راهبردی وجود 
داشته باشــد. قطعاً اگر درخواستی از نهادهای باالدستی 
ستاد برای تدوين ســند بود، به نظر من، متقاضیان واقعاً 
شــناخت خاصی نداشتند و مشخص نکرده بودند که چه 

سندی باشد. يعنی درخواست مبهمی بود.

 در آن زمــان در كشــور هنوز ادبيات ســند نویســی و 
سياست گذاری به این شکل هنوز رایج نشده بود، یا شاید تازه 

وارد این حوزه شده بودیم؟
چرا! ما از پیش از انقالب برنامه ی اقتصادی و توسعه ی صنعتی داشتیم، بعد 
از انقالب هم برنامه ی پنج ســاله و به ويژه بحث های مديريت استراتژيک هم 
بود، منتها در اين ها ادبیات تکنولوژی مفقود بود. در واقع، در ســال 13۷۸ 
که دوره ی مديريت تکنولوژی برگزار شد، خود ما با رشته ای به نام مديريت 
تکنولوژی آشنا نبوديم. وقتی به وزارت علوم گفتیم که انجمن اين رشته را 
تأسیس کنیم، تصور می کردند شاخه ای از مديريت صنعتی است، به همین 
دلیل، ايجاد انجمن دو سال طول کشید. مثال بارز اين مطلب، نام دانشگاه 
 .University of Technology صنعتی شــريف اســت؛
يعنی واژه ی تکنولوژی، معادل فارسی نداشت. به دلیل 
همین، با بحث های سیاست گذاری فناوری و بحث هايی 
مانند نظام نوآوری آشــنا نبوديم. در واقع نوآوری سند، 
همــان بحث های نظام نوآوری بود که شــايد آن زمان 

برای اولین بار از آن استفاده کرديم.

 گویا دكتر سيف الدین1 نقش مهمی در وارد كردن 
نظام نوآوری فناوری در صنعت داشته اند و پيش از 
آن، ادبيات مدیریت استراتژیک غالب بود. آیا شما 

چنين چيزی را تأیيد می كنيد؟
دکتر سیف الدين جزو نخستین همکاران ما در معاونت 
پژوهش2 بود که حدود ســال ۷۸ در مرکز همکاری ها 
تشکیل شــد. در بسیاری از نخستین جلسات، مهندس 

الگویپیشرفتفناورینانو

خيلی نمی توانيم بگویيم 
كه كاركرد آن سند، كاركرد 
قانونی بود كه دیگر اجازه 
انحراف از سند ندهد ولی 

خب مواضع را تحکيم 
می كرد. ضمنا پشتوانه  ای 
بود برای اینکه هر كسی 
كه با سند مواجه می شد 
درمی یافت كه كار علمی 
دقيقی انجام شده است

پیاپي۲۲۵ شماره۴ تیرماه9۵ ســالپانزدهم ۴۴



میرزايــی و دکتر طباطبائیان بودنــد، فکر می کنم آقای 
ســلطانی همزمان با من آمد و دکتر سیف الدين هم بعد 
از ما، هفتمین يا هشــتمین نفری بــود که وارد معاونت 
پژوهش شد. البته اين طور نیست که ايشان اين مباحث 
را در معاونت پژوهش و در ســند آورده باشــد، چون در 
همــان دوره ی مديريت تکنولوژی، بحث نوآوری و بحث 
نظــام ملی نــوآوری خیلی جدی جــزو بخش های آن 
بود. از همان ابتدا، دکتر طباطبائیان به موضوع بســیار 
عالقه مند شــده بودند و فکر می کنم رساله ی دکترايش 
را هم در مورد همین موضوع انتخاب کرده بودند. دکتر 
طباطبائیان با موضوع آشــناتر و مطالعاتش تئوريک تر از 
ما بود. او بعد از مدتی با ادبیات سیســتم نوآوری آشــنا 
شــد. يکی از کارهايمان اين بود که هر سال کتاب های 

خوب مديريت تکنولوژی را می خريديم و کتاب هايی هم ترجمه می کرديم. 
در کل؛ اين بحث ها جدی گرفته می شد.

 روش برگزاری جلسات چطور بود و چگونه مدیریت می شد؟ 
افراد چگونه روی موضوع سند متمركز می شدند؟

در نانو، جلسات با وقت و حوصله برگزار می شد. در تدوين سند تالش می شد 
که در جلساتی که مهندس ســجادی حضور داشتند، ما فقط خروجی ها را 
ارائه دهیم. در جلســات تدوين ســند، افراد کاماًل وقف کار شده بودند. دو 
ســال قبل از اين جلســات، بولتن هايی تولید می شد که تیم داخل ستاد را 
تغذيه می کرد. بولتن در آن اوايل بیشــتر رصدهای بیرونی )بین المللی( بود؛ 
و خــب يک حجمی از دانــش را ايجاد کرده بود. از آن طرف هم يکی ديگر 
از ويژگی های گروه اين بود که از نظر مبانی فکری، منســجم بود. يعنی ما 
بر روی ماهیت سیاســتی که بايد داشته باشیم، وارد بحث نظری می شديم. 
مثاًل تا چه اندازه وارد فعالیت ها شــويم؛ يا کدام يک از اجزای نظام نوآوری، 
مورد نیاز کشور است. در بحث ها گاهی دوستان می گفتند که در فالن کتاب 
اين طور نوشــته شده اســت، بعد افرادی که با اين بحث ها آشنا نبودند، در 
مورد موضوع بیشتر مطالعه می کردند. آن زمان منابع فارسی خیلی کم بود 

و اينترنت هم به اندازه ی امروز در دسترس نبود. 
پس يک مبنای نظری مشــترک بود، وقت و حوصله بیشتر می گذاشتند و 
افراد در معاونت پژوهش، مســئولیت اجرايی نداشتند. ضمن اينکه تسهیم 

منابع و منافع سازمانی در کار نبود.

 همزمان با نهایی شدن تصویب ســند اول، بحث مشاركت 
وزارت خانه هــا هم مطرح بــود. حتی ســهم، بودجه ی هر 
وزارت خانه و متولی هر كدام از برنامه ها هم مشخص شده بود. 
در مورد این موضوع، در جلسات داخلی بحث می كردید یا به 
جلسات معاونين )جلسات شورای هماهنگی ستاد نانو( منوط 

بود و آن ها تصميم نهایی را می گرفتند؟
کاماًل رفت و برگشــتی بود، يعنی به جلســات معاونیــن می آمد، نظرات و 
ديدگاه ها مطرح می شــد. حتی گاهی جلسات به صورت جداگانه با تک تک 
وزارت خانه ها بود، ســپس دوباره به همان کمیته هايی برمی گشــت که در 
دبیرخانه داشتیم. دوستان در تدوين سند وسواس زيادی داشتند، به همین 
دلیل سند پیوست زيادی دارد. هرچند شايد خیلی از پیوست ها ارتباطی با 
سند نداشت و مثاًل فقط تجربه ی جهانی بود، اما آن زمان روی اين مباحث 

خیلی انرژی می گذاشتند.

 توقع اصلی از تدوین ســند چه بود: چيزی داشــته باشيم 
با اعتباری قانونی و محکم، تا جایگاه حقوقی نانو در كشــور 

مستحکم باشد؛ یا قطب نمایی داشته باشيم تا با آن 
جلو برویم؛ یا تصویری ترسيم شده داشته باشيم كه 
حدود كار را بدانيم و الزم هم نيست هميشه موبه مو 
پایبند آن باشيم؛ یا كاركرد دیگری برای آن تعریف 
شــده بود؟ آیا این نگرانی وجود داشت كه با تغيير 

دولت، وزارت خانه ها كم كاری یا بی اعتنایی كنند؟
خیلی نمی توانیم بگويیم که کارکرد آن ســند، کارکرد 
قانونی بود کــه ديگر اجازه انحراف از ســند ندهد ولی 
خب مواضع را تحکیم می کرد. ضمنا پشتوانه ای بود برای 
اينکه هر کســی که با سند مواجه می شد درمی يافت که 
کار علمی دقیقی انجام شــده است. فکر می کنم عمده 
کارکردی که خود جمع )تدوين کنندگان ســند( انتظار 
داشــتند، آن کار کرد عمومی بود که خود شما گفتید، 
اينکه واقعاً چشــم انداز به ما بدهد. ما اعتقاد داشتیم که چشم انداز مسئله 

مهمی است.

 یعنی قرار بود كه نقشه ی راهبری نانو باشد؟
نقشه ی راه با چشم انداز فرق می کند. چشم انداز اغلب می خواهد يک تصوير 
مشترک در اختیار فعاالن قرار دهد که الهام بخش باشد؛ چشم انداز به مسیر 
توجه نمی کند، مانند کســب جايگاه 1 تا 15 که يک نمونه اش است. به طور 
کلی، چشــم انداز مشــخص می کند که ما چه انتظاری از آن حوزه داريم ـ 

نه فقط کسب رتبه ؛ مثاًل از نانو اشتغال ايجاد کنیم.
بخــش تولید ثروت، که بســیار بر آن تأکید می کرديم، بیشــتر به ديدگاه 
خاص مهندس ســجادی3 برمی گشــت. به نظر من، مهندس سجادی نقش 
اصلی را در تدوين سند داشت. در کل، ايشان تفکر راهبردی دارد و مديری 
اجرايی اســت که اهل روزمرگی نیست. او همیشه می خواست به آينده نگاه 
داشــته باشیم و يک کار نظام مند انجام شود. با اينکه ايشان فرصت نداشت 
که خیلی مطالعه ی نظری داشته باشد، اما همیشه اين انتظار را از ما داشت. 
آن زمان، حرف اساسی ايشان اين بود که لوکوموتیو اين زنجیره بايد بخش 
آخر باشد، که به نظر من، اين اتفاق نیفتاد. االن می گويم ای کاش ما همین 
سند را جور ديگری نوشته بوديم. ای کاش فعالیت های ستاد نانو می توانست 
به سمت و ســوی ديگری برود. به نظر من، آن هدفی که در ذهن مهندس 
ســجادی بود تا االن کاماًل محقق نشده اســت؛ خیلی مشغول به بحث های 
ديگر شديم. ايشــان به طور جدی معتقد بود که ما زنجیره ی علم تا بازار را 
داريم، همان طور که در سیســتم نوآوری هــم آن را لحاظ می کرديم، ولی 
لوکوموتیو در انتهای زنجیره قرار داشــت. منظور از لوکوموتیو، بازار اســت، 
يعنی لوکوموتیو را دانشــگاه ها در نظر نگیريــم. لوکوموتیو می تواند در آخر 
قطار باشــد و آن را هل بدهد يا اول قطار باشــد و آن را بکشــد. مهندس 
سجادی می گفت بايد کشش بازار4 شــود. )ما يک کشش بازار داريم و يک 
فشــار تکنولوژی5( هرچند که اين نظر، اجرايی نشد. بعضی از اعضای ستاد 
معتقد بودند کــه هرچند بايد به بازار توجه کنیــم، ولی چون نانو حوزه ی 
جديدی اســت، ما فعاًل تا سال های ســال بايد دانش و نیروی انسانی ايجاد 
کنیم. ابتدا به پايان نامه های دکترا و فوق لیسانس و مقاالت نیاز است که بعد 

در صنعت و بازار سرريز شود که دقیقاً همان الگوی فشار تکنولوژی است.

 كدام نگاه در این سند غالب است؟
ســند به سمت نگاه سیستمی رفت، يعنی نمی توان گفت که کدام رويکرد 
غالــب اســت. من بعدها متوجه اين شــدم کــه تدوين ســند تحت تأثیر 
ديدگاه هــای نهادگرايی بود. نظام ملی نوآوری، مفهومی اســت که کاماًل از 
مبانی نهادگرايی بیرون آمده است. يکی از نقدها به نهادگرايی اين است که 
نهادگرايی در نهايت، تکلیف سیاست گذار را روشن نمی کند. از طرف ديگر، 

انکوباتور یا فن بازار، در 
واقع بازار تکنولوژی است، 
این ها مرتبط با متقاضی 

تکنولوژی هستند، 
ولی ما به همه ی این ها 
می گویيم سياست های 

طرف عرضه، چون همه ی 
این ها می خواهند سطح 

تکنولوژی را در نظام عرضه 
باال ببرند
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خیلی از مشکالت شما با نهادگرايی حل می شود، يعنی دولت بايد به جای 
مداخله ی مســتقیم، از طريق نهادها وارد شــود. اين نگاه سیستمی به ما 
کمک می کند تا نقاط ضعف خود را ببینیم. بنابراين نگاه سیســتمی بسیار 
الزم است و قطعاً از نظريات خطی نوآوری خیلی بهتر و کامل تر است، ولی 
اولويت را نشان نمی دهد و در بیشــتر موارد تکلیف سیاست گذار را روشن 
نمی کنــد. به هر حــال، اينکه ما منابعمان را در يــک نقطه متمرکز کنیم، 
بسته ی سیاســتی خیلی روشنی از آن بیرون نمی آيد؛ يعنی شايد هر کس 
از آن تحلیل سیســتمی، برداشــت خاص خودش را کند. خیلی از مديران 
مرکز همکاری ها تأکید زيادی روی چرخه های تکنولوژی داشــتند و دارند. 
بر پايه ی اين ديدگاه، اقتصاد دنیا با يک ســری از چرخه ها جلو می رود. اگر 
شما بتوانید در شروع آن چرخه، آن تکنولوژی را بشناسید، با ساير کشورها 
وارد مسابقه ی جديدی شده ايد که اول خط آن هستید و راحت تر می توانید 
رقابت کنید. اين ديدگاه که در مورد اقتصاد می تواند بســیار متحول کننده 

باشد، نگاه نوشومپیتری است.

 ظاهراً ســند آمریکا )NNI( هم روی شروع كار تدوین سند 
تأثيرگــذار بود. آیا این موضوع می تواند بر این نوع نگاه موثر 

باشد؟
اين ها را ما در خیلی از سندها می ديديم. اگر درست به خاطر داشته باشم 
آن زمان کره يا ژاپن هم تقريباً برایNBIC 6 برنامه داشــتند و فقط آمريکا 
نبــود. آمريکا حوزه هايی را در اختیار داشــت که االن ما به آن ها می گويیم 
رويکرد نوشــومپیتری، چون می خواســت در تکنولوژی دنیا پیشتاز باشد. 
اين ها را گفتم تا به رويکرد فشــار علــم و تکنولوژی۷ برگردم، که خود اين 
نگاه نوشــومپیتری به رويکرد فشار تکنولوژی کمک می کرد، بدون اينکه ما 
متوجه باشــیم. چون فکر می کرديم که مسابقه ی جديدی است و در آن از 
آمريکا جلو خواهیم زد، برای همین می گفتیم بايد در مقاله، نیروی انسانی 

وغیره  سرمايه گذاری کنیم.
به نظرم اين مســئله تحت تأثیر تفکر خاص آقای سجادی مبنی بر تولید 
ثروت بود که در جلســات متعدد نزد مسئوالن مختلف ارائه می کرد. همین 
شــکل قطار علم تا بازار را ايشان رســم می کرد و می گفت لوکوموتیو اين 
طرف اســت، که حرف درستی هم بود، هرچند به نظر من، چندان در سند 
ملموس نیست. يعنی ما اين را در چشم انداز و مأموريتمان آورديم، ولی بعد 
گفتیم که اين مشکل را تفکر سیستمی حل می کند. تفکر سیستمی حداقل 
از تفکــر خطی بهتر اســت، چون تفکر خطی می گفت کــه پول را بريزيد 
اين طرف )تولید علم( تا ســرريز  شــود و رو به پايین برود. تفکر سیستمی 

می گفت که شــما هر چقدر هم پــول در علم بريزيد، 
ممکن اســت در صنعت و بازار نیايد، پس بايد سیستم 
آن وجود داشــته باشد. تفکر سیســتمی تا اين حد به 
ما کمک می کرد. سیســتم را در آنجا اين گونه طراحی 
کرده بوديم که مقاالت را به همه ی حلقه های سیســتم 
می داديم و همه می گفتند بخش هايی به نام استاندارد، 
مالکیت فکری، پارک فناوری و مرکز رشــد وجود دارد. 
به ســرمايه گذاری خطرپذير نیاز هســت. يک ســری 
شرکت ها هستند، اما اين طرف هم يک سری شرکت و 
دانشــگاه بايد به  وجود بیايد. االن دقیقاً بند به بند سند 
راهبــرد آينده بر روی اين اصول قــرار دارد. بعد بخش 
به بخش جلو آمد و کارگروه های ســتاد تشــکیل شد، 
مانند کارگروه زيرساخت. از همان اول بحث آزمايشگاه، 
استاندارد وغیره بســیار جدی گرفته شد. همین طور از 
همان ابتدا در ستاد نانو، بحث )تعامل با( پارک فناوری 
را داشتیم، چون همه ی اين ها در معاونت پژوهش مرکز 

همکاری ها بود. پارک پرديس و صندوق توســعه ی تکنولوژی ايجاد شــده 
بود، مؤسسه ی نخبگان وجود داشت و به نظر ما، اين ها اجزای نظام نوآوری 
است، در حالی که ما بعدها متوجه شديم که همه ی اين ها از سمت عرضه ی 
فناوری اســت. نه تنها بودجه ی زيادی صرف تولیــد مقاله و تربیت نیروی 
انســانی کرديم، حتی بودجه هايی در پارک فناوری صرف می کنیم، ولی به 
اين ها کشــش بازار يا تقاضا۸ نمی گويند؛ بازار کاال، کشش تقاضا با بازار کاال 
مرتبط اســت و بازار تکنولوژی با بازار کاال خیلی متفاوت است. انکوباتور يا 
فن بازار، در واقع بازار تکنولوژی اســت، اين ها مرتبط با متقاضی تکنولوژی 
هســتند، ولی ما به همه ی اين ها می گويیم سیاست های طرف عرضه، چون 
همه ی اين ها می خواهند ســطح تکنولوژی را در نظام عرضه باال ببرند. ولی 
اصل موضوع اين اســت که تقاضا يعنــی کااليی که در نهايت، بازار مصرف 
کاال و خدمــات می خواهد، پس بايد آن را ارتقا داد، يعنی بازار کشــور بايد 
آن را طلب کند. البته ما در اين چند سال اخیر با اين بحث ها آشنا شديم.

 آیا به این دليل نبود كه آن زمان، فضای جهانی این گونه بود 
كه چون نانو در ابتدای راه هست و هنوز به محصول ملموسی 

نرسيده، بازار آن شکل نگرفته است؟
نه. شــما وقتی بخواهید در سطح ملی سیاســت گذاری کنید، بايد ببینید 
نیازها، خواســته ها و اســناد باالدستی تان چیســت. به بازار نرسیدن يک 
تکنولوژی، چه ربطی به سیاســت ملی دارد! اگر نانو فعاًل فقط آزمايشــگاه 
اســت، آن، سیاستی می شــود در حد دانشــگاه ها يا صنايع نظامی؛ مراکز 
خاصی که نیازهای خاص دارند. بنابراين ديگر ستاد ملی نمی خواهد. گاهی 
هدف روشن اســت، ولی هنوز به مرحله ی اجرا نرســیده، به معنای اينکه 
رقابتی نشــده است. سال های سال اســت که صنعت خودروسازی می داند 
که بايد به ســمت خودروهای برقی، هیبريدی۹ و پیل سوختی برود، ولی تا 
چند ســال پیش شايد هنوز اقتصادی نشــده بود. با اينکه همزمان با ستاد 
نانو، ســتاد پیل سوختی هم داشــتیم، ولی بر اين نظر بودند که هیچ جای 
دنیا اقتصادی نشده است. بنابراين خودروهای برقی و هیبريدی با اينکه در 
چند ســال اخیر اقتصادی شده اســت، ولی شايد از بیست سال پیش همه 
می دانستند که حرکت و روند خودروسازی به سمت اين نوع خودروها است 
و بايد سیاســت گذاری می کردند. يعنی پژوهشــگر کاماًل می دانست که به 
چه سمتی می رود؛ اين کاماًل بر اساس کشش بازار است. چون بازار کشش 
ندارد، سیاســت را به اين ســمت می برد که به جای تولید نیروی انسانی و 
نوآوری در تکنولوژی، هزينه را کاهش دهد که بتواند خود را به بازار برساند. 
اما در نانو اصاًل نگاه اين نبود، يعنی ما حتی نمی دانســتیم که می خواهیم 
در چه حوزه ای وارد بازار شــويم. بــرای نمونه، يکی از 
بحث های خیلی جدی ما در تدوين سند، اولويت درمان 
ســرطان بود. چهار حوزه تعريف شــده بود: ساختمان، 
محیط زيست، ســالمت و انرژی. ولی در فرايند تدوين 
سند نمی دانستیم چگونه بايد اولويت بندی کنیم و فقط 

پذيرفته بوديم بايد اولويت داشته باشیم. 
اين ها باورهای دفتر )مرکز همکاری ها( بود و از سیستم 
نوآوری ناشی نمی شد؛ سیستم نوآوری هیچ گاه به شما 
اولويت نمی دهد. البته شــايد برخی از دوستان موافقت 
می کردنــد، اما چنــدان اعتقاد قلبی نداشــتند يا فکر 
می کردند االن نمی توانیم اولويت بندی کنیم، هنوز اول 
راه هســتیم، کاماًل فضا مبهم اســت و بايد جلو برويم 
تا بفهمیم. در حالی که اين ديدگاه اشــتباه اســت. اگر 
آن قدر فضا مبهم اســت که ما حتــی نمی دانیم به چه 
سمتی می خواهیم برويم، آن ديگر سند ملی نمی شود؛ 
می شود يک مطالعه ی بنیادی. من معتقدم نانو اين طور 

الگویپیشرفتفناورینانو

نانو ویژگی هایی داشت كه 
مسئوالن به آن جذب شده 
بودند. می دانستيم مشکل 
صنعت خودرو یا ساختمان 

جای دیگر است، ولی با 
استفاده از نانو می توانستيم 
به مسائل ورود كنيم، چون 
نانو یک تکنولوژی نبود، 

بلکه یک دسته تکنولوژی 
بود. بنابراین به یک بخش 

تعصب نداشتيم
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نبــود. همان زمان هرچند خیلــی از حوزه های نانــو در دنیا هم رويکردی 
اقتصادی نداشت، ولی کشورها می دانستند به چه سمتی می خواهند بروند. 
برای نمونه، همه فهمیده بودند که مشــکلی به نام تصفیه ی آب هســت که 
روش های موجود برای حل آن به بن بســت رســیده يا بسیار گران است يا 
مواد مفید آب را از بین می برد. البته شــايد بعدها به اين نتیجه برســند که 
با نانو نمی توان مشــکل تصفیه ی آب را حل کرد و هر آن ممکن است يک 
تکنولوژی رقیب بیايد؛ اما نانو حوزه ای است که چشم انداز ايجاد می کند. يا 
مثاًل در مورد درمان سرطان، همه در پزشکی انتظار داشتند که در نانو بتوان 
اين کار را انجــام داد، چون آن زمان، همه ی روش های درمانی موجود، هم 

سلول های سرطانی و هم سلول های سالم را با هم از بین می برد.

 آیا بلوغ سياست گذاری هم وجود داشت؟
در واقع، روش و ادبیات آن را نمی دانســتیم. اين ديگر با ادبیات سیســتم 
نوآوری انجام پذير نبود، چون ادبیات اقتصاد توسعه و ساختارگرايی می خواهد 
و ساختارگراها هستند که بین بخش های اقتصاد تفاوت قائل می شوند، يعنی 
می گويند مشــکل ما اين اســت که اقتصاد ما مبتنی بر منابع طبیعی است. 
اگر بخواهیم آن را مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان يا تکنولوژی پیشــرفته قرار 
دهیم، بايد ســاختار اقتصاد را تغییر دهیم، ساختار اقتصاد هم يعنی نسبت  
های تِک10 به لوتِک11، نســبت صنعت به کشــاورزی، خدمــات به صنعت، 
سرمايه به کاربر. اين گونه نسبت ها بین يک رشته و رشته ی ديگر، بحث های 
ساختارگرايی است. ســاختارگرايی پس از جنگ جهانی دوم در دنیا مطرح 
شــد، ولی در دوره ای افول کرد و دوباره در ده، پانزده سال اخیر، به ويژه در 
اوج خود، بعد از بحران 200۸، در دنیا بســیار جدی مطرح شــد. 10 درصد 
حرف ما اين است که بايد سیستمی نگاه کنیم. االن بايد رويکردهای تکاملی 
را ببینیم؛ آن موقع رويکرد های تکاملی و ســاختارگرا که اصل قضیه است، 
ديده نشــد. االن بايد با ادبیات اقتصادی صحبت کنیم و نظريات جديد رشد 
را حتماً بررســی کنیــم. به نظر من، االن اگر می خواهیم با اين ديد شــعار 
اولیه مان پیاده شود، هم در سندنويسی و هم در ساختارهای ستاد به تحول 
نیاز داريم. نبايد بترســیم و بگويیم به ما اجازه نمی دهند. شــايد آن موقع 
فکر می کرديم الزمه ی تأمین مالی الگو اين اســت که ساختار بانک های ما 
عوض شود، ما هم قدرت تغییر ساختار بانک های کشور را نداريم، ولی مثاًل 
می توانستیم پارک فناوری ايجاد کنیم. آن زمان استاندارد های آن محصول 
را پايه گذاری می کرديم، ولی به آن ها وارد نمی شــديم تا مجبور شوند از نانو 
استفاده کنند؛ يعنی در حوزه های خارج از نانو، و بديهی است کشش تقاضا 

بايد در جايی خارج از ستاد نانو باشد.

 یعنی استاندارد نظام مهندســی را، از استانداردهای لوله و 
تأسيسات گرفته تا غيره تغيير دهيم.

اين ســاده ترين کارش است. يعنی شــما االن وارد حوزه ی بانک مرکزی، 
سازمان برنامه و بودجه و حوزه ی سرمايه گذاری خارجی کشور شويد.

 در ســند به این ها به صورت یک بند اشاره شده است؛ حتی 
به مناطق آزاد. جالب این اســت كه آن موقع به همه ی این ها 

پرداخته شده بود.
نظام ملی نوآوری به همه ی اين ها نگاه می کند، ولی نمی تواند نشــان بدهد که 
کدام پیشران است، کدام لوکوموتیو است، کدام اولويت است؛ خیلی به ما رويکرد 
نمی دهد. بايد برنامه ها را بر اساس نگاه تکاملی و به ويژه ساختارگرا و نظريه ی جديد 
رشد پايه گذاری می کرديم، يعنی به عمق بحث های اقتصادی وارد می شديم. آن 
زمان تیم اقتصادی ما کمی ضعیف بود، ولی در اين چند سال اخیر، در معاونت 
پژوهش )مرکز همکاری های فناوری(، بسیاری از افراد، متخصص اقتصاد کالن و 

اقتصاد توسعه هستند و به الگوهای اقتصادی اشراف دارند.

 آن زمان یک سند استراتژی توسعه ی صنعتی وجود داشت 
كه شما هم نقدهایی بر آن داشتيد. آیا این نقدها در نانو تأثير 

داشت؟
اين به ســال ۸5 مربوط می شــود. اين پروژه دو، ســه سال طول کشید و 
خروجی هايی هم داشــت. نقدهای ما به آن سند، در نانو تأثیری نداشت. آن 
موقع ما فقط نقد می کرديم، چون اصاًل نه آن زمان و نه بعد از آن، اعتقادی 
به آن سند نداشتیم. نقد اصلی ما، وجود ديدگاه نئوکالسیک در آن سند بود.

 پس در واقع خطوط قرمز نظری داشــتيد كه یکی از آن ها، 
همين دیدگاه نئوكالسيک بود.

بلــه. فکر می کنم جايی در ادبیات بحث عمودی و افقی هم باشــد. هنوز با 
کلمه ی عمودی آشنا نبوديم، چون اين ها ادبیات سنجه ی علل است. ادبیات 
ســنجه ی علل مربوط به بعد از چاپ کتاب آقای دکتر نیلی12 است. ما اول 
يک نقد داديم و بعد گفتیم که جايگزين چیســت. دوستان مرکز مطالعات 
تکنولوژی شــريف کتاب ســنجه ی علل را ترجمه کردنــد. آن  موقع با اين 
ادبیات آشــنا نبوديم، ولی می گفتیم که بايد در اولويت باشد. در بسیاری از 
قســمت های سند هست که بايد به اولويت برسیم، ولی در عمل، نتوانستیم. 
يکی ديگر از مباحث اقتصادی که در آن ســند ديده نشد، تحلیل بازار کاال 
اســت. به اين معنا که GDP 13 ما چقدر اســت؟ مردم در سبد خانوار چقدر 
می توانند لباس نانو بخرند؟ يک خانوار چقدر بابت فیلتراســیون آب هزينه 
کند؟ تفکری که آن موقع حاکم بود، بیشتر مبتنی بر نظام ملی نوآوری بود. 
البته تفکرات برنامه ريزی اســتراتژيک هم نُقل همــه ی محافل بود. بعدها 
متوجه شــديم اين الگو )الگوی برنامه ريزی اســتراتژيک SWOT( فقط در 
ايران اين قدر مقدس شده، يعنی الگوی بسیار ضعیفی است. در مقاالتی که 

بعد خوانديم، الگو ها و روش های ديگری پیدا کرديم.

 آیــا افراد یا جریان هایی بودند كه بــه این برنامه در جهات 
خاصی شيب بدهند و به آن تعصب داشته باشند؟

مــن معتقد نیســتم که آن موقــع چنیــن تعصبی وجود داشــت. دکتر 
شــاهوردی14 در جلسات تدوين ســند بود، ولی کل تیم دفتر با اين ادبیات 
اقتصادی آشنا نبوديم. با مباحث سیاست صنعتی هم که بعدها آشنا شديم، 
اغلب در رد تفکر نئوکالســیک و در حد مباحث توسعه گرايی بود. يعنی ما 
بیشــتر روی مداخله ی دولت تأکید داشــتیم و اينکه اينجا مداخله ی دولت 
ملموس اســت و نبايد چیزی را به بازار آزاد واگذار کنیم؛ کاماًل برنامه ريزی 
دولتی بود. البته هنوز ادبیات اقتصاد توســعه در اينجا نیســت. يعنی اولین 
حرفــی که بايد می زديم، اين بود که هر حوزه ای از نانو چند درصد GDP ما 

را تشکیل خواهد داد.

 شــناخت از حوزه ی فناوری نانو این بود كه این قدر ارزشمند 
و وزین هســت كه به خاطر آن در جاهای مختلف خيمه بزنيم، 
یا ساختارهای دیگری را تغيير دهيم كه شاید نانو را آباد كند، 

ولی بسياری از جاهای دیگر را با مخاطره مواجه كند.
اين مســئله را کاماًل حل کرده بوديم و می دانستیم مسئله ی نانو در معنای 
علمی اش يکی از هزار مشکل کشور است. اما تکنولوژی همیشه همین حالت 
را دارد. ما به توانمندساز15 بودن يا مثال پیشران16 بودن آن فکر می کرديم. اما 

در واقع در اين حد نبود. بیشتر انگیزه بخش بود. 
نانو ويژگی هايی داشــت که مسئوالن به آن جذب شده بودند. می دانستیم 
مشکل صنعت خودرو يا ســاختمان جای ديگر است، ولی با استفاده از نانو 
می توانســتیم به مسائل ورود کنیم، چون نانو يک تکنولوژی نبود، بلکه يک 
دسته تکنولوژی بود. بنابراين به يک بخش تعصب نداشتیم، چون يک شاخه 
از نانو را مشــخص نکرده بوديم. مثاًل در صنعت ســاختمان، ممکن اســت 
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نانوذرات خاصی به درد بخورد. از قبل پیش داوری نکرده بوديم. مشکلی که 
شما می گويید، وقتی پیش می آيد که دولت ها پیش داوری و اولويت گذاری 
غلط می کنند، ولی ما می دانستیم که از هر راهی برويم، باالخره وارد يکی از 
حوزهای نانو می شويم؛ اگر پنج سال ديگر نشديم، ده سال ديگر می شويم. 
به هر حال، هر چه تکنولوژی جلوتر برود، وارد يکی از حوزهای نانو می شود. 
برای همین، از اين جهت نگرانی نداشــتیم. اما در ذهن ما اين بود که بايد 
اين کار را بکنیم. از همان روزهای اول همه می گفتیم هدف ما اين است که 
در صنعت ساختمان تحول ايجاد شود. در زمان قديم که نساجی را به عنوان 
مهم ترين صنعت بعد از انقالب صنعتی داشتیم، ايران در اوج صنعت نساجی 
کل دنیــا بود و پارچه ی ايران را در کل دنیا می شــناختند؛ فقط هم فرش 
نبــود، بلکه در همه ی حوزه های نســاجی بود. به اين فکــر بوديم که اگر 
بخواهیم به اقتدار ســابقمان بازگرديم، شايد نانو محرک شود. نساجی مثاًل 
صد مشکل دارد که شايد ۹۹تای آن نانويی نباشد، ولی نانو می تواند محرک 
باشــد. از سوی ديگر، کافی است نوآوری هم داشته باشیم؛ اين در دنیا ُگل 
می کند. البته آن ۹۹ مشکل را هم بايد حل کنیم که پارچه تولید شود و به 
بازار های داخلی و خارجی برود. اين کار به مقاالت هم نیاز داشت که می شد 
يک حلقه از آن زنجیره. آن  موقع می دانســتیم که بايد به اين سمت برويم، 
ولی چون خیلی ســخت بود، وقتی به اينجا می رسیديم، می گفتیم بودجه 
نداريم. بودجه ی ما در همین حد اســت که از دانشجويان حمايت کنیم يا 
تجهیزات آزمايشگاهی تولید کنیم. به نظر من، توجیه بود که می گفتیم نانو 

هنوز در مراحل اولیه اش اســت. درست است که در مراحل اولیه است، ولی 
بايد آخرش را ببینیم. الزم نیســت االن برسیم، ولی برنامه ريزی می کنیم. 
يک قدم آمديم جلو، چشم انداز خیلی کلی داديم، بعد می خواهیم به ثروت 
برســیم. ثروت را تعريف نکرديم. اين ثروت کجا اســت؟ بايد از همان اول 
می دانســتیم که چقدر از اين ثروت بايد در خودرو يا نفت باشد و چقدر در 
پزشکی. عددش چقدر اســت؟ اگر پانزده هزار نیروی انسانی داشته باشیم، 
يــک فرد متخصص نانو بايد مثاًل ماهانه پنج هــزار دالر ارزش افزوده تولید 
کند، چون بايد چند نفر ديگر هم به واســطه ی آن صاحب شغل شوند. اگر 
از پانزده هزار نفر، ده هزار نفر کار کنند، می شــود، پنجاه میلیون دالر در ماه 

و ششصد میلیون دالر در سال.
پس اين اعداد و ارقام را می شــود دو دو تا چهار تا کرد، پس اگر قرار نیست 
که ثروت ايجاد کنیم، برای چه نیرو تولید کرديم؟ پس سیســتمی نداريم 
کــه ورودی اش به خروجی اش بخورد. ولی کار ديگری هم نیســت. منتظر 
هســتیم تا وزارت صنايع اين کار را انجام دهد؟! ســتاد برای همین بود که 
وزارت خانه های مختلف را جمع کند. انشــاا... با همت همه دســتگاه ها اين 
مشــکالت برطرف شود و کشور ما بیش از پیش ســربلندی و پیشرفت را 

تجربه کند.

 جناب آقای مهندس شــاه ميرزایی ممنون از وقتی كه برای 
این مصاحبه گذاشتيد.

پینوشتها:

1. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
2. معاونت پژوهش مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری

3. دبیر سابق ستاد ويژه توسعه فناوری  نانو و رئیس سابق مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری
4. Demand Pull

5. Technology Push

6. مجموعه ای از علوم نانو، زيست فناوری، مديريت اطالعات و علوم شناختی که در فارسی »شزان« گفته می شود.

۷. Science&Technology Push

۸. Demand Pull

۹. خودرويی که برای حرکت از ترکیب دو يا چند منبع مجزای قدرت استفاده می کند. از اين نام بیشتر در اشاره به خودرو برقی دوگانه استفاده می شود 
کــه در آن هــا يک موتور احتراق داخلی )معموالً بنزينی( در کنار يک يا چند موتور الکتريکی قرار دارد و خودرو اين قابلیت را دارد که فقط از يکی از اين 
منابع انرژی يا هر دو آن ها استفاده کند. انواع ديگری از خودروها هستند که از سوخت های ديگری چون پروپان، هیدروژن يا انرژی خورشیدی بهره می برند. 

اين خودروها به خودروهای سبز نیز معروف هستند. ـ و.
10. High Tech 

11. Low Tech

12. مولف کتاب »استراتژی توسعه صنعتی ايران«؛ عضو هیئت علمی دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف و مشاور اقتصادی رئیس جمهور
13. تولید ناخالص داخلی

14. دکتر شاهوردی، نماينده وزارت صنعت در ستاد نانو بود و در حال حاضر مدير کارگروه توسعه فناوری ستاد است.
15. Enabler

16. Driver

الگویپیشرفتفناورینانو
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شــركت انگليســی هایدال را می توان 
یکی از شــركت های بزرگ توليد كننده 
گرافن در بریتانيا دانست. اخيرا اخباری 
درباره فعاليت های چند ماهه گذشته این 
شركت منتشر شده است كه حکایت از 

سال پركاری برای این شركت دارد.

شرکت هايدال )Haydale( سال بسیار پرکاری 
را آغاز کرده اســت. بسیاری از سرمايه گذاران 
به دنبال کســب اطالعات بیشــتری درباره 

فعالیت های اين شرکت هستند.
در بخش تحقیق و پژوهش، هايدال موفق به دريافت حمايت مالی 350 
هزار پوندی از دولت انگلستان برای تحقیقات شده است. اين حمايت مالی 
می تواند توســعه محصوالت جديد توسط اين شرکت را تسريع کند برای 
مثال گرافن عامل دار و ديگر نانومواد جديد توسط اين بودجه مورد مطالعه 
قرار می گیرد و محصوالت جديدی به لیست محصوالت اين شرکت اضافه 

می شود.
ماه گذشته، اين شــرکت اعالم کرد که سه محصول جديد آماده عرضه 

به بازار دارد. ايــن محصوالت برای تقويت 
ســاختارهای کربنــی مورد اســتفاده در 
خودروهــا، قايق ها و کاالهای ورزشــی به 
کار گرفته می شود. اين محصوالت می تواند 
مقاومت حرارتــی کامپوزيت های کربنی را 
افزايش دهد. اين شرکت برای تولید اين سه 
محصول جديد، يک شرکت جديد تاسیس 

کرده است.
ســرمايه گذاران به زودی درباره چگونگی 
توزيع ايــن محصوالت در بــازار اطالعات 

جديدی دريافت خواهند کرد. 
براســاس اطالعات منتشر شــده، درآمد هايدال در ســال 2016، 1/4 
میلیون پوند بوده که پیش بینی می شــود تا سال 201۷ اين رقم به 4/3 

میلیون پوند برسد.
پیش بینی ها حاکی از آن است که با آغاز تابستان بتوان تصوير واضح تری 

از تقاضای بازار بدست آورد.

www.proactiveinvestors.co.uk منبع:

 ۲016، سال پر كار برای بزرگترین توليدكننده گرافن در انگلستان

یکی از شركت های توليدكننده غشاء برای تصفيه آب و هوا موفق به فروش 
نانومحصول خود به یک كارخانه چينی شده است تا با استفاده از این فناوری 

چالش تصفيه پساب صنعتی این كارخانه رفع شود.

شــرکت دايس آنالیتیک )Dais Analytic( موفق به دريافت ســفارش برای 
نانومحصول خود موسوم به AqualyteTM شده است. اين نانومحصول يک غشاء 
مهندســی شده است که می تواند در حوزه های انرژی و آب مورد استفاده قرار 

گیرد.
اين شــرکت فناوری جديد خود به نــام NanoClearTM را به بازار 65 میلیارد 
دالری صنعت آب خواهد فروخت. اين فناوری با استفاده از نانومواد می تواند به 
تصفیه آب کمــک کند. هزينه تصفیه آب با اين فناوری کاهش يافته و نیازی 
به اســتفاده از فشار باال نیســت. رشد جلبک و زيست مواد در سطح غشاءها از 
جمله مشــکالت غشاءهای رايج است که در اين فناوری اين مشکل به حداقل 
رســیده است. رشــد اين جلبک ها يکی از منابع مشکل ســاز در فرآيند اسمز 

معکوس است.
از اين فناوری محصولی با مدل ME201 سفارش داده شده است که با استفاده 
از نانومواد قادر اســت 26 گالن آب را در هر ساعت تصفیه کند و آالينده های 
آن را جداســازی کند. اين فناوری قابل تنظیم بوده و می توان بین 13 تا 130 
گالن آب در هر ساعت را با استفاده از آن تصفیه کرد. با استفاده از اين فناوری 
می توان میلیون ها گالن پساب را در روز برای صنايع مختلف تصفیه کرد و اين 

آب تصفیه شده مجددا توسط صنايع مورد استفاده قرار می گیرد.
در سال 2013، اين محصول در ايالت فلوريدا نصب و راه اندازی شد تا عملکرد 
آن مورد ارزيابی قرار گیرد که نتايج موفقی به دنبال داشت. از نتايج و اطالعات 
بدســت آمده در اين ســايت و چند نمونه کار ديگر، برای بهبود عملکرد اين 

فناوری استفاده شد.

www.marketwired.com منبع:

یک شركت اســپانيایی با استفاده از گرافن موفق به توليد 
باتری هایی شــده كه دانســيته جریانی ۵ برابر بيشتر از 

باتری های یون ليتيم دارند.

شرکت اسپانیايی گراف نانو )Graphenano( به دنبال استفاده 
از گرافن در ســاخت باتری اســت. مســئوالن اين شرکت 
معتقداند که باتری هــای گرافنی می تواند انقالبی در صنعت 
باتری ايجاد کنند هر چند عده ای در اين مورد ترديد دارند.

گراف نانو در حال کار روی ساخت پیل های پلیمری گرافنی 
اســت که در آن از اليه نازک گرافن استفاده شده است. اين 

فناوری تابستان سال جاری ارائه خواهد شد.
مارتین مارتینز مديرعامل شــرکت گراف نانو می گويد: »اين 
باتری می تواند دانسیته انرژی بالغ بر يک کیلووات در ساعت 
در هر کیلوگرم انرژی رهاســازی کند که ايــن رقم 5 برابر 
بیشــتر از دانســیته انرژی باتری های يون لیتم اســت، اين 

درحالی است که هزينه ساخت هر دو باتری برابر است.
شــرکت چینی چینت )Chint( 10 درصد از سهام گراف نانو 
را بــا رقم 20 میلیون دالر خريداری کرده که در حال حاضر 

ارزش آن به 200 میلیون دالر رسیده است.
آنــدرا فراری از مديران بخش گرافن دانشــگاه کمبريج نیز 
در مورد انقالب گرافنی ترديد دارد. نشريه USA Today ماه 
گذشته در مقاله ای اسپانیا را به عنوان پیشتاز توسعه گرافن 
معرفی کرد. در اين مقاله آمده اســت که گراف نانو با استفاده 
از گرافــن موفق به ايجاد ارزش افــزوده در محصوالت خود 

شده است.

www.autoblog.com منبع:

 بارگيری نانوغشاء تصفيه آب 
به مقصد چين

 بهبود دانسيته جریان باتری با 
استفاده از گرافن
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توليد  به  اقدام  ایتاليایی  یک شــركت 
نمونه اوليه كفشی كرده كه قادر به توليد 
الکتریسيته از حركت كاربر است. شركت 
لنوو )Lenovo( قراردادی برای توســعه 
این ابزار با این شركت منعقد كرده است.

ويبرام )Vibram( يک شــرکت ايتالیايی 
مشــهور در حوزه تولید کفش است. اين 
شرکت نمونه اولیه محصول جديد خود را 
رونمايی کرده است. اين کفش قادر است 
انرژی حرکتی را به الکتريسیته تبديل کند 

تا از آن برای شارژ موبايل استفاده کرد.
اين دو شرکت ايتالیايی و آمريکايی با استفاده از 
فناوری نانو، کفش هايی تولید کردند که می تواند 
حرکت کاربر را به انرژی الکتريکی تبديل کرده 
و آن را ذخیره ســازی کند. در وسط اين کفش، 
يک قطعه الکترونیکی قرار داده شــده است که 

می تواند انرژی الکتريکی را تولید کند. اگر کاربر 
با ســرعت معمولی حرکت کند، اين کفش قادر 
به تولید يک وات انرژی است. با ۸ ساعت حرکت 
کردند می توان انرژی مــورد نیاز تلفن همراه را 
تامین کرد. البته وزن کاربر نیز در میزان انرژی 

تولید شــده موثر اســت به طــوری که با 
افزايش وزن و سرعت حرکت، میزان انرژی 

تولید شده نیز افزايش می يابد.
در اين کفش يک تراشــه قــرار دارد که از 
طريق بلوتوث بــه ادوات الکترونیکی ديگر 
متصل می شــود به طوری که امکان رصد 
شــرايط کاربر نظیر دما پا، موقعیت و تعداد 
قدم ها قابل کنترل است. همچنین اطالعات 
مربوط به سطح باتری کفش با استفاده از اين 
فناوری قابل کنترل است و می توان از طريق 

تلفن همراه اين اطالعات را بدست آورد.
ايــن شــرکت ايتالیايی با شــرکت لنوو 
)Lenovo( قــرارداد همکاری مشــترک منعقد 
کرده اند تا از سیستم GPS در اين کفش ها استفاده 
شود و اين سیستم به ادوات لنوو قابل اتصال باشد.

www.dnaindia.com منبع:

یک شركت دارویی كه روی ساخت نانودارو 
فعاليت دارد  برای درمان مشکالت چشــم 
اقدام به فروش بخشــی از سهام خود برای 
تامين هزینه انجام فاز ســوم آزمون بالينی 

محصول خود كرده است.

 )Kala Pharmaceuticals( فارماکیوتیکالز  کاال 
يکی از شــرکت های دارويی اســت که به تولید 
نانومحصوالت اوفتالمیک می پردازد. اين شرکت 
صاحب فنــاوری ذرات نفوذ کننــده به مخاط 
اســت. کاال اعالم کرد که با فروش ســهام خود 
6۸ میلیــون دالر بودجــه فراهم کرده اســت. 
شــرکت های متعددی اقدام به خريد سهام اين 

شرکت کرده اند.
مارک لوويسکی از مديران کاال می گويد: »اين 

بودجــه منابع الزم ما را برای گذر از فاز ســوم 
آزمايــش بالینــی نانــوداروی KPI-121 تامین 
خواهــد کرد. فرموالســیون نانــوذرات دارويی 
اتابونات لوتپرادنــول می تواند برای جراحی آب 
مرواريد و بیماری خشــکی چشم مورد استفاده 
قرار گیــرد. اين دارو نتايــج موفقیت آمیزی به 

دنبال داشته است. ما از اين که سرمايه گذارهای 
مختلفی اقدام به تامین اين بودجه کرده اند بسیار 
خوشحال هستیم. اين روند می تواند نانودارويی 
را به بازار برســاند که میلیون ها نفر در سراســر 

جهان را درمان کند.«
شرکت کاال در راســتای اين سرمايه گذاری دو 
کرسی جديد به بخش مديران اين شرکت اضافه 
کرده و دو نفر از مديران شرکت های ويوو کپیتال 

را برای آن در نظر گرفته است.
KPi121 يک فرموالسیون نانوذره ای بوده که از 
فناوری MPP برای افزايش نفوذ در بافت چشم 
برخوردار است. از اين دارو در آزمون های بالینی 

مختلف استفاده شده است.

www.pehub.com منبع:

شــركت اســتراليایی اســترافارما با عقد 
فناوری  فروش  و  توســعه  امتياز  قراردادی 
دندریمر شركت آداما را برای توليد و توزیع 

در بازار امریکا خریداری كرده است.

استرافارما )Strapharma( و آداما )Adama( اعالم 
کردند که فناوری دندريمر شــرکت آداما موسوم 
به پريواســتار )Peristar( برای تحقیق و توســعه 
و همچنین فروش در اختیار شــرکت استرافارما 
قرار خواهد گرفــت. اين فناوری برای بهبود يکی 

از آفت کش های معروف به منظور استفاده در بازار 
آمريکا توسعه خواهد يافت. اين محصول موسوم به 
 4D-2 يکی از ســه آفت کش برتر جهان است که 
در ســال 2014، 6۸0 میلیون دالر فروش داشته 
است. بازار اين محصول تا سال 2020 با رشد ۷0 

درصدی روبرو خواهد شد.
آداما در حال حاضر توسعه يک محصول جديد 
 priostar 4-2 را آغاز کرده است که در آن ازD از
اســتفاده شده است. با افزودن فناوری دندريمر، 
اين آفت کش از انعطاف پذيری باالتری برخوردار 

خواهد شد و کنترل بیشتری روی علف ها بوجود 
خواهد آمد. همچنین ايمنی آفت کش ها افزايش 

می يابد.
با اين قرارداد همکاری، استرافارما امتیاز فروش 
اين محصول جديد را بدســت خواهد آورد. اين 
قرارداد به گونه ای منعقد شده که می تواند عالوه 
بر بازار آمريکا، بازار کشورهای ديگر را نیز تحت 

پوشش قرار دهد.

www.prnewswire.com منبع:

 تامين بودجه فاز سوم آزمون بالينی نانوداروی بيماری های چشمی

 تفاهم نامه ای برای توسعه آفت كش های حاوی دندریمر

 توليد نمونه اوليه كفشی كه قادر به توليد الکتریسيته است
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شركت نانومچ در آركانساس 10 ميليون دالر 
 SAEV ســرمایه گذاری روی شركت نوپای
انجام می دهد. SAEV متعلق به شــركت 
آرمکو در عربستان سعودی بوده و در حوزه 

فناوری نانو فعاليت دارد.

شــرکت نانومــچ )NanoMech( قصــد دارد 
10 میلیون دالر ســرمايه گذاری در شــرکت 
عربستانی آرمکو )Armco( داشته باشد. آرمکو 
يکی از بزرگترين شــرکت های نفتی عربستان 

است.
نانومــچ اعالم کرد که ايــن 10 میلیون دالر 
 SAEV همکاری تازه ای با شــرکت خطرپذير
متعلق به آرمکو اســت کــه در نهايت موجب 

تسريع تولیدات نانومچ خواهد شد.
فناوری نانو می تواند در حوزه نفت و گاز بسیار 
اثربخش باشــد برای مثال اين فناوری قادر به 
بهبود عملکرد روان سازها تا 40 درصد می شود. 
جیم فیلیپس مديرعامل شرکت نانومچ معتقد 
است که اين ســرمايه گذاری راهبردی به اين 

شــرکت اجازه می دهد تــا از فناوری نانو برای 
توسعه محصوالت پیشرفته برای صنايع مختلف 
اســتفاده کند. از فناوری نانو می توان در تولید 
روان سازها، پوشش ها و مواد شیمیايی مختلف 

استفاده کرد.
فیلیپس می افزايد: »نانومچ مفتخر اســت که 
موفق به سرمايه گذاری روی بزرگترين شرکت 
نفتی جهان شده اســت. نانومچ از اين فرصت 
استفاده می کند تا همکاری خود را با بخش های 
مختلف جهان تقويت کند و از اين مسیر برای 
افزايش فروش خود استفاده کند. پالت فورم های 
 TuffTek ، GuardX مختلف فناوری نانو نظیــر
nGlide و nGuard از جمله مواردی اســت که 
در اين سرمايه گذاری مورد نظر طرفین است.«

کوری اســتفک از مديران SAEV می گويد: 
»پلت فورم تکنولوژی نظیر آنچه که نانومچ در 
اختیار دارد می تواند نوآوری را به صنعت نفت و 

گاز )انرژی( وارد کند.«

http://katv.com منبع:

شركت سامسونگ نسل تلویزیون های مجهز 
به فناوری نقــاط كوانتومی خود را رونمایی 
كرد. این تلویزیون ها 6۴ برابر بيشتر همتایان 
خود رنگ توليد می كنند و از كيفيت تصویر 

بسيار باالیی برخوردار هستند.

از  جديــدی  مــدل  سامســونگ  شــرکت 
تلويزيون های SUHD خــود را به بازار عرضه 
کرد. اين تلويزيون ها 4۹ تا ۸۸ اينچ بوده و در 

آن از نقاط کوانتومی استفاده شده است.
سامسونگ اعالم کرده که در اين تلويزيون ها 
از نانــوذرات برای ارائه بهتر رنگ ها اســتفاده 
می شــود تا رنگ ها دقیق تــر و خالص تری به 
نمايش درآيد. در نتیجه مصرف کننده می تواند 

تصويری با کیفیت باال مشاهده کند.
هیون ســوک کیم از مديران ارشــد بخش 
کســب و کار سامســونگ می گويد: »2016 
SUHD نسل جديدی از تلويزيون ها است که 
دارای رنگ و روشنايی بسیار عالی است. ما اين 
ويژگی ها ما به عصر جديدی از نمايشــگرهای 

نقاط کوانتومی پا می گذاريم.«
يکی از جالب ترين ويژگی های اين تلويزيون، 
روشنايی آن اســت که به شکل قابل توجهی 

افزايــش يافته ولی مصرف انرژی در تلويزيون 
کاهش يافته اســت. اين تلويزيون به فناوری 
محدود دينامیک باال مجهز است که روشنايی 
را تــا 1000 نیــت تولید می کنــد. بنابراين 
تلويزيون تصاويــری را جزئیات باال و به رنگی 
بســیار زنده تولید می کند. ايــن تصاوير زنده 
حتــی در روشــنايی روز نیز قابل تشــخیص 

هستند.
در مقايسه با تلويزيون های رايج، فناوری نقاط 
کوانتومی در اين نوع تلويزيون ها 64 برابر رنگ 
بیشــتر تولید می کند. با اين فناوری می توان 

يک میلیارد سايه رنگی ايجاد کرد.

www.techtimes.com منبع:

 سرمایه گذاری 10 ميليون دالری روی شركت نوپا 
در حوزه فناوری نانو

 سامسونگ: رونمایی از نسل جدید تلویزیون های 
حاوی نقاط كوانتومی

شــركت FEI اولين ميکروسکوپ الکترونی 
عبوری ولتاژ پایين بــا قدرت تفکيک باالی 
خود را به دانشــگاه اولم در آلمان فروخت. 
این ميکروســکوپ با ولتاژ ۲0 تا Kev 80 كار 
می كند و امکان تصویربرداری با قدرت تفکيک 

آنگسترومی با این ميکروسکوپ فراهم است.

شــرکت اف ای آی )FEI( با همکاری شــرکت 
CEOS میکروســکوپ الکترونی عبوری با ولتاژ 
 )SALVE( کم و قــدرت تفکیک آنگســترومی
ساخته است. FEI اعالم کرد که اولین نمونه از اين 
میکروسکوپ را به دانشگاه اولم در آلمان فروخته 
که اين میکروسکوپ به زودی تحويل اين دانشگاه 

خواهد شد.
 Cc/Cs در ايــن میکروســکوپ از اصالح کننده
ساخت شرکت CEOS اســتفاده شده است. در 
ساخت اين اصالح کننده از همکاری دانشگاه اولم 

نیز بهره گرفته شده است.
در اين میکروســکوپ از ولتاژهــای پايین برای 
ايجاد انرژی 20 تا ۸0 کیلو الکترون ولت استفاده 
شده اســت. اين محدوده ولتاژ بسیار پايین تر از 
ولتاژ میکروسکوپ های TEM رايج در بازار است. 
اين کاهش ولتاژ موجب افزايش کنتراست شده و 
همچنین آســیب کمتری به نمونه وارد می شود. 
معموال در نمونه های اليه نازک به ويژه ترکیبات 
زيســتی، تابش شديد الکترون موجب تخريب يا 

آسیب ديدن نمونه می شود.
در اين دســتگاه انحرافات نوری و کروی اصالح 
شده که با اين کار تصويری با قدرت تفکیک اتمی 
بدســت می آيد. اين میکروســکوپ امکان تولید 
الکترون هايی با انــرژی نزديک به هم را دارد که 
اين کار موجب افزايش قدرت تفکیک می شــود. 
همچنین آنالیز طیف سنجی برای تعیین ترکیب 
شیمیايی و بررســی حالت های پیوند و ساختار 

الکترونیکی نمونه در اين محصول انجام می شود.

www.globenewswire.com منبع:

 ساخت TEM با ولتاژ 
۲0 تا Kev 80 برای 

تصویربرداری از اتم ها
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ســه محصول برای تقویــت كامپوزیت ها با همکاری ســه 
شركت مختلف ساخته شــده كه آماده عرضه به بازار است. 
این محصوالت الياف كربنی تقویت شــده با گرافن است كه 

می توان آنها را به كامپوزیت ها افزود.

 Haydale Composite( شــرکت هايدال کامپوزيت سولوشــنز
Solutions( اعــالم کرد که ســه محصول گرافنــی جديد برای 
تقويت کامپوزيت ها آماده عرضــه به بازار دارد. اين محصوالت با 
 SHD Composite( همکاری شرکت اس اچ دی کامپوزيت متريالز
Materials( تولید شــده که در واقع نوعــی الیاف کربنی تقويت 
شده با گرافن اســت که معموال برای بهبود کیفیت کامپوزيت ها 
به آنها اضافه می شــود. در اين الیاف از رزين های اپوکسی شرکت 
 )Huntsman Advanced Material( هونتســمن ادونس متريالز

استفاده شده است.
اين محصوالت با همکاری SHD و HCS تولید می شوند عبارتند از:

 الیــاف کربنی حاوی رزين که برای تقويت کامپوزيت ها به کار 
می رود؛ 

 الیافی که موجب پخته شــدن ســريع تر کامپوزيت ها در کوره 
می شود؛ و 

 الیافــی که امکان کار در دمای باال را فراهم کرده و طول عمر 
کامپوزيت را افزايش می دهد.

انگیزه اصلی از توسعه اين محصوالت، افزايش مقاومت و کیفیت 
کامپوزيت ها است که اين کار با استفاده از نانومواد گرافنی انجام 
می شود. پیش بینی می شود که با استفاده از اين فناوری، محققان 
بتوانند ساختارهای اپوکسی تقويت شده با الیاف کربنی سبک تر و 
کاراتر طراحی کنند. از اين فناوری می توان در حوزه های مختلف 
نظیر هوافضا، خودروسازی، کاالهای ورزشی نظیر دوچرخه، چوب 

اسکی، قايق مسابقه ای و چوب ماهی گیری استفاده کرد.
اين مواد تقويت شــده با گرافن، در حــال حاضر درحال ارزيابی 
بوده و نمونه های اولیه مختلفی با اســتفاده از توسط شرکت های 

مختلف ساخته شده است.

www.compositesworld.com منبع:

یک شــركت دارویــی در آمریکا بــرای توســعه فناوری نانوذرات 
فسفوليپيدی حاوی داروی شيمی درمانی حمایت مالی ۲۲0 هزار دالری 

از موسسه ملی سالمت آمریکا دریافت كرده است.

 )Lipomedics( لیپومديکــس 
اعالم کرد بودجه فاز اول پروژه ای 
موسوم به تحقیق خالقانه کسب 
و کار کوچک )SBIR( با عنوان 
 Targeting the plasma high
 density lipoprotein )SR-B1(
receptor for effective anti-

رقم  بــه   cancer therapeutics
220 هزار دالر از طرف موسسه 
ملی ســالمت آمريکا تايید شده 

است.
هدف از پروژه توسعه فرموالســیون نانوذرات نامحلول در آب است که به 
عنوان داروی شیمی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اين فناوری مبتنی 
بر اصــالح نانوذرات دارويی اســت که به گیرنده نــوع B1 در بدن متصل 

می شود.
اين حمايت موسســه ملی ســالمت تنها به اين رقم ختم نشده و می تواند 
برای فازهای بعدی کار نیز بودجه  ای تعلق گیرد. در فاز بعدی، از اين ترکیب 
به عنوان ماده ضد سرطان عاری از حالل استفاده می شود. اين شرکت بالغ 
بر يک میلیون دالر سرمايه از شرکاء خود برای توسعه اين فناوری دريافت 

کرده است.
موسسه ملی سالمت يکی از بزرگترين آژانس های تحقیقات زيست پزشکی 
بوده که از 2۷ مرکز تشــکیل شده است. اين آژانس بیش از 2500 دانشگاه 
و موسسه را تحت پوشــش قرار می دهد. برنامه تحقیقات خالقانه کسب و 
کار کوچک يکی از منابع بزرگ تامین کننده فناوری های پزشــکی بوده که 
برای تجاری سازی ايده ها طراحی شده است. اين برنامه به صاحبان کسب و 
کار اجازه می دهد تا از تحقیق و توسعه های انجام شده در آمريکا که دارای 

پتانسیل تجاری  سازی است حمايت کنند.

www.itbusinessnet.com منبع:

قراردادی،  انعقاد  با  استراليایی  شركت  یک 
در حال ســاخت اولين كارخانه توليد انبوه 
گرافن در اســتراليا است. این قرارداد برای 
ســاخت این كارخانه منعقد شده است كه 

ظرفيت توليد آن 10 تن در سال است.

 Imagine( شرکت ايمینجین اينتلیجنت متريالز
قصــد   )Intelligent Materials Pty Limited
دارد اولین کارخانه تولید گرافن را در اســترالیا 
راه اندازی کند. اين يک گام بزرگ برای تسريع 

توسعه مواد حاول گرافن در اين قاره است.
ايمیجین اولین شرکت در جهان است که قصد 

دارد با استفاده از گرافن عامل دار، مواد پیشرفته 
تولید کند. اين خط تولید به زودی فعالیت خود 

را آغاز خواهد کرد. 
ظرفیت اين خط تولید 10 تن در ســال است 
کــه پیش بینی می شــود 2 تــن از آن در بازار 
استرالیا استفاده شود. اين کار مسیرهای تجاری  
و فرصت هــای کاری جديدی در اين قاره ايجاد 

می کند.
RFID، مواد کامپوزيتی، حسگرها و محصوالت 
ديگــر می توانند از مزايای اين مــاده بهره مند 
شــوند. کريس گیبلی از مديران اين شــرکت 
می گويــد: »گرافن بــه عنوان يکــی از منابع 

راهبردی در بسیارای از کشورها جهان شناخته 
می شود. تمرکز ما روی توسعه راه ها و روش های 
تولید انبوه اين ماده اســت تا زنجیره تولید اين 
ماده را به سادگی به مسیر تحقیق متصل کرده 

و نیاز بازار را تامین کنیم.«
 اين شرکت که در سیدنی اســترالیا قرار دارد با 
شــرکت آوســتنگ )Austeng( قراردادی برای 
ساخت اين کارخانه منعقد کرده است. آوستنگ 
سابقه زيادی در حوزه راه اندازی خط تولید مواد و 
تبديل تحقیقات آزمايشگاهی به تولید تجاری دارد.

www.geosynthetica.net منبع:

 سه محصول حاوی الياف كربنی 
برای تقویت كامپوزیت ها

 گامی به سوی ساخت نانوذرات 
شيمی درمانی

 ساخت كارخانه توليد گرافن در استراليا
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شــركت های مختلفی به دنبال استفاده از فناوری نانو در ساخت 
باتری ها هســتند. به تازگی یک شركت از جمهوری چک نمونه 

اوليه نانوالکترود برای استفاده در خودروها را ساخته است.

در رقابت برای ساخت 
دوام،  بــا  باتری هــای 
فناوری نانو نقش مهمی 
به  کند  ايفــا  می تواند 
طوری که با اســتفاده 
کوچک تر  قطعــات  از 
و کاراتــر، امکان بهبود 
فراهم  باتری ها  کیفیت 

می شود.
محققان مدت هاســت به دنبال ايجاد مسیر تازه ای به سوی ساخت 
باتری ها کاراتر هســتند، انها قصد دارنــد ازمواد مختلف برای ارتقاء 
باتری های يون لیتیم اســتفاده کنند. آنها برای اين کار از نانوذرات 
اســتفاده می کنند در واقع با کاهش ابعاد ســاختار مــواد فعلی به 
مقیاس نانومتری، امکان بهبود کارايی باتری ها وجود خواهد داشت.

با اســتفاده از فناوری نانو، ابعاد ذرات کاهش يافته و سطح الکترود 
باتری هــا افزايش می يابد، بــا اين کار انرژی بیشــتری در باتری ها 
ذخیره می شود. فناوری نانو موجب می شود که بتوان الکترودهای را 
به صورت اســفنجی ساخت. با اسفنجی شدن باتری ها، امکان جذب 
بیشتر انرژی وجود خواهد داشت و در نهايت ظرفیت باتری افزايش 

می يابد.
شــرکت HE3DA که در کشور جمهوری چک قرار دارد، به دنبال 
اســتفاده از اين فناوری است. اين شــرکت قصد دارد از فناوری نانو 
برای بهبود عملکرد باتری ها اســتفاده کرند. اين شرکت نمونه اولیه 

الکترودی مبتنی بر فناوری نانو را ساخته است.
اين الکترودها از سیستم خنک کنند داخلی بهره مند شده که ايمنی 

بااليی در برابر گرم شدن بیش از حد و انفجار دارند. 

http://auto.economictimes.indiatimes.com منبع:

براساس گزارشی كه منتشر شده بازار رهاسازی دارو مبتنی بر فناوری نانو 
تا سال ۲0۲3 به رقم 11/9 ميليارد دالر خواهد رسيد. نانوذرات بيشترین 
سهم را ميان نانوساختارهای مورد استفاده در این حوزه خواهد داشت. 

درمان سرطان اصلی ترین كاربرد را رهایش دارو دارد.

 )Transparency Research market( موسسه ترنسپرنسی مارکت ريســرچ
 Nanotechnology Drug Delivery Market – Global گــزارش بــا عنــوان
 Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast
 2023 – 2015 منتشــرکرده که در آن حجم و ســهم بازار رهايش داروی با 
کمک فناوری نانو درج شده است. در اين گزارش آنالیز بازار، روندها و رشد اين 

بازار از سال 2015 تا 2023 آمده است.
اين گزارش نشان می دهد که بازار جهانی رهاسازی دارو مبتنی بر فناوری نانو 
در ســال 2023 به رقم 11/۹ میلیارد يورو می رسد در حالی که اين بازار در 

سال 2014، 4/1 میلیارد دالر بوده است.
با اين حال، وجود قوانین و مقررات پزشکی و ايمنی موجب شده تا توسعه و 
رشد اين فناوری برای ورود به بازار به کندی انجام شود. بازار جهانی رهاسازی 

دارو بین سال های 2015 تا 2023، 12/5 درصد رشد يافته است.
نانوذرات اصلی ترين عنصر بازار رهاســازی دارو در ســال 2014 بوده اند که 
دلیل اين امر کاربردهای وســیع اين ماده و تقاضــای جهانی برای نانوذرات 
است. دندريمرها شاخه ای از نانوذرات هستند که به دلیل داشتن ويژگی هايی 
نظیر چندظرفیتی بودن، انعطاف پذيری در شکل و اندازه، منوديسپرس بودن، 

زيست سازگاری و خواص انتقال بهتر، بسیار مورد توجه محققان هستند.
با اين وجــود نانولوله های کربنی رقیب جدی نانوذرات طی يک دهه آينده 

خواهند بود به طوری که گوی سبقت را از نانوذرات خواهند ربود.
درمان سرطان يکی از بزرگترين سهم ها را در بازار رهاسازی دارويی مبتنی 
بر فناوری نانو در سال 2014 داشته است که همین وضعیت تا طی يک دهه 
آينده نیز تداوم خواهد داشــت. نرولوژی دومین کاربرد اصلی رهايش دارويی 
در ســال 2014 بوده است. پیش بینی می شود که تا سال 2023، استفاده از 
اين سیستم دارورســانی در درمان بیماری های قلبی گسترش قابل توجهی 

پیدا کند.

www.medgadget.com منبع:

گروه فناوری نانو در دانشگاه روتگرز همکاری 
نزدیکی با یکــی از مدارس بــرای آموزش 
عملی فناوری نانو بــه دانش آموزان اغاز كرده 
است. این دوره آموزشی جذابيت زیادی برای 

دانش آموزان دارد.

مســئوالن دانشــگاه روتگرز برنامــه ای برای 
آمــوزش دانش آمــوزان کالس هفتم مدرســه 
راهنمايی توماس جفرســون تدارک ديده اند تا 
به ايــن دانش آموزان به صورت آزمايشــگاهی، 

فناوری نانوآموزش دهند.
يوحنا برنســتین، مدير اجرايی موسســه مواد 
پیشــرفته در بخــش فناوری نانو اين دانشــگاه 

بــه همراه يکی از دانشــجويان فــارغ تحصیل 
دانشــگاه روتگرز از اين مدرســه بازديد کرده و 
به دانش آموزان درباره نشــت نفت در آب دريا 
و امکان استفاده از فناوری نانو برای زدايش اين 

مواد توضیحاتی ارائه کرد.
دســتورالعملی برای دانش آموزان آماده شــده 
بود که براســاس آن هر فرد امــکان انجام اين 
آزمايش را پیدا می کرد. دانش آموزان با استفاده 
از نانوذرات آهن مغناطیســی که در يک سیال 

معلق است به زدودن نفت از آب اقدام کردند.
آنتونیته بــوش، دبیر علوم ايــن دانش آموزان 
می گويد که اين آموزش عملی زمانی انجام شد 
که او درس شیمی را به اتمام رساند. او به دنبال 

ايده ای اســت که در آن از يک آزمايشگاه برای 
انتقال مفاهیمی اين چنینی استفاده شود.

ايده اين همکاری مشــترک زمانــی به ذهن 
مســئوالن اين مدرســه رســید که يک فیلم 
ويدئويی از زدايش نفت با استفاده سیاالت حاوی 
مواد مغناطیسی را ديدند. مسئوالن اين مدرسه 
سپس به جستجو پرداخته و در نهايت با بخش 
فناوری نانو دانشگاه روتگرز آشنا شدند. موضوع 
زمانی جدی تر شد که مسئوالن مدرسه دريافتند 
که اين گروه به جاهای مختلف رفته و به ترويج 

فناوری نانو می پردازند.

www.northjersey.com منبع:

 آیا فناوری نانو كليد توسعه 
خودروهای الکتریکی است؟

 بازار »رهایش دارو با فناوری نانو« 
تا سال ۲0۲3 چقدر است؟

 آموزش عملی فناوری نانو در مدارس توسط اساتيد دانشگاه
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دولت كره جنوبی اعالم كــرد كه از كاربرد 
فناوری نانــو در صنعت خودروســازی این 
كشــور به منظور توليد خودرو الکتریکی تا 
ســال ۲0۲۵ حمایت خواهد كرد. برای این 
منظور ۴90 ميليــون دالر امریکا برای این 
حوزه در ســال ۲016 سرمایه گذاری دولتی 

انجام خواهد شد.

وزارت ICT کــره جنوبی اعــالم کرد صنعت 
خودروهای الکتريکی در اين کشــور با استفاده 
از فناوری نانو رشــد قابل توجهی خواهد کرد. با 
اين کار رشــد اقتصادی کره نیز از منابع مالی 

جديدی بهره مند خواهد شد.
اين کشــور برنامــه ويــژه ای برای توســعه 
خودروهــای الکتريکی دارد کــه در اين برنامه  
از وزارت علوم و ICT اســتفاده خواهد شد. کره 
جنوبی قصــد داد تا ســال 2025 خودروهای 
الکتريکی را به تولید انبوه برســاند خودروهايی 

که تنها با يک بار شــارژ شــدند بتوانند 500 
کیلومتر را طی کنند، اين کار تنها با اســتفاده 

از فناوری نانو قابل انجام است.
وزيــر ICT کــره جنوبی می گويد: »توســعه 
فناوری نانــو می توانــد به رقابت پذيرتر شــدن 
صنعــت تولید منطقه ای مــا کمک کند و يک 

موتور رشد جديد برای ما خواهد بود.«
اين اطالعیــه وزارت ICT اهمیت زيادی دارد 
از آن جهت که شرکت هیوندای در حال حاضر 
در حال کار روی خودرويی به نام Ioniq اســت 
که می تواند تنها با يک بار شــارژ شــدن، 1۸0 
کیلومتر را طی کند. اين خودرو در سال جاری 

میالدی وارد بازار می شود.
اين خبر حمايتی دولت کره جنوبی از استفاده 
از فناوری نانو در ســاخت خودروهای الکتريکی 
اخیرا منتشر شده اســت و در آن حمايت اين 
کشور از اين راهبرد تا سال 2025 مطرح شده 

است.
دولت کره اعالم کرده است که 562/1 میلیارد 

وون )4۹0 میلیون دالر آمريکا( در سال جاری 
برای توســعه کاربردهای فناوری نانو در حوزه ها 
از جمله خودروســازی سرمايه گذاری  مختلف 
خواهد کرد. اين بودجه برای توسعه مواد جديد 

و ترکیبات نیمه هادی نیز صرف خواهد شد.

http://english.yonhapnews.co.kr منبع:

شــركت خصوصی .Grafoid Inc كه توليد 
كننده صنعتــی گرافن به شــمار می رود، 
 Xiamen چيــن  شــركت  با  تفاهم نامه ای 
شــركت  یک  ایجــاد  بــرای   Tungsten
ســرمایه گذاری مشــترک به امضا رسانده 

است.

شرکت خصوصی .Grafoid Inc که تولید کننده 
صنعتی گرافن به شــمار می رود، تفاهم نامه ای 
با شــرکت چینــی Xiamen Tungsten برای 
ايجاد يک شرکت ســرمايه گذاری مشترک به 
امضا رســانده است. بر اســاس اين تفاهم نامه، 
Xiamen تــا 20 درصد ســهام Grafoid را از 
طريق خريد سهام مشــترک به دست خواهد 
آورد. اين درصد شامل ســهام مشترکی است 
 Focus Graphite Inc. کــه در اختیار شــرکت
اســت. Focus Graphite يک شرکت کانادايی 
پیشرفته و همکار Grafoid است که در زمینه 
بررســی و توســعه معادن گرافیــت فعالیت 
می کند. به عالوه، بر اســاس ايــن تفاهم نامه 
فعالیت هايــی به منظور رســیدن بــه اهداف 
کوتاه مدت و میان مدت هر دو شرکت در قالب 
يک ســرمايه گذاری مشترک انجام خواهد شد. 
برخی از پارامترهای اين فعالیت ها شامل موارد 

زير است:
 تمايل Xiamen به ايجاد يک بســتر فناورانه 
انرژی پــاک و معرفی اين فناوری هــا به بازار 

چین؛
 هدف گذاری Grafoid برای توسعه کاربردهای 
صنعتی و باز کردن بازار چین برای تجاری سازی 
محصوالت مبتنــی بر گرافــن ™Mesograf و 

.Amphioxide™
 تامین عالقه مندی Focus Graphite به ادامه 
 Lav Knife توســعه پروژه گرافیت کبک به نام
و ارائه محصوالت با خلوص زياد، ارزش افزوده 
بــاال، و هزينه پايین به بازارهــای جهانی و به 
طور همزمان، تمرکز روی توســعه نسل بعدی 

باتری ها.
 تاســیس دفتر کســب و کاری Xiamen در 
مرکز فناوری جهانی Grafoid در کینگســتون 
انتاريو برای ايجاد مرکــزی برای Xiamen در 
آمريکای شمالی به منظور توسعه کسب و کار 

اين شــرکت در آينده و تاسیس دفتر کسب و 
کاری Grafoid در چین.

Xiamen Tungsten يک شــرکت چینی ثبت 
شده در بازار سهام شانگ های است که پیشتاز 
اســتخراج، فراوری و صادرات تنگستن و سايز 
محصــوالت فلزی غیرآهنی، اجرای کســب و 
کارهای مبتنی بر عناصــر خاکی نادر و تامین 

مواد باتری در چین به شمار می رود.
بر اساس توافق صورت گرفته، اين دو شرکت 
کاربردهــای گرافن را برای بازار چین توســعه 
خواهند داد. برخی از اين کاربردها عبارتند از:

 نســل بعدی باتری های يون لیتیومی )برای 
خودروهای برقی و ذخیره انرژی(

 روکش های گرافنی )صفحات و شیشــه های 
خورشیدی، سیلیکون، مس، آلومینیوم و مواد 

ديگر(
 پلیمرهــای بهبوديافته با گرافن )برای بخش 

خودروسازی و هوافضا(
 تصفیه آب )خالص سازی و نمک زدايی(

 الیاف هوشمند
 آلیاژهای تنگستن/گرافن

جهت دهی مديريت اين شرکت سرمايه گذاری 
مشترک توسط جلســات يک کمیته راهبردی 
کــه به صورت يک در میــان در چین و کانادا 

برگزار خواهد شد، تعیین می شود.

www.marketwired.com منبع:

 همکاری مشترک كانادا و چين روی گرافن

 سرمایه گذاری دولت كره برای توليد خودرو الکتریکی با فناوری نانو
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منچستر  در  منطقه ای  انجمن های  از  یکی 
انگلستان، اقدام به حمایت مالی از یکی از 
شركت های فعال در حوزه ساخت تجهيزات 
گرافنی كرده اســت. ایــن حمایت مالی 
منطقه  این  در  فرصت های شغلی جدیدی 
ایجاد كرده و به رشــد اقتصادی آن كمک 

شایانی می كند.

 Moorfield( نانـوتکنـولـــوژی  مـــورفیلد 
Nanotechnology( موفق به دريافت حمايت 
مالی 50 هزار پوندی از انجمن چشــار ايست 
)Cheshire East( انگلستان شده تا با استفاده از 
اين حمايت مالی رشد اقتصادی و فرصت شغلی 

در منطقه منچستر ايجاد کند.
نانوتکنولوژی در ساخت تجهیزات  مورفیلد 
برای تحقیــق در حوزه گرافن تخصص دارد. 
اين شرکت ســرمايه گذاری های متعددی از 
بخش های مختلف دريافت کرده اســت. اين 
حمايــت مالی اخیر به مورفیلــد تکنولوژی 
اجازه می دهد تا کارخانه 5000 فوت مربعی 
خود را نوســازی و ارتقاء دهــد تا به يکی از 

کارخانه های تراز اول جهان تبديل شود.

جان وايتهد از مديران اين شرکت می گويد: 
»اين حمايت مالی از طريق انجمن چشــار 
ايســت به ما داده شــده که با استفاده از آن 
می توان فرصت شغلی جديد ايجاد کرد و به 

رشد اقتصادی منطقه کمک کرد.«
مورفیلــد در حال حاضر قصــد دارد تا با 
اســتفاده از ايــن حمايت مالی بــه تولید 
تجهیزات تحقیقات در حوزه گرافن بپردازد. 
گرافن ماده ای ورقه ای از جنس کربن است 
که خــواص شــگفت انگیزی دارد. مورفیلد 
نقش مهمی در توســعه گرافن و تجهیزات 
تولید گرافن دارد. گرافن توســط محققان 
انگلیســی دانشگاه منچســتر کشف شد و 
جايزه نوبل برای اين کشف به اين محققان 

اعطا شد.
چشار ايست خدمات رايگانی برای کسب و 
کارها برای دسترسی به اطالعات سايت های 
تجاری دارد. اين اطالعات به سازمان ها اجازه 
می دهــد تا انتخاب صحیحی برای حمايت و 

سرمايه گذاری داشته باشند.

www.knutsfordguardian.co.uk منبع:

بررسی های اخير نشان می دهد كه توليد گرافن 
در ســال ۲0۲6 به 3800 تن در سال خواهد 
رسيد. 90 درصد از این گرافن به صورت پالكت 

و 10 درصد به صورت ورقه ای خواهد بود.

آيديتک ايکس )IDTechEx( گزارشــی منتشــر 
کرده که در آن بازار گرافن در سال 2016 را 220 
میلیون دالر پیش بینی می کنــد. اين گزارش به 
بررســی ارزش خود گرافن پرداخته و محصوالت 

گرافنی را دربر نمی گیرد.
براساس اين گزارش، قیمت اين محصول کاهش 
يافتــه و درآمد آن افزايش خواهد يافت به طوری 
که در ســال 2026 میزان تولید گرافن به 3۸00 

تن در سال خواهد رسید.
خاشــا غفارزاده از مديران اين موسسه می گويد: 
» اين بازار به بخش های مختلف تقســیم می شود 
که هر بخش متناســب با يک کاربرد ويژه است. 
بررســی های ما نشــان می دهد کــه جوهرهای 
گرافنی و پوشــش های حاوی گرافــن زودتر به 
بازار می رســند. اين روندی است که ما چند سال 
قبل پیش بینی کرده  بوديم و اکنون شــاهد تولید 

نمونه های اولیه اين محصوالت هستیم.«
براساس پیش بینی های اين گزارش، بازار جوهرها 
و پوشش های گرافنی 21درصد از کل بازار گرافن 

را در سال 201۸ دربر خواهد گرفت.
اين گزارش نشان می دهد که بخش ذخیره  انرژی 
25 درصد از بازار را در سال 2026 خواهد داشت 
و تقريبا 100 میلیون دالر گرافن برای اين بخش 
به فــروش خواهد رفت. گرافــن نقش مهمی در 
باتری های يون لیتیم دارد. آندهای ســیلیکونی و 
باتری های سولفور لیتیم فرصت های تازه ای ايجاد 
خواهند کرد به طوری که بازار آنها در سال 2026 

به ترتیب 4/3 و 1/2میلیارد دالر خواهد شد.

www.newelectronics.co.uk منبع:

بزرگتریــن توليدكننده نقــاط كوانتومی 
در جهان به دنبال شــکایت از شــركت 
كيودی ویژن اســت. این شــکایت برای 
توسط  فکری  مالکيت  حقوق  رعایت  عدم 

كيودی ویژن است.

شرکت نانوســیس )Nanosys( رهبر فناوری 
نقاط کوانتومی اعالم کرد که دادخواســتی بر 
علیه شرکت کیودی ويژن )QD Vision( آماده 
کرده اســت تا برای تخطی از قوانین مالکیت 
معنوی از اين شرکت شکايت کند. نانوسیس 
معتقد اســت که کیودی ويژن از بخشــی از 
فعالیت های اين شرکت با پتنت های نانوسیس 

همپوشانی دارد.
مسئوالن شــرکت نانوســیس معتقداند که 
کیودی ويــژن اقــدام به ســرقت فنــاوری از 
نانوســیس کرده اســت. اين شــرکت بعد از 
شکســت در فناوری خود پا به حوزه مالکیت 

فکری نانوسیس گذاشته است.
نانوســیس پتنتی بــه ثبت رســانده که در 
آن روشــی بــرای تولیــد نقــاط کوانتومی 
فتولومینسانس به منظور تولید نور ارائه شده 

است. نانوسیس اين پتنت را در کنار 2۹3 پتنت 
ديگر به ثبت رسانده تا از حقوق خود دفاع کند. 
سازمان و مراکز مختلف نظیر موسسه فناوری 
ماساچوســت )MIT( و دانشگاه کالیفرنیا اين 

فناوری را خريداری کرده اند.
اين دعوی حقوقی میان دو شرکت تولیدکننده 
نقاط کوانتومی می توانــد روی بازار اين حوزه 
تاثیر به سزايی داشته باشد بازاری که به صورت 
نمايی در حال رشد بوده و پیش بینی می شود 
طی ده سال آينده رشد ده برابری را تجربه کند.
شرکت کیودی ويژن با تولید نقاط کوانتومی 
شبیه به محصول نانوسیس موقعیت خود را به 
خطر انداخته است. جیسون هارتالو مديرعامل 
شرکت نانوسیس می گويد: »کیودی ويژن بعد از 
اين که در تولید نقاط کوانتومی با فناوری خود 
به مشکل مواجه شد اقدام به استفاده از فناوری 
ما کرد، فناوری که به صورت پتنتی توســط 

نانوسیس به ثبت رسیده است.«
نانوسیس به دنبال توقف تولید نقاط کوانتومی 

توسط شرکت کیو دی ويژن است.

www.businesswire.com منبع:

 حمایت مالی برای ایجاد فرصت شغلی 
در حوزه فناوری نانو

 توليد گرافن در سال 
۲0۲6 به 3800 تن در 

سال می رسد

 تقابل حقوقی دو توليدكننده نقاط كوانتومی 
در دادگاه
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آندره گيم، برنده جایزه نوبل برای كشــف گرافن، بعد از انتقاداتی 
كه پيرامون سياســت های دانشگاه منچستر در تعامل با شركت های 
خصوصی خارجی مطرح شد، در گزارشی اعالم كرد این سياست ها 

صحيح بوده و چنين تعاملی الزمه توسعه در حوزه گرافن است.

بعد از اين که صحبت هايی در مورد از دســت رفتن فرصت های شــغلی 
در حوزه گرافن در منچســتر مطرح شــد، اندره گیم برنده جايزه نوبل و از 
اساتید دانشگاه منچستر اعالم کرد که اين موضوع صحت ندارد. پیش از اين 
صحبت هايی پیرامون از بین رفتن يک صد فرصت شغلی در اين شهر مطرح 

شده بود فرصت هايی که قرار بود صرف ايجاد محصوالت گرافنی شود.
آندره گیم معتقد است که دانشگاه منچستر بايد با شرکت های خصوصی 
برای تولید محصوالت گرافنی همکاری داشته باشد. خبری که اخیرا منتشر 
شده بود حاکی از آن بود که بسیاری از مالکیت های معنوی که در دانشگاه 
منچستر ايجاد می شــود به دلیل قراردادی که اين دانشگاه با يک شرکت 

تايوانی منعقد کرده، به شرکت تايوانی می رسد و اين شرکت نیز با چینی ها 
ارتباط نزديک دارد. بنابراين يافته های انگلیســی ها به تملک چینی ها در 

می آيد.
البته بعد از مطرح شــده اين موضوع، مسئوالن دانشگاه منچستر مدعی 
شــدند تمام پتنت هايی که به اين شرکت تايوانی رسیده در واقع محصول 

فعالیت های دانشگاه منچستر نیست.
آندره گیم در گزارشــی که منتشــر کرده از تعامل دانشــگاه منچستر با 
شــرکت های خصوصی و صنايع مختلف دفاع کــرده و اين راهبرد را برای 
کشــور انگلســتان مفید می داند. مرکز ملی گرافن انگلستان با بودجه 61 
میلیون يورويی با هــدف ايجاد ارتباط میان بخش خصوصی و دانشــگاه 
تاســیس شد و شرکت های مختلفی به دنبال تعريف پروژه مشترک با اين 

مرکز هستند.

www.manchestereveningnews.co.uk منبع:

وزارت كشاورزی امریکا بودجه ۵/۲ ميليون دالری به دانشگاه های 
این كشور برای ترغيب تحقيق در حوزه فناوری نانو اعطا می كند تا 
با اســتفاده از این بودجه، از فناوری نانو برای حل مشکل كشاوزی 

استفاده شود.

دانشــگاه جرجیا يکــی از 11 
دانشگاهی اســت که قرار است 
آمريــکا  کشــاورزی  وزارت  از 
بودجه ای برای تحقیق در حوزه 
فناوری نانو دريافت کند. موسسه 
ملی غذا و کشــاورزی در وزارت 
کشــاورزی ايــن کشــور، 5/2 
میلیون دالر بودجه برای تحقیق 

در حوزه فناوری نانو به دانشگاه ها اختصاص داده است.
فانبین کونگ از محققان دانشگاه جورجیا، بودجه ای نزديک به 500 هزار 
دالر برای تحقیق روی نانوسلولزها دريافت خواهد کرد تا اثرات اين ماده را 

روی سیستم هضم انسان بررسی کند.
کومگ استاديار دانشــگاه جورجیا بوده که روی توسعه مدل های معده  
انسانی تحقیق می کند. او به دنبال درک اثربخشی غذا های مختلف روی 
معده بوده تا برای بهبود سالمت انسان فرمول های غذايی جديد ارائه کند.

کونگ می گويد: »در دانشــگاه جرجیا، ما روی ساخت معده مصنوعی و 
مدل های مصنوعی روده کار می کنیم تا نشان دهیم که نانوسلولز با اشکال 
و ابعاد مختلف چه رفتاری در سیستم گوارش انسان دارد. ما قصد داريم 
بفهمیم که نانوسلولز چه برهم کنشی با پروتئین ها و چربی ها داشته و روی 

جذب آنها چه اثری می گذارد.«
نانوسلولز يکی از اجزاء مورد استفاده در غذاها است.

اين حمايت مالی به دانشــگاه های امريکا برای ترغیب به تحقیق روی 
فناوری نانو به منظور بهبود ايمنی غذايی صرف می شــود. همچنین قرار 
است از اين بودجه برای بهبود سوخت های تجديدپذير، افزايش بازده تولید 

محصول و مديريت آفت کش ها استفاده شود.

www.redandblack.com منبع:

مركزی برای نوآوری و پياده سازی ایده در حوزه فناوری نانو تاسيس شده 
است كه به دانشجویان و صاحبان ایده كمک می كند تا ایده خود را تبدیل 

به محصول كرده و در نهایت شركتی تاسيس كنند.

 )Singh( مرکــز فناوری نانو ســینگ
بخش نــوآوری و کارآفرينــی خود را 
راه اندازی کــرد. با افتتــاح اين مرکز، 
دانشجويان و اســاتید قادر به استفاده 
از امکانات موجــود در اين مرکز برای 

توسعه کسب و کار خود خواهند بود.
دوگ يتز مدير بخش مشــخصه يابی 
اين مرکز يک تور آشــنايی با امکانات 

راه اندازی کرده و به معرفی توانمندی های در اين بخش پرداخته است.
افراد، گروه های کوچک و شــرکت های نوپا که در کالیفرنیا باشــند و حتی 
اگر خارج از اين ايالت باشــند می توانند ايده های خــود را در مورد نانومواد 
يــا نانوادوات به ايــن مرکز ارائه دهند. درصورت تايیــد ايده آنها، اين مرکز 
بیــن صاحبان ايــده بین 5 هزار تــا 10 هزار دالر گرنت برای اســتفاده از 
تجهیــزات و امکانات اين مرکز خواهد داد، اين رقم دقیقا برابر با نیاز محقق 
برای پیاده ســازی ايده اش اســت. اين امکان نیز وجــود دارد که فناوری به 
ســرمايه گذاران خطرپذير ارائه شود که اين کار در سالن کنفرانس اين مرکز 

انجام می شود.
مــارک آلن از مديران اين مرکــز می گويد: »فناوری نانــو در حال نفوذ به 
محصوالت واقعی اســت تــا روی زندگی مردم تاثیر مســتقیم بگذارد. من 
امیدوارم که يکی از شــما حضار خدمات ما را در اين مرکز تجربه کند و از 

کنار اين کار، ايده خود چند میلیون دالری خود را پیاده سازی کند.«
اين مرکز برای برای توســعه ايده ها، چیزی فراتر از دانشگاه، تاسیس شده 
است تا شرکت ها از دل اين ايده ها بیرون بیايند. سال گذشته بنیاد ملی علم 
در امريکا، 5 میلیون دالر به مرکز فناوری نانو میدآتالنتیک اعطاء کرد. با اين 
حمايت مالی، تجهیزات گرانقیت نظیر میکروســکوپ و اتاق تمیز برای اين 

مرکز تهیه شد. امکاناتی که شرکت های نوپا قادر به تهیه آن نیستند.

www.upenn.edu منبع:

 پاسخ »آندره گيم« به انتقادات درباره »مركز ملی گرافن«

 بودجه ویژه امریکا برای رفع 
مشکل كشاورزی با فناوری نانو

 تاسيس مركزی برای تبدیل ایده 
به شركت
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مجله رســمی اتحادیه اروپا در شماره ۲۴ 
فوریه خود نظر كميته اقتصادی و اجتماعی 
برای  فناری نانو  دربــاره  را   )EESC( اروپا 
توسعه یک صنعت شيميایی رقابتی منتشر 
كرده اســت. در اینجا نتایج و پيشنهادات 

ارائه شده در این گزارش آورده شده است.

مجله رسمی اتحاديه اروپا در شماره 24 فوريه 
خــود نظر کمیته اقتصــادی و اجتماعی اروپا 
)EESC( را درباره فناری نانو برای توســعه يک 

صنعت شیمیايی رقابتی منتشر کرده است.
اين گزارش شامل نتیجه گیری ها و پیشنهادات 

زير است:
 EESC از فعالیت هــای مربوط به توســعه 
يک خط مشــی صنعتی برای اروپا به خصوص 
در زمینه فناوری های کلیدی توانمندســاز که 
موجب تقويت رقابت پذيری اروپا شود، حمايت 

می کند.
 يک برنامه نوآوری برای ترويج فناوری نانو می تواند به توســعه بیشــتر 
سیاست صنعتی مشترک اروپا کمک کند. تحقیق و توسعه چنان پیچیده 
اســت که نمی تواند توسط شرکت ها يا موسســات منفرد به صورت مجزا 
انجام شود. اين فعالیت ها نیاز به همکاری فراگیر میان دانشگاه ها، موسسات 
علمــی، شــرکت ها و مراکز رشــد کســب و کاری دارد. ايجاد قطب های 
پژوهشــی، همانند قطب هايی که در صنايع شــیمیايی و دارويی شــکل 
گرفته اند، می تواند يک راهکار مفید باشــد. بايد از مشــارکت شرکت های 

کوچک و متوسط )SME( در اين فعالیت ها اطمنیان حاصل شود.
 خوشــه های تعالی اروپا )نانوخوشــه ها( بايد توسعه بیشتری يابند تا از 
فناوری نانو پشــتیانی کنند. بايد متخصصان کسب و کار، علوم، سیاست، 
و جامعه شناســان شــبکه هايی برای ترويج انتقال فناوری، همکاری های 

فردی و ديجیتالی، ارزيابی بهتر ريسک، آنالیز 
چرخه عمر و ايمنی محصوالت نانويی تشکیل 
دهند. ابزارهای مالی پیش بینی شده در برنامه 
چارچوبی تحقیقاتی »افق 2020« که مرتبط 
با حوزه های نانوفناوری هســتند، بايد ساده تر 
شده و انعطاف پذيری بیشتری، مخصوصا برای 
باشند. سرمايه گذاری عمومی  داشته  SMEها 
بايد تقويت شــده و بخش خصوصی بايد برای 

سرمايه گذاری بیشتر تشويق شود.
 برای بهره گیری بهتر ســامانه های آموزشی 
از اين فناوری میان رشــته ای، دانشــمندان و 
تکنســین های حوزه هايی همچون شــیمی، 
زيست شناسی، مهندســی ، پزشکی، يا علوم 

اجتماعی بايد به کار گرفته شوند.
 فرايند استانداردســازی اتحاديــه اروپا بايد 
تقويت شود. اســتانداردها نقش بسیار مهمی 
در اطمینان يافتن از تطابق با قوانین دارند، به 
خصوص زمانی که بحث ايمنی کارکنان نیاز به 

ارزيابی ريسک دارد.
 مصرف کننــدگان بايد اطالعات کاملی دربــاره نانومواد دريافت نمايند. 
اين کار برای پذيرش اين فناوری های توانمندســاز کلیدی بسیار ضروری 
است. میان مصرف کنندگان و سازمان های زيست محیطی،کسب و کارها و 

سیاست مداران بايد گفت و گوهای منظمی صورت پذيرد.
 EESC از کمیسیون اروپا انتظار دارد يک رصدخانه برای ثبت و ارزيابی 
فرايندهای تولید، کاربردها، استفاده )بازيابی( و دورريزی نانومواد تاسیس 
نمايد. اين رصدخانه همچنین بايد اثر فناوری نانو بر اشــتغال و بازار کار را 
بررسی و ارزيابی نموده و نتیجه گیری های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی 

ارائه نمايد.
www.nanotech-now.com منبع:

پيشگامی ملی فناوری نانو آمریکا در خواست 
بودجــه 1/۴ ميليارد دالری برای توســعه 
فناوری نانو در ســال ۲017 كرده است. این 
درخواست بودجه در كنار برنامه ها و اهداف 

این پيشگامی داده شده است.

پیشگامی ملی فناوری نانو )NNI( آمريکا متن 
گزارش خود را برای درخواســت بودجه 201۷ 
از رئیــس جمهور آمريکا منتشــر کرد. در اين 
گزارش برنامه های در دست اجراء اين پیشگامی 
درج شده اســت و در کنار آن درخواست 1/4 
میلیــارد دالر بــرای اجرای ايــن برنامه ها در 
خواست شــده اســت. در صورت تصويب اين 
بودجه، میزان بودجه گرفته شــده توسط اين 
پیشــگامی از آغــاز به کار در ســال 2001 به 
رقم 24 میلیارد دالر می رســد. در اين گزارش 
آمده است که تصويب اين بودجه موجب تداوم 

نوآوری در حوزه فناوری نانو خواهد شــد. اين 
بودجه توسط اين پیشگامی در تحقیق و توسعه 
در حوزه ها مهندسی، علم و فناوری نانو توسط 
11 آژانس فدرال هزينه خواهد شــد. ۹ آژانس 
ديگــر نیــز ماموريت های مختلفــی در حوزه 
فناوری نانو دارند. در اين گزارش پیشرفت های 
بدست آمده توسط اين آژانس ها برای رسیدن 

به اهداف NNI درج شده است.
 NNI در بخشــی از اين گزارش آمده است که
به دنبال وضع اهدافی اســت که بلندپروازانه و 
در عین حال قابل دسترســی باشد تا از طريق 
اين اهداف به چالش هــای جهانی و ملی غلبه 
شــود. همچنین توجــه به آمــوزش عمومی 
فناوری نانو نیز به عنوان يکی از اهداف در نظر 

گرفته شده است.

www.nanotech-now.com منبع:

 درخواست بودجه 1/۴ ميليارد دالری برای توسعه فناوری نانو در آمریکا

 انتشار گزارش كميته اقتصادی و اجتماعی اروپا درباره نانوفناوری
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محققــان دانشــگاه كلمبيا و دانشــگاه 
اســتنفورد دریافته اند كه ســرعت انتقال 
غيرتابشی انرژی از نقاط كوانتومی به گرافن 
یا دی سولفيد موليبدن كه در كنار این نقاط 
قرار گرفته اند، به ضخامت این مواد دوبعدی 
بستگی دارد. با افزایش ضخامت الیه گرافن 
این ســرعت افزایش یافته، اما در مورد الیه 
حالت  این  برعکس  موليبدن  دی ســولفيد 

اتفاق می افتد.
ســرعت انتقــال غیرتابشــی انــرژی از نقاط 
کوانتومــی به مواد دوبعدی بســته به ضخامت 
ايــن مواد تا حــد زيادی تغییــر می کند. حال 
محققان دانشــگاه کلمبیا و دانشگاه استنفورد 
دريافته اند که ســرعت انتقال انرژی با افزايش 
ضخامت اليه گرافن کناری افزايش می يابد، اما 
با افزايش ضخامت اليه دی ســولفید مولیبدن 
کاهش می يابد. اين نتايج هم برای علوم بنیادی 
و هم برای کاربردهــای واقعی از اهمیت بااليی 

برخوردار هستند. 
نانوســاختارهای فلزی، نیمه رسانا و عايق مواد 
ايده آلی برای ابزارهای اُپتوالکترونیکی و فتونیکی 

هســتند. نقاط کوانتومی نیمه رسانای کلوئیدی 
می توانند محــدوده وســیعی از طول موج ها را 
جذب و يا نشــر نمايند، زيرا تنها با تغییر اندازه 
اين نقاط امکان تغییر فرکانس جذبی يا نشری 
آنها وجود دارد. با اين حال اين مواد در مقايسه با 
نیمه رساناهای معمولی از ويژگی انتقالی ضعیفی 
برخوردار هســتند. در مقابل، گرافیت و خانواده 
دی کالکوژنیدهای فلزات واســطه )TMDC( که 
دی سولفید مولیبدن )MoS2( از آن جمله است، 
ساختارهای دواليه تشکیل می دهند که توسط 
نیروهای ضعیف واندروالســی به يکديگر متصل 
شده و تحرک پذيری بســیار بااليی دارند. حال 
محققان اين دو نوع مــاده را با يکديگر ترکیب 

نموده اند تا بتواننــد از ويژگی های خوب هر دو 
استفاده کنند.

انتقال غیرتابشــی انرژی )NRET( زمانی اتفاق 
می افتد کــه يــک زوج الکترون-حفــره از يک 
نشــرکننده يا »دهنده« به يــک جذب کننده يا 
»گیرنده« حرکت می کند. اين کوپل شدگی با کمک 
برهم کنش های میدان نزديک انجام شده و در آن 
هیچ فوتونی نشر نمی شود. اين فرايند نقش بسیار 
مهمی در انتقال انرژی درون شبکه های فتوسنتزی، 
پیل های خورشیدی و ديودهای نورافشان مبتنی بر 

نقاط کوانتومی ايفا می کند.

http://nanotechweb.org منبع:

گروهی از محققان كانادایی با ایجاد تغييراتی 
در روش رســوب دهی الیه اتمــی، راهکار 
جدیدی برای توليد فيلم هــای نازک ابداع 
كرده اند كه در آن هزینه مــواد اوليه مورد 
اســتفاده كاهش می یابد. این راهکار جدید 
مورد توجه پيشتازان صنایع الکترونيک قرار 

گرفته است.

در دنیای نانوفناوری کارهــا در مقیاس اتمی 
روی می دهــد، بنابرايــن کوچک تريــن تغییر 
می تواند اثر بســیار بزرگی داشــته باشد. حال 
گروهی از محققان مهندســی مواد در دانشگاه 
آلبرتا يــک فرايند تولید کاراتــر ابداع کرده اند 
که نظر پیشتازان صنعت الکترونیک را به خود 

جلب کرده است.
تريرانتا مونشوار، همکار فوق دکترای دانشکده 
مهندسی شیمی و مواد، و پروفسور کن کادين 
با تغییر روش رســوب دهی اليــه اتمی، روش 
جديــدی برای تولیــد فیلم های نــازک ابداع 

کرده اند.
در رســوب دهی اليه اتمــی، همانگونه که از 
نامش پیداســت، فیلم های نازکــی با ضخامت 
اتمی از مواد مختلفی همچون روی، سیلیکون 
و نیتروژن روی ســطح رســوب داده می شوند. 

در فرايند تولید، ســطح مــورد نظر درون يک 
اتاقک کوچک قرار داده شده و با يک پیش اليه 
چسبناک روکش دهی می شود. سپس گازهای 
مختلــف به درون اين اتاقک دمیده شــده و با 
ايجاد پیوند شیمیايی با گیرنده های پیش اليه، 
روی آن روکش دهی می شوند. مشکل اينجاست 
که برخی مولکول ها چنان بزرگ هستند که با 
قرار گرفتن روی سطح، بسیاری از نقاط گیرنده 
را می پوشانند. اين کار همانند اشغال کردن 10 

صندلی توسط يک نفر در اتوبوس است.
مونشــوار مشــاهده کرد که اين مولکول های 
بزرگ تقريبــا بالفاصله لیگاندهايــی را که به 
پیش اليه اولیه متصل نبودند، از سطح جدا کرده 
و نقاط گیرنده پوشیده شده را آزاد می کنند. اما 
در اين زمان گاز از داخل اتاقک به بیرون پمپ 

شــده و نمی تواند برای بار دوم اســتفاده شود. 
او می گويد: »با وجودی کــه راهکارهايی برای 
اســتفاده مجدد از اين گاز پیشنهاد شده است، 
اما ناخالصی های موجود در گاز اســتفاده شده 

همچنان يک مشکل بزرگ به شمار می رود«.
مونشــوار گاز را در ُدزهــای کوچک به درون 
اتاقک پمــپ نموده، به مدت کســری از ثانیه 
منتظر ماند تا لیگاندها از ســطح جدا شــده و 
گیرنده هــا را آزاد کنند و ســپس، ُدز کوچک 
ديگری از گاز را دوبــاره به درون اتاقک تزريق 
کرد. يا اين کار می خواست امکان تولید اليه های 
چگال تر و يکنواخت تر را بررسی کند. وی ايده 
اين کار را زمانی که به عنوان دانشــجوی دکترا 
با دکتر کادين کار می کرد، توســعه داد. سپس 
هنگام حضور در يــک کنفرانس بین المللی در 
سال گذشــته، از مهندسان صنعتی درباره مواد 

اولیه و هزينه آنها اطالعاتی به دست آورد. 
پس از بازگشت، مونشوار محاسباتی روی کاغذ 
انجام داد و دريافت که از نظر تئوری ايده تزريق 
پالسی گاز می تواند بسیار موثر باشد. سپس يک 
مدل رياضی توســعه داد که نشان می داد اين 

روش کار خواهد کرد.

www.nanowerk.com منبع:

 كاهش ضایعات در رسوب دهی الیه اتمی

 چگونه انرژی نقاط كوانتومی به مواد دوبعدی منتقل می شود؟
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موسسه پلی تکنيک SUNY در نيویورک یک شراكت ۲۵ ميليون دالری 
با سازمان انرژی های نو و توسعه صنعتی ژاپن )NEDO( به اجرا گذاشته 
است. بر اساس این شراكت، چندین فناوری پيشرفته برای صرفه جویی 
در مصرف انرژی در یک فضای بزرگ به مســاحت 36۵000 فوت مربع در 
ساختمان ZEN واقع در مجتمع نانوفناوری SUNY در آلبانی نصب شده 

است.

موسسه پلی تکنیک SUNY در 
نوآوری جديدی که  از  حمايت 
توســط اندرو کوئومو، فرماندار 
ايالت نیويورک در زمینه اقتصاد 
مبتنی بر فناوری های پیشرفته 
و انرژی های پاک ايجاد شــده 
است، يک شراکت 25 میلیون 
دالری با سازمان انرژی های نو و 
 )NEDO( ژاپن  توسعه صنعتی 

به اجرا گذاشــته است. بر اساس اين شراکت، چندين فناوری پیشرفته برای 
صرفه جويی در مصرف انرژی در يک فضای بزرگ به مساحت 365000 فوت 
مربع در ساختمان Zero Energy Nano) ZEN( واقع در مجتمع نانوفناوری 
SUNY در آلبانی نصب شــده اســت. با ادامه اين همــکاری، فناوری هايی 
همچون پیل های خورشــیدی، سامانه های روشــنايی، پیل های سوختی و 
سامانه های مديريت انرژی ساختمان به کار گرفته خواهند شد تا راهکارهای 
جديد مديريت انرژی را به نمايش بگذارند. اين راهکارها می توانند توســط 
ساختمان های مختلف در سرتاسر دنیا به کار رفته و با کاهش مصرف انرژی، 
هزينه انرژی ساختمان ها را کاهش داده و در عین حال به کاهش آالينده ها 

کمک کنند.
دکتر پالديپ هالدار، نائب رئیس برنامه نوآوری های کارآفرين و انرژی های 
پاک در SUNY می گويد: »رهبری فرماندار کوئومو موجب شــده است که 
ايالت نیويورک در زمینه اســتفاده از فناوری های مبتنی بر انرژی های پاک 

پیشتاز باشد«.

www.nanotech-now.com منبع:

گروهی از محققان آمریکایی و استراليایی با استفاده از ساختارهای 
نانوسيمی كوانتومی، پتانسيل های الکتریکی قوی و جدیدی توسعه 
داده اند. این الياف بســيار ریز می توانند به پيشرفت فناوری های 
الکترونيکی حساسی همچون حســگرهای مادون قرمز اُپتيکی 

برای تشخيص حرارت و بررسی های زیست پزشکی كمک كنند.

محققان دانشگاه سینسیناتی 
)UC( بــا بهره گیری از کمک 
 NSF هزينه اعطا شده توسط
)بنیــاد ملــی علــوم آمريکا( 
از فیزيکدان ها،  بــا گروهــی 
و  الکترونیکی  مواد  مهندسان 

دانشجويان دکترا در سرتاسر جهان در زمینه رشد الیاف نانوسیمی بلوری 
همکاری نموده اند. 

محققان UC برای اســتفاده کامل از اين فناوری در ابزارهای پیشرفته، 
ابتدا بررســی دقیق تری )در سطح بنیادی( در زمینه چگونگی انتشار و 

اندازه گیری انرژی در طول اين نانوسیم های بسیار کوچک انجام داده اند.
اين نانوســیم های بســیار کوچک با وجود داشــتن جرم بسیار پايین 
برهم کنش های اُربیت اســپینی بزرگی داشته و می توانند الکتريسیته را 
به خوبی منتقل کنند. شــايد بتوان از اين نانوسیم ها در بهبود تشخیص 

حرارتی حسگرهای مادون قرمز برای ابزارهای نظامی کوچک بهره برد.
بنابر گفته اين محققان، رمز موفقیت اين همکاری در استفاده از ترکیبی 
از مواد برای ايجاد نانوسیم هاست. اين نانوسیم ها که ابتدا در دانشگاه ملی 
استرالیا تولید شــده اند، از ترکیبی از دانه های مذاب طال که روی سطح 

ويژه ای پخش شده اند، شکل می گیرند.
با افزايش دمای محفظه واکنش زير گازهای آرســنید گالیوم اينديوم، 
الیاف بلند میکروسکوپی به عنوان هسته نانوسیم ها رشد يافتند. سپس 
ترکیب مواد ديگری به واکنش اضافه شده و اليه بیرونی نانوسیم را که به 
عنوان يک پوسته عمل می کند، ايجاد کردند. در نتیجه هتروساختارهای 
نیمه رسانای نانوسیمی کوانتومی با شکل، اندازه و رفتار يکسان تولید شدند.

http://phys.org منبع:

گروهی از محققان فرانســوی ابزار جدیدی 
برای بررســی درجا و بالدرنگ فرایندهای 
فيزیکی ســطحی ابداع نموده انــد. آنها با 
استفاده از این ابزار مکانيسم جدیدی برای 
تجزیه دی اكسيد سيليکون پيشنهاد داده اند 
كه می تواند در ميکروالکترونيک كاربردهای 

زیادی داشته باشد.

گروهی از محققان دانشــگاه آيکس مارســل 
در فرانســه به رهبــری دکتر فدريــک لروی 
روشــی برای بررســی فرايندهای فیزيکی در 
ســطح مواد در مقیاس اتمی به صورت درجا و 
بالدرنــگ ارائه داده اند. اين روش امکان مطالعه 

ســینتیک تجزيه يک فیلم نازک از دی اکسید 
ســیلیکون را که روی ســیلیکون رسوب داده 
شده بود، در حین يک فرايند حرارتی به وجود 
آورد. اين راهکار بر مبنای اصول میکروسکوپی 
الکترونی بنا نهاده شده است. به مدت چهار دهه 
تحقیقات بســیار زيادی روی تجزيه اليه نازکی 
از دی اکسید سیلیکون به سیلیکون انجام شده 
است. مطالعات اولیه نشــان داده است که اين 
فرايند روی ســطح و با ايجــاد حفراتی در اليه 
اکسیدی شروع شــده و سپس به صورت افقی 
گســترش می يابد. برای بهبود عملکرد اکسید 
ســیلیکون، درک فرايندهای اتمــی اولیه که 
مســئول باز شدن اين حفرات هستند، ضروری 

است.

اندازه گیری هــای بالدرنــگ تجزيــه حرارتی 
دی اکسید سیلیکون به طور خاص بسیار دشوار 
اســت، زيرا کل فرايند در چند دقیقه و در يک 
بازه دمايی بسیار کوتاه روی می دهد. با اين حال 
اندازه گیری های بسیار دقیق نتايج قابل توجهی 
دربرداشــتند. لــروی و همکارانــش به صورت 
تجربی نشــان دادند که فراينــد تجزيه آنگونه 
که در مطالعات قبلی بحث شــده است، در آغاز 
در يــک رژيم حالت پايدار اتفــاق نمی افتد. در 
حقیقت يافته های اين گروه نشان داد که تجزيه 
دی اکسید ســیلیکون از طريق هسته زايی و باز 
شدن حفرات با يک شکل کروی اتفاق می افتد.

www.nanotech-now.com منبع:

 مشاركت موسسه پلی تکنيک 
SUNY با ژاپن در زمينه انرژی های پاک

 توليد نانوسيم های كوانتومی جدید 
برای ابزارهای اُپتيکی كم مصرف

 ارائه مکانيسمی جدید برای تجزیه دی اكسيد سيليکون
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گروهی از محققان آلمانی نانوروكش جدیدی با ویژگی ضدچســبندگی و 
ضدميکروبی معرفی كرده اند كه تميزكاری مبادله كن های حرارتی را آسان تر 
می ســازد. این نانوروكش یا نانورنگ جدید نيازه به تميزكاری شيميایی 

مبادله كن های حرارتی را تا حد زیادی كم می كند.

صنايع غذايی هنگام فراوری شــیر و آبمیوه نیاز به حفظ اســتانداردهای باالی 
بهداشتی دارند. اين استانداردها شامل نگهداشتن تعداد میکروب ها در پايین ترين 
حد ممکن است تا میکروب ها خطری برای مصرف کننده نداشته باشند. در طول 
اين فرايند از چندين مبادله کن حرارتی استفاده می شود. با وجودی که سطح باالی 
مبادله کن های حرارتی موجب خنک کردن سريع مايعات داغ می شود، میکروب ها 
می توانند در شیارها و تورفتگی های اين مبادله کن ها باقی مانده، فیلم های زيستی 
مقاومی تشکیل شده و يا پس مانده های چسبناک مايعات روی اين سطوح جمع 
شوند. در نتیجه در فواصل زمانی مشخص اين مبادله کن های حرارتی بايد با مواد 

شیمیايی قوی تمیز شوند. 
حال محققان موسســه مواد جديد لیبنیز )INM( نانوروکش جديدی معرفی 
کرده اند که تمیزکاری مبادله کن های حرارتی را آسان تر می سازد. اين نانوروکش ها 
يا نانورنگ ها دارای ويژگی ضدچسبندگی و ضدمیکروبی هستند. مبادله کن هايی 
که با اين رنگ جديد پوشش دهی شوند، نیاز بسیار کمتری به تمیزکاری شیمیايی 

دارند.
اين محققان برای جلوگیری از چسبیدن باکتری ها، میکروب ها يا قارچ ها به سطح 
از مس کلوئیدی در روکش خود اســتفاده کرده اند. به دلیل وجود اکســیژن يا 
آب در بســیاری از فراوری های مواد غذايی، يون های مس از مس فلزی تشکیل 
می شــوند. اين يون ها به ســطح مهاجرت کرده و به دلیل ويژگی ضدباکتريايی 
خود، از تجمع میکروب ها و باکتری ها روی ســطح ممانعت می کنند. همچنین 
ويژگی ضدچسبندگی اين روکش ها در اثر استفاده از يک ماده آبگريز که شبیه 
تفلون عمل می کند، ايجاد شده است. اين ويژگی ها موجب جلوگیری از تشکیل 
فیلم های زيستی شده و پس ماندهای مواد به شکلی آسان تر از داخل کانال ها و 

مجراهای مبادله کن حرارتی شسته شده و به بیرون منتقل می شوند.

www.sciencedaily.com منبع:

محققان دانشگاه ســينگوآ در چين یک آند نانوساختار گرافنی 
با فلز ليتيوم برای باتری های فلز ليتيوم ارائه كرده اند كه از رشد 
دندریت ها جلوگيری كرده و عملکرد الکتروشــيميایی باتری را 

بهبود می بخشد.

پروفســور کیانگ ژانگ، استاد دانشکده مهندســی شیمی دانشگاه 
سینگوآ می گويد: »باتری های يون لیتیومی پاسخگوی انرژی مورد نیاز 
در ابزارهای الکترونیکی قابل حمل و خودروهای برقی نیستند. تحقیقات 
زيادی روی باتری هــای آند لیتیوم فلزی همچون باتری های لیتیوم-
گوگرد يا لیتیوم-هوا صورت گرفته است. فلز لیتیوم از نظر تئوری قابلیت 
ذخیره انرژی بسیار باالتری )تا 10 برابر بیشتر از گرافیت( را دارد. با اين 
حال استفاده عملی از فلز لیتیوم به دلیل تشکیل دندريت های لیتیوم 
در چرخه های پیوسته شارژ و تخلیه باتری به شدت محدود شده است. 
تشکیل اين دندريت ها منجر به کاهش بسیار زياد کارايی اين چرخه ها 
می شود«. رشد دندريت ها و اينترفاز ناپايدار الکترولیت جامد مقدار بسیار 
زيادی از الکترولیت و لیتیوم را مصرف کرده و منجر به کاهش غیر قابل 
بازگشت ظرفیت باتری می شود. در نتیجه جلوگیری از رشد دندريت ها 

بسیار مهم است.
راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از رشد دندريت ها از طريق تغییر 
الکترولیت، اليه های اينترفاز الکترولیت جامد مصنوعی، ساختار الکترود 
و غیره پیشنهاد شده است. روی ژانگ، دانشجوی دکترای اين دانشگاه 
و نويسنده اول مقاله اين کار می گويد: »ما دريافتیم که با کاهش قابل 
توجه چگالی جريان موضعی می توان از رشد دندريت ها جلوگیری کرد. 
بر اين اســاس از گرافن غیرتوده ای با مساحت سطحی بسیار باال برای 
ساخت يک آند نانوساختار بهره برديم. اين يک ايده بسیار کارا بود. به 
عالوه، ازالکترولیت دونمکی برای ايجاد اينترفاز الکترولیت جامد پايدارتر 
و انعطاف پذيرتر استفاده کرديم. اين کار از واکنش بیشتر فلز لیتیوم با 

الکترولیت جلوگیری می کند«.

http://phys.org منبع:

 نانورنگ جدید برای كاهش هزینه 
فراوری مواد غذایی

 باتری های ليتيوم فلزی ایمن 
با استفاده از گرافن

محققان ایتاليایی موفق به اســتفاده از نقاط 
كوانتومی در شيشه های پنجره شدند. با این 
كار نور خورشــيد به صورت انرژی در شيشه 
محققان  دستاورد  این  می شود.  ذخيره سازی 
می تواند به تجاری سازی پنجره های هوشمند با 

قابليت توليد الکتریسيته كمک كند.

تحقیقات مشــترکی انجام شده که نتیجه آن 
می تواند گام ديگری در مســیر توسعه فناوری 
خورشیدی باشد. نتايج اين پروژه رويای ساخت 
پنجره هايی با قابلیت تولید انرژی خورشیدی را 

به حقیقت نزديک تر می کند.
اين پــروژه ماحصل همکاری میــان محققان 
آزمايشــگاه ملی لوس آلموس و دانشگاه میالنو 
بیکوکــو ايتالیا اســت. هدف اصلــی اين گروه 

تحقیقاتی آن است که روشــی استاندارد برای 
ســاخت پنجره هايی شــفاف با قابلیــت تولید 

الکتريسیته ارائه کنند.
پژوهشــگران اين پروژه برای ســاخت چنین 
پنجــره ای از خــواص منحصــر به فــرد نقاط 

کوانتومی استفاده کردند. 
نقاط کوانتومی ذرات نیمه هادی هســتند که 

می توانند نــور را در يک طول موج مشــخص 
جذب کنند و آن را دوباره باز نشــر دهند. اين 
موضوع، پايه و اساس اين فناوری است که در آن 
پرتوهای خورشید توسط نقاط کوانتومی تبديل 
به پرتوهايی ديگر می شــود. اين نقاط در سطح 

شیشه پخش شده اند.
زمانی که نور خورشــید بازنشــر پیدا می کند 
توسط لبه های پنجره جذب شده و ذخیره سازی 
می شــود. اين انرژی می تواند به الکتريســیته 

تبديل شود. 
در حــال حاضر محققــان پیش بینــی از زمان 
تجاری سازی اين فناوری ندارند و مشخص نیست 

که اين فناوری چه زمانی وارد منازل می شود.

www.e-wisdom.com منبع:

 استفاده از نقاط كوانتومی در شيشه پنجره ها برای ذخيره انرژی
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گروهــی از محققــان اروپایی و هندی 
با اســتفاده از بررســی های تجربی و 
مدل هایی  تئــوری،  شبيه ســازی های 
برای شل شــدگی حرارتی در دیودهای 
حاوی  ایندیوم  گاليوم  نيترید  نورافشان 

چاه كوانتومی توسعه داده اند.

گروهــی از محققان اروپايی و هنـــدی 
بــا اســتفاده از بررســی های تجربی و 
مدل هايــی  تئــوری،  شبیه ســازی های 
برای شل شــدگی حرارتــی در ديودهای 
نورافشــان نیتريد گالیوم اينديوم توسعه 

داده اند. 
شل شــدگی حرارتی در ابزارهای تجاری 
اهمیت بااليی دارد، زيرا بر اساس گرمايش 
ژول با ادامه کارکرد ابزار، دمای آن افزايش 
می يابد. برخی ديودهای نورافشان تجاری 
می توانند تا دمای 1۷5 درجه سانتی گراد 
کار کننــد. افزايش دمای کارکرد يک ابزار 
می توانــد از طريق کاهش نیاز به مديريت 
حرارتــی آن، هزينــه اســتفاده از ابزار را 
کاهش دهد. بــا اين حال ابزارهايی که در 
دمای 150 درجه سانتی گراد کار می کنند، 
نســبت به دمای اتــاق 25 درصد قدرت 

اُپتیکی خود را از دست می دهند.
به صورت کلی با افزايش دمای ديودهای 
نورافشــان نیتريد گالیوم اينديوم، کارايی 
آنها کاهش می يابد. شل شدگی حرارتی با 
کاهش کارايی در جريــان باال که به طور 
وسیعی مطالعه شده اســت، تفاوت دارد. 
در حقیقت مطالعــات مربوط به کارايی با 
استفاده از ولتاژهای پالسی انجام می شود 

تا از خودگرمايش ژولی جلوگیری شود.
 Osram دانشــگاه پادوا در ايتالیا، شرکت
Opto Semiconductors GmbH در آلمان، 
Politecnico di Torino در ايتالیا و دانشگاه 
آنا در هنــد تعدادی ابــزار صفحه c روی 
ســیلیکون را با چگالی های نقص نقطه ای 
متفاوت مورد بررســی قرار دادند. ســطح 
نقص ســاختاری اين ابزارها با استفاده از 

طیف سنجی C-DLTS تخمین زده شد.
شل شدگی حرارتی با افزايش سطح نقص 
ســـاختاری افزايش يافـــت تا جايی که 
۹۹ درصد تـــوان خروجـی ابزار با افزايش 
دمــا از ۸3 کلوين تــا 4۷5 کلوين از بین 

رفت.

www.semiconductor-today.com منبع:

 شل شدگی حرارتی 
در دیودهای نورافشان 
نيترید گاليوم ایندیوم

گروهی از محققان نانوذراتی ســاخته اند كه 
با اســتفاده از آنها می توانند پالک هایی را 
نمایان  می شوند،  گرفتگی رگ ها  موجب  كه 
ســاخته و آنها را از بين ببرنــد. این روش 
درمانــی می تواند از بروز ســکته مغزی و 

حمالت قلبی پيش گيری نماید.

تصلب شرايین بیماری است که موجب تجمع 
پالک های خونی در رگ ها می شود. اين بیماری 
يک قاتل نامرئی و بســیار قدرتمند اســت، اما 
به لطف تحقیقی که اخیرا انجام شــده است، 
شــايد توانايی اين بیمــاری در پنهان ماندن و 
تخريب به زودی پايان يابــد. نانوذره جديدی 
توسط محققان ســاخته شده است که همانند 
يک لیپوپروتئین بــا چگالی باال )HDL( عمل 
می کنــد. اين نانــوذرات می توانند پالک هايی 
را که موجب گرفتگی رگ ها شــده اند نمايان 
ســاخته اند و برطرف نمايند. اين روش درمانی 
می تواند از بروز ســکته مغزی و حمالت قلبی 

پیش گیری نمايد.
محققان برای شناســايی و حــذف همزمان 
پالک هــا بدون ايجاد پاســخ ايمنی بدن، يک 
نانوذره مشــابه HDL تولید کردنــد. آنها قبال 

ذرات HDL سنتزی بدون عامل وضوح تصوير 
را تولید کرده بودند. اين ذرات توانســته بودند 
ســطح تری گلیسیريد و کلســترول را در بدن 

موش ها کاهش دهند.
اکســید آهن که يک عامــل وضوح تصوير به 
 HDL شــمار می رود، بايد در هســته آبگريز
سنتزی شــکل بگیرد تا يک ســیگنال روشن 
ايجاد نمايد. اين پژوهشــگران ترکیب شمیايی 
مناســب )اکســید آهن با يک روکش سطحی 
چرب( را برای کپســوله کردن مناســب ذرات 
 MRI فرمولــه نمودنــد. آنها بــا اســتفاده از
توانستند عامل وضوح تصوير اکسید آهن را به 
خوبی در مطالعات سلولی خود مشاهده نمايند.

www.azonano.com منبع:

دانشمندان توانسته اند با كمک فناوری نانو یک 
موش مبتال به سرطان پستان را كه در مرحله 
نهایی بيماری قرار داشت، درمان كنند. نتایج 
این تحقيق می توانــد نقطه عطفی در درمان 
آزمایش های  می رود  انتظار  باشــد.  سرطان 
بالينی این روش درمانی روی بيماران انسانی 

سال آینده آغاز شود.

دانشمندان توانسته اند با کمک فناوری نانو يک 
موش مبتال به ســرطان پستان را که در مرحله 

نهايی بیماری قرار داشت، درمان کنند.
ايــن روش درمانی که بــر اســتفاده از »ژنراتور 
نانوذره ای« مبتنی است، در درمان موش موثر بوده 
و در نتیجه قابلیت بااليی در درمان بیماران انسانی 
دارد. ايــن ژنراتور به خوبی در توانايی تومورها برای 

مقابله با داروها اختالل ايجاد می کند.
فراری می گويد: »اين روش ممکن اســت شبیه 
يک داستان علمی تخیلی و همانند نفوذ و از بین 
بردن ســتاره مرگ به نظر برسد، اما کشف انجام 
شده استثنايی است. با استفاده از اين ژنراتورهای 
نانــوذره ای قابل تزريق کاری را انجام داده ايم که 
شــیمی درمانی معمولی، واکســن ها، تابش ها و 

نانوذرات ديگر در انجام آن شکست خورده اند«.
فــراری و همکارانش در طول ايــن تحقیق از 

يک داروی شــیمی درمانی به نام دگزوروبیسین 
استفاده کرده و آن را درون صفحات میکرسکوپی 
سیلیکونی مخفی نمودند. با اين روش سلول های 
ســرطانی نمی توانند در برابر درمــان مقاومت 
نمايند. زمانی که اين صفحات وارد ســلول های 
سرطانی می شوند، شکسته و محتوای خود را آزاد 

می نمايند.
نتايــج اين تحقیقات نشــان داد کــه نیمی از 
موش هايی که با اين روش درمان شدند، تا ۸ ماه 
هیچ نشانه ای از ســرطان بروز ندادند. اين مدت 

زمان معادل 24 سال در انسان هاست.
محققان در حال برنامه ريزی برای گرفتن تايیديه 
ســازمان غذا و داروی آمريکا و آغاز آزمايش های 

بالینی در سال 201۷ هستند.

www.rt.com منبع:

 نانوذراتی برای رفع تصلب شرایين

 درمان سرطان با ژنراتور نانوذره ای
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