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 ماهنامه فناوري نانو آمادة انتشار مقاالت و دیدگاه  هاي 
محققان و صاحب نظران است. 
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 نقل مطالب ماهنامه فناوري نانو با ذكر منبع بالمانع است. 
 www. nano. ir آرشيو ماهنامه فناوري نانو در سایت 
موجود است. 
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تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم تقویت 
اطالع رسانی فناوری نانو

مقام معظم رهبری در دیدار با دانشــجویان و نمایندگان تشــکل های مختلف دانشــجویی، بر لزوم افزایش آگاهی دانشجویان از 
توانمندی های علمی كشور، بخصوص در زمينه فناوری نانو، تاكيد كردند.

http://farsi.
khamenei.ir/speech-
content?id=33694

متن كامل بيانات در دیدار با دانشجویان

http://farsi.
khamenei.ir/speech-
content?id=26859

متن كامل بيانات در دیدار با استادان دانشگاه

رهبر معظم انقالب در اين ديدار که عصر 
روز شنبه 12 تیرماه 13۹5 برابر با بیست 
و ششــم ماه مبارک رمضان انجام شد و 
حدود پنج ساعت به طول انجامید، ضمن 
شــنیدن دغدغه های فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی دانشجويان، به تشريح 
مسائل دانشــجويی و دانشگاهی، وظايف 
مهم دانشــجويان در روند مقاومت ملت و 
موضوعات و مسائل مختلف روز پرداختند.

يکــی از محورهــای فرمايشــات رهبر 
انقالب، لزوم افزايش اطالع دانشجويان از 
توانمندی های علمی کشور بود. ايشان در 
اين بخش از بیاناتشان فرمودند: »خیلی از 
شماها از پیشرفت های کشور واقعاً مّطلع 
نیستید؛ يعنی سّنتان هم اقتضا نمی کند؛ 
دبیرستان بوديد حاال هم آمده ايد دانشگاه، 

فرصت نکرده ايد.

مقام معظم رهبری، ماه رمضان سال گذشته 
نیز در ديدار با اســتادان دانشــگاه بر لزوم 
افزايش آگاهی مســئولین از توانمندی های 
علمی کشور تاکید جدی داشتند و فرمودند: 
»بايد يک تور علمی بگذاريم برای مسئولین 
در بخش های مختلف. حاال بعضی از بخش ها 
را دوســتان بیــان کردند؛ يکــی از آقايان 
نانوفّناوری را فرمودند... کســانی که اّطالع 
ندارند، خوب نیست ترديد بکنند؛ خب بروند 
مطالعه کنند، تماس بگیرند و همین طور که 
عرض کرديم يک گردش علمی بگذارند و به 

يک جاهايی برسند.«

ما دائم گفتیم نانو، شما می دانید که بله يک 
نانويی وجود دارد، يک کسانی هم دارند کار 
می کنند؛ نرفتید آزمايشــگاه نانو را ببینید، 
نرفتید بعضی از آزمايشــگاه های علمی را يا 
محصوالت علمی را ببینید، نرفتید کارهای 
خدماتی ای را که بعضی از نهادهای خدماتی 
کرده اند ببینید؛ واقعاً تورهای علمی بگذاريد، 
بنشــینید تفاهم کنید، چهل پنجاه نفر از 
بّچه ها راه بیفتند بروند اينجا آنجا و ببینند. 
خب شــما مناطق آزاد را می بینید غّصه دار 
می شويد -حق هم داريد- اّما برويد اين چیزها 
را هم ببینید تا امیدوار بشــويد، خوشحال 
بشــويد؛ و ببینید اين چیزها هم در کشور 

هست؛ اين سطح آگاهی ها را باال می برد.«
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در  فناوری نانــو  توســعه  ويــژه  ســتاد 
تاريــخ دوازدهــم تیرمــاه 13۹5، مبلــغ 
13,141,000,000 ريال حمايت تشويقی 
بــه حســاب 1۹56 محقــق واريــز کرد. 
اين حمايت ها مربوط به ســهم تشــويقی 
دانشــجويان پايان نامه ها و دســتاوردهای 
گام به گام پايان نامه هايی اســت که تا  آخر 
اسفند 13۹4 در ســتاد نانو داوری و تايید 

شده اند.
الزم بــه ذکر اســت، پرداخــت حمايت 
 ،ISI تشويقی ســاير موارد از جمله مقاالت
علمی پژوهشــی، سهم تشــويقی اساتید 
راهنمای پايان نامه های دانشــجويی و غیره 
در دست اقدام اســت. محققان محترم در 
صورت ويرايش شماره  حساب خود بر روی 
پايگاه اينترنتی حمايت های تشويقی، الزم 
اســت مراتب را از طريق پست الکترونیکی 

hrdc@nano.ir  اطالع دهند.

پرداخت  بيش از 13 ميليارد ریال حمایت تشویقی به  محققان نانو
نانو در ایران

 ACS NANO نامی آشــنا برای محققان حوزه 
فناوری نانو است؛ نشريه ای معتبر با ضريب تأثیر 
Impact Factor( 12( که بسیاری از پژوهشگران 
به دنبال درج مقاالت خود در آن هســتند. سفر 
سه نفر از دبیران اين نشــريه به ايران، دستمايه 
ســرمقاله ای شد که در شماره اخیر اين نشريه به 
چاپ رســیده است، ســفری که با هدف شرکت 
در ششــمین کنفرانس نانوســاختارهای کیش 
)ICNS6( انجام شــد. در ذيل، با ديدگاه اين افراد 
و نظرات آن ها پیرامون فضای توسعه فناوری نانو 
در ايران آشنا می شويم. آنچه می خوانید بخشی از 
ســرمقاله ای است که آنها درباره اين سفر منتشر 

کرده اند:
»در ســفری که به ايران داشتیم فرصت آشنايی 
و مالقات با محققان و دانشــجويان جوان ايرانی 
را پیدا کرديم؛ کســانی کــه از نقاط مختلف اين 
کشور به جزيره کیش )محل برگزاری کنفرانس( 
آمده بودند. هر چند مــا از قاره ای ديگر به جمع 
آن ها آمده بوديم اما ديدگاه های مشترکی درباره 
حل مســائل علمی داشتیم. اين سفر بار ديگر به 
ما نشان داد که فارغ از مرزهای جغرافیايی، نحوه 
پرداختن به علوم میان افراد مختلف در سراســر 
جهان مشــترک اســت. برای تبادل دانش میان 
گروه های مختلف بايد اهداف مشترکی میان آنها 
وجود داشته باشد. به اين شکل است که می توان 

گفت علم مرزی نمی شناسد.
مــا در اين ســفر اشــتیاق وصف ناپذيری میان 
دانشــجويان ايران برای ايجاد ارتباط با گروه های 

بیــرون از ايران مشــاهده کرديم. برخــی از اين 
دانشــجويان در غرب تحصیل کرده بودند و پس 
از بازگشــت به ايران هنوز ارتباط علمی خود را با 
گروه های تحقیقاتی دانشــگاهی پیشین خود در 
غرب حفظ کرده بودند. این كه فناوری نانو در ایران 
طی سال های گذشته بدون وابستگی به غرب در 
حال رشد و توســعه بوده، برای ما بسيار جالب 
توجه بود. به نظر می رســد فناوری  نانو در ایران 
به عنوان یک حوزه كليدی شــناخته می شود. 
ســرمایه گذاری های انجام شده در ایران بيشتر 
به سوی »فناوری« بوده تا »علم«، به همين دليل 
شاهد رشد و توسعه این فناوری در ایران هستيم، 
به طوری كه تجهيزات بسيار پيشرفته ای در این 
كشور ساخته شده است. این توسعه در ساخت 
تجهيزات را می تــوان یکی از نتایج تحریم های 
غرب عليه ایران دانست كه موجب بومی سازی 

ادوات مختلف شده است. در واقع زمانی كه غرب 
به ایران تجهيزات نداد، این كشور اقدام به توليد 

آن ها به صورت كامالً مستقل كرده است.«
قابل ذکر است، ششمین کنفرانس نانوساختارها 
با همکاری دانشــگاه صنعتی شريف از 1۷ تا 20 
اســفندماه 13۹4در جزيره کیش برگزار شد. در 
اين کنفرانس پروفسور پاول ويس، سردبیر مجله 
ACS Nano و اســتاد دانشــگاهUCLA، لويیس 
لیزمارزان، سردبیر مجله Langmuir، پروفسور علی 
 ،Harvard و MIT خادم حســینی، استاد دانشگاه
پروفســور پیتر فرتزل، مدير مؤسسه تحقیقاتی 
کلويید و ســطح ماکس پالنک، پروفسور هانس 
يورگن بات، مدير مؤسسه تحقیقاتی پلیمر ماکس 
پالنک،  پروفسور مارک والند، سرپرست مرکز علوم 
نانوی دانشگاه کمبريج، و پروفسور ساسلیک؛ استاد 

دانشگاه ايلینوی، نیز شرکت داشتند.

دیدگاه مدیران مجله ACSNANO درباره فناوری نانو در ایران
نانو در ایران

  مبلغ )ریال(تعدادنوع حمایت

11314,۷۹۹,000,000پروپوزال و پايان نامه )کارشناسی ارشد(
3۹14,410,500,000پروپوزال و پايان نامه )دکتری تخصصی(

دستاورد پایان نامه ها )حمایت گام به گام از پایان نامه ها(

1511,6۸۸,000,000پايان نامه مبتنی بر نیاز صنعت
ساير موارد )ساخت تجهیزات، تولید نانو مواد در مقیاس پايلوت 

23463,500,000و غیره(

2۷410,000,000نمونه اولیه
۸۹۷30,000,000ثبت اختراع داخلی منتج از پايان نامه

۷۸3۹0,000,000مقاالت ISI منتج از پايان نامه
66250,000,000مطالعه مروری پتنت

19۵۶13,141,000,000جمع كل

موارد پرداخت شده به تفکيک نوع حمایت
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يکی از مجــالت فناوری نانــوی ايرانی با عنوان 
از   Journal of Nanostructure in Chemistry
 Thomson Reuters ابتدای سال 2016 در سايت
و نمايه ESCI پذيرفته و نمايه شــد. اين مجله با 
عنوان اختصاری JNSC توســط دانشــگاه آزاد 

اسالمی واحد شهرقدس منتشر می شود.
مجله JNSC از ســال 2010 شــروع به فعالیت 
کرده و از سال 2012 توسط انتشارات اشپرينگر 
منتشــر می شــود. تاکنون 220 مقاله به صورت
Review ،Original و غیره از دانشگاه های معتبر 
ايرانی و خارجی در اين مجله چاپ شده است که 
60 درصد از آنها مربوط به محققان خارجی است.

  JNSC از جملــه اعضاء هیات تحريريــه مجله
می توان به محققان زير اشاره نمود:

 Craig E. Banks )Manchester 
Metropolitain University, UK(

 G. Ali Mansoori )University of Illinois 
at Chicago, USA(

 Roberto Comparelli )CNR-IPCF 
Istituto, Italy(

 Nabil Grimi )Université de Technologie 
de Compiègne, France(
 Emerging يــا ESCI گفتنی اســت، نمايــه
Sources Citation Index بــه عنوان يک نمايه 
 ISI-Web of Science Core جديد در پايــگاه
Collection در سال 2015 معرفی و ارائه شده 
اســت. عنوان و چکیده مقاالت منتشرشده در 
 ISI Web of در پايــگاه ESCI مجالت نمايــه
Science قابل جستجو، بازيابی و مشاهده است 
 ISI و اين مقاالت دارای اعتبــار و ارزش مقاله

Web of Science خواهند بود.
شايان ذکر است، براســاس آيین نامه حمايت 
تشويقی ستاد فناوری نانو، به نويسندگان مقاالت 
فناوری نانوی چاپ شده در مجله JNSC با توجه 
به نمايه شدن آن در ESCI، مبلغ  1،۸00،000 

تومان حمايت تشويقی تعلق می گیرد.

یک مجله فناوری نانو از ایران در ISI نمایه شد
نانو در ایران

نشســت معرفــی کاربردهــای فناوری نانو در 
ساخت و ساز و بهره برداری بیمارستانی با حضور 
جمعی از فعاالن عرصه ساخت و ساز بیمارستانی، 
شــرکت های تولید کننده  محصــوالت نانويی و 
کارشناسان وزارت بهداشت، 21 تیرماه در محل 

ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.
در ابتدای اين نشســت مهندس نجیمی، دبیر 
کارگروه صنعت و بازار ســتاد توسعه فناوری نانو؛ 
بــه معرفــی تاريخچه، اهــداف، چشــم انداز و 
دســتاوردهای ســتاد نانو پرداخــت. همچنین 
مواردی چون نحوه  پذيرش و بررسی محصوالت 
در واحد بازرسی و بررسی مواد و محصوالت نانو 
و اخــذ تايیديه ی نانو مقیاس، نحوه ی اخذ مجوز 

از کمیته فناوری نانو ســازمان غــذا  و  دارو برای 
محصوالت در حوزه هــای فرآورده ها و ملزومات 
دارويی، تجهیزات پزشــکی، آرايشی- بهداشتی، 
خوراکــی- آشــامیدنی و مکمل هــای رژيمی- 
غذايی، توسط دبیر کارگروه صنعت و بازار شرح 

داده شد.
در ادامه نشســت مهندس يوســفی کارشناس 
حوزه عمران ســتاد توســعه فنــاوری  نانو نیز 
بــه معرفی کاربردهــای فناوری  نانــو در حوزه 
بیمارســتانی  به ويژه ساخت و ساز و بهره برداری 
بیمارستانی پرداخت. همچنین مهندس مختاری 
مديرعامل شرکت ژرفا پژوهان علوم نو نیز در اين 

بخش گروه دانش بنیان کاال را معرفی کرد.

در ايــن نشســت نماينــدگان شــرکت های 
تولید کننــده محصوالت فنــاوری نانو با قابلیت 
کاربرد در ساخت و ساز و بهره برداری بیمارستانی 
نیــز حضور داشــتند و به تشــريح قابلیت ها و 
کارکردهــای اين محصــوالت پرداختند. از اين 
میان می توان به شــرکت بسپارســازان ايرانیان 
)بســا پلیمر(، تولیدکننده کفپوش نانويی مقاوم 
به سايش؛ شرکت نانوپیشتاز پارس، تولیدکننده 
کاشــی و ســرامیک های آنتی باکتريال؛ شرکت 
تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس، تولیدکننده 
رنگ آنتی باکتريال؛ و شرکت فناوران نانو مقیاس، 
تولیدکننده ماســک های تنفســی با استفاده از 

فناوری الکتروريسی اشاره کرد.
الزم به ذکر است، نمايندگانی از بیمارستان های 
پارسیان، مهراد، دی، خاتم االنبیا، آسیا، رسالت، 
پارس و بقیــه اهلل تهران، بیمارســتان های امام 
خمینی و نور شــهريار، هتل بیمارستان گاندی، 
مجمع خیرين سالمت کشور، شرکت مهندسان 
مشاور خانه سازی ايران ، شرکت ورکان تمیز سازه، 
شــرکت ژالتین کپســول ايران، سازمان مجری 
ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی موسسه 
غیر انتفاعی محب، ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعت نفت و وزارت بهداشت )دفتر توسعه منابع 
فیزيکی و عمرانی و مرکز سالمت محیط و کار( 

در اين نشست حضور داشتند.

نشست معرفی كاربردهای فناوری نانو
در ساخت و ساز و بهره برداری بيمارستانی برگزار شد

نانو در ایران
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شــبکه آموزشی آزمايشگاه های توانا به منظور ارائه تجهیزات و خدمات 
آموزشی به دانش آموزان خارجی، در روزهای 20 و 21 خردادماه 13۹5 
دو کارگاه آموزشــی با موضوع آشنايی با مفاهیم و تجهیزات فناوری نانو 

در شهر استانبول ترکیه برگزار کرد.
کالج هــای liceo-italino و  gokksagi )گوک شــاکی( میزبان اين دو 

رويداد بودند.
اين کارگاه  های آموزشــی در دو بخش تئوری و عملی اجرا شد و شامل 
چند ايستگاه بود که در هر ايستگاه دانش آموزان از طريق وسايل کمک 
آموزشــی با مفاهیم فناوری نانو آشنا شدند، سپس ســنتز نانوذرات به 

وسیله دستگاه انفجار الکتريکی سیم به آنها آموزش داده شد.
گفتنی اســت، کارگاه روز اول برای 20 نفــر از دانش آموزان 14 تا 1۷ 
ســال کالج liceo-italino و کارگاه روز دوم برای 41 نفر از دانش آموزان 
12 تا 16 ســال کالج gokksagi برگزار شد و تعدادی از دبیران فیزيک، 
شــیمی و زيست شناســی و مديران مجموعه ها در اين کالس ها حضور 

داشتند.
شايان ذکر اســت، اين کارگاه توسط کارشناسان شبکه آزمايشگاه های 
آموزشــی نانو )توانا( اجرا شد و در پايان روز دوم جلسه پرسش و پاسخ 
با دبیران و مســئولین برگزار گرديد و تجهیزات و محتوای بســته های 
آموزشی توانا توضیح داده شد، همچنین به دستاوردهای آموزشی کسب 
شــده در آزمايشگاه های توانا در ايران اشاره گرديد. در پايان به سواالت 
حاضرين در خصوص جزيیات طرح تجهیز آزمايشگاه های دانش آموزی 

نانو و محتواهای آموزشی موجود در اين زمینه پاسخ داده شد.

توسط كارشناسان شبکه آزمایشگاه های آموزشی توانا؛
كارگاه آموزشی تجهيزات نانو در شهر استانبول برگزار شد

نانو در ایران

جشنواره فناوری نانو که به صورت سالیانه 
توسط ســتاد توســعه  فناوری نانو برگزار 
می شود، بزرگترين و معتبرترين  نمايشگاه 
داخلــی در حــوزه ی فناوری نانو و دومین 
نمايشگاه فناوری نانوی آسیا به شمار می رود.
از جملــه اهداف برگزاری اين جشــنواره 
می توان به  شناخت پتانسیل های تحقیقاتی 
و صنعتــی، تقويت همکاری بین صنعت و 
دانشگاه، نفوذ فناوری های توسعه يافته نانو 
در صنايع موجود، زمینه سازی برای حضور 
شــرکت های نانو در بازارهای بین المللی، 
ارتقای دانش عمومی در حوزه فناوری نانو 
و تقديــر از برترين های فناوری نانو اشــاره 

داشت.
در نهمین جشنواره فناوری نانو، نهادهای 
فعال در قالب، نهادهای ترويجی )شــامل 
باشــگاه دانش آمــوزی، فروشــگاه کتاب 
و  دانشــگاهی  انجمن هــای  تخصصــی، 
شرکت های آموزشی(، مراکزعلمی )شامل 
پژوهشگاه ها،  و  دانشــگاه ها  آزمايشگاه ها، 

پارک ها و مراکز رشد(، شرکت های صنعتی 
)در بخش های سازندگان تجهیزات، خودرو، 
آب و محیط زيســت، بهداشت و سالمت، 
ساختمان، کشاورزی و بسته بندی، نانومواد، 
نســاجی، نفت و صنايع وابسته، بازرگانی(؛ 
شــرکت های مشــاوره ای – خدماتــی و 
کارگــزاران خدمــات فنــاوری و بخــش 

بین الملل حضور خواهند داشت.
شرکت ها، نهادها و مؤسسات عالقمند به 
حضور در  نهمین جشــنواره نانو  می توانند 
با مراجعه بــه  پايگاه اينترنتی جشــنواره  
نسبت   http://festival.nano.ir نشــانی  به 
به ثبت نــام اولیه و تکمیــل اطالعات در 
کارتابل خود اقدام نمايند و يا برای کسب 
اطالعات بیشــتر بــا پســت الکترونیکی 

festival@nano.ir مکاتبه نمايند.
شــايان ذکر است، نهمین جشــنواره و 
نمايشــگاه فناوری نانو از 14 تا 1۷ مهرماه 
ســال جاری در محل نمايشگاه بین المللی 

تهران )سالن خلیج فارس( برگزار می شود.

نهمين جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو برگزار می شود
نانو در ایران
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انجمــن نانوفنــاوری ايــران با 
خوارزمی،  دانشــگاه  همــکاری 
ششمین کنگره بین المللی علوم 
را   )ICNN2016( فناوری نانــو  و 
در روزهای 5 تا ۷ آبان ماه ســال 
13۹5، در دانشــگاه خوارزمــی 

برگزار می کند.
ششمین کنگره بین المللی علوم و 
فناوری نانو )ICNN2016( با هدف 
فراهــم کردن فرصتی مناســب 
برای معرفی پیشرفت های جديد 
در حــوزه ی فناوری نانو و تقويت 
همکاری بین محققــان ايرانی و 
خارجی اين حوزه توسط انجمن 
نانو فنــاوری ايران بــا همکاری 
دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

از جمله محورهــای اين کنگره 
می توان به موارد زير اشاره کرد:

 نانوشیمی
 نانوفیزيک

 نانوفوتونیک
 نانومواد

 نانوپزشکی
 نانوزيست فناوری

 نانوالکترونیک
 نانومحاسباتی

 نانومکانیک

شايان ذکر است، در حاشیه اين 
رويداد، نمايشگاهی از محصوالت 
و دســتاوردهای پژوهشــگران و 
صنعتگران در حــوزه فناوری نانو 

متقاضیــان  و  می شــود  برپــا 
می توانند برای نمايش محصوالت 
و دســتاوردهای خود  به پايگاه 
اينترنتی همايش مراجعه نمايند.

عالقه مندان به شــرکت در اين 
کنگــره می توانند، برای کســب 
اطالعــات بیشــتر و اطــالع از 
چگونگی ارســال مقاله به پايگاه 
اينترنتی اين همايش به نشــانی   
مراجعــه   http://icnn2016.ir

نمايند.
الزم بــه ذکر اســت، کــه اين 
کنگره مورد تايید ســتاد توسعه 
شــامل  و  بــوده  فناوری نانــو 
حمايت های تشــويقی اين ستاد 

می شود.

چهارمین کنفرانس تخصصــی فناوری نانو در 
صنعت برق و انرژی به همت پژوهشگاه نیرو و 
ستاد توسعه فناوری نانو، در روزهای دوم و سوم 

شهريورماه برگزار می  شود.
چهارمیــن کنفرانــس تخصصــی فناوری نانو 
در صنعت بــرق و انرژی با هــدف ارائه نتايج 
کاربردی و علمــی فناوری نانو در حوزه برق و 

انرژی برگزار می شود.
از ديگر اهداف اين کنفرانس می توان به موارد 

زير اشاره نمود؛
 گســترش کاربردهای فناوری نانو در صنعت 

برق و انرژی؛
 معرفــی ظرفیت های موجــود برای حمايت 

مادی و معنوی از پروژه های نانو؛
 تجارب موفق ايران و جهان در بهره برداری از 

فناوری های نانو در صنعت برق و انرژی؛
 بررســی فرصت ها و چالش های به کارگیری 

فناوری نانو در صنعت برق و انرژی؛
 توســعه به کارگیــری فناوری نانو در صنعت 

برق و انرژی؛
 برقــراری ارتبــاط و تبــادل نظــر میــان 
صاحب نظران حوزه برق و انرژی و فناوری نانو؛ و

 تشويق پژوهشــگران حوزه نانو برای فعالیت 
در زمینه های برق و انرژی.

»اســتفاده از فناوری نانو در بخش تولید برق 

و انرژی )EPG(«، »اســتفاده از فناوری نانو در 
بخش انتقال برق و انرژی)PTL(«، »اســتفاده 
از فناوری نانــو در بخش توزيع بــرق و انرژی 
)PDS(« و »اســتفاده از فناوری نانو در کاهش 
آالينده های زيست محیطی صنعت برق و انرژی 
)ENV(« از جملــه محورهای اين کنفرانس  به 

شمار می روند.
شــايان ذکــر اســت، در حاشــیه چهارمین 

کنفرانــس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق 
نمايشگاهی از دستاوردهای پژوهشی و تجاری 
اين حوزه برگزار می  شــود. شــرکت کنندگان 
می تواننــد بــا بازديــد از ايــن نمايشــگاه با 
نمونه هايی از پروژه های انجام شده، با استفاده 
از فناوری نانو آشــنا شده و با نهادها، سازمان ها 
و شــرکت هايی که در اين زمینه فعالیت دارند 

گفتگو و مذاکره کنند.
عالقمندان جهت کســب اطالعات بیشــتر و 
شــرکت در اين کنفرانــس دو روزه می توانند 
بــه پايــگاه اينترنتــی ايــن کنفرانــس بــه 
مراجعــه   http://nanoconference.ir نشــانی 

نمايند.
همچنین، شرکت هايی که در زمینه فناوری نانو 
فعالیت دارند، می توانند جهت ارائه محصوالت 
و يا فعالیت های تحقیقاتی خود در نمايشــگاه 

جانبی، با دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرند.
 الزم به ذکر اســت، ايــن کنفرانس از جمله 
کنفرانس های مورد تايید ســتاد ويژه توســعه  
فناوری نانو برای دريافــت مرحله دوم حمايت 
تشويقی پايان نامه های مرتبط با فناوری نانو در 

سال 13۹5 است.
اســت، چهارمین کنفرانس تخصصی  گفتنی 
فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، در روزهای 
دوم و ســوم شــهريورماه در محل تاالر خلیج 

فارس پژوهشگاه نیرو برگزار می  شود.

دوم و سوم شهریورماه 139۵؛
چهارمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی برگزار می شود

نانو در ایران

پنجم تا هفتم آبان ماه؛
ششمين كنگره بين المللی علوم و فناوری نانو برگزار می شود

نانو در ایران
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كاشان:
ساخت نانوكامپوزیت الکترومغناطيسی به روشی ساده و كم هزینه

پژوهش در ایران
پژهشــگران دانشــگاه کاشــان در طرحــی 
تحقیقاتی، با اســتفاده از مواد اولیه ی طبیعی و 
کم هزينه، نانوکامپوزيتی آزمايشگاهی با کاربرد 
در حوزه ی انرژی و برق و رايانه ساخته اند. جهت 
ســاخت اين نانوکامپوزيت از روشی منطبق بر 
اصول شیمی سبز استفاده شده که خود منجر 
به کاهش آلودگی های زيست محیطی در تولید 

اين ماده می شود.
کامپوزيت های مغناطیسی-الکتريکی ترکیباتی 
هســتند دارای کاربردهای مختلفی در صنايع 
مختلف از جمله ابزارهــای ذخیره ی اطالعات، 
دستگاه های کنترل رزونانس مغناطیسی میدان 
الکتريکی، دستگاه های تبديل انرژی مغناطیسی 
به الکترونوری و غیره هستند. همین کاربردهای 
وســیع باعث شــده امروزه توجه دانشــمندان 
زيادی به اين ترکیبات معطوف شــود. ويژگی  
برجســته ی اين دســته از مواد بروز همزمان 

خواص مغناطیسی و الکتريکی در آن هاست.
به گفته ی دکتر مسعود صلواتی نیاسری هدف 
از ايــن پژوهش نیز تهیــه ی نانوکامپوزيتی از 
خانواده ی کامپوزيت های مغناطیسی-الکتريکی 

از جنس PbTiO3/PbFe12O19 بوده است.
وی در ادامه افزود: »برای ساخت نانوکامپوزيت 
مــورد نظر از روش ســل-ژل خوداحتراقی، که 
روشی ساده، ســريع و مقرون به صرفه است و 
افزون بر آن راندمان بااليی نیز دارد، اســتفاده 

شد.«
در اين طرح از مالتــوز )مواد قندی حاصل از 
جوانه ی جــو( که يک ماده ی طبیعی و بی ضرر 
است، به عنوان عامل کاهنده در فرايند ساخت 
استفاده شده که عامل مهمی در راستای کاربرد 
اصول شــیمی ســبز در ســنتز مواد و کاهش 

آلودگی های محیط زيســت به شــمار می رود. 
همچنین بــه کار بردن نمک هــای نیتراتی به 
عنوان پیش مــاده، دلیل ديگــری در کاهش 
هزينه هــای مصرفی و مقرون بــه صرفه بودن 

ساخت نمونه ها بوده است.
بــه گفته ی اين محقق خــواص و ويژگی های 
مختلف نانوکامپوزيت های صفحه ای شکل سنتز 
شده از جمله ساختار، خلوص محصول و خاصیت 
مغناطیســی آن ها به کمک روش های مختلف 
از جملــه TEM ،SEM ،XRD و EDS مــورد 
بررسی قرار گرفته اســت. نتايج اين بررسی ها 
حاکی از بهبود ساختار نانوصفحات ايجاد شده 
و خواص مغناطیســی ايــن نانوکامپوزيت بوده 
است. در واقع ترکیب نهايی يک نانوکامپوزيت 

سوپرپارامغناطیس است.
نتايــج ايــن کار که حاصــل تالش های دکتر 
مســعود صلواتی نیاســری، عضو هیأت علمی 
دانشگاه کاشان، فاطمه انصاری و اعظم سبحانی 
 Composites Part B: مجلــه ی  در  اســت، 
Engineering )جلد ۸5، سال 2016، صفحات 

1۷0 تا 1۷5( چاپ شده است.

زنجان:
بهينه سازی نانوالياف پليمری مورد استفاده در ترميم بافت های آسيب دیده 

پژوهش در ایران
پژوهشگر دانشــگاه زنجان، موفق به تولید نانو 
الیاف پلیمــری با قطر و خواص مکانیکی بهینه 
شد. تولید اين نانوالیاف با اين خصوصیات گامی 
مهم در جهت ترمیم بافت های آســیب ديده ی 
بدن در بحث مهندســی بافت به شمار می رود. 
اين مواد نانوســاختار در مقیاس آزمايشــگاهی 
تولیدشــده اند؛ اما در آينــده در صورت افزايش 
مقیاس و مقــدار تولید قابیلت تجاری شــدن 

خواهند داشت. 
حــوادث مختلف می توانند بــه انواع بافت های 
درونی و بیرونی بدن انســان آســیب برسانند. 
از ايــن رو ترمیم کامل و ســريع اين بافت های 
آســیب ديده می تواند يکی از مهم ترين اهداف 
علومی همچون مهندســی بافت و مهندســی 
پزشــکی باشــد. در اين راســتا، فراهم کردن 
مناســب ترين محیط برای رشــد و جايگزينی 

بافت های جديد ضروری به نظر می رسد. 
دکتر امیر دوســتگانی در رابطه با اهداف طرح 
گفــت: »نانو الیاف به دلیل نســبت ســطح به 
حجم بســیار باال می توانند خواص ويژه ای را از 
خود نشــان دهند. همچنین ساختار بافت های 

بدن انســان دارای ســاختار نانو لیفی و الیافی 
با قطــر کمتر از 500 نانومتر هســتند. در اين 
پژوهش قطر متوســط الیاف و خواص مکانیکی 
بهینه ســازی شــده اند تا نانو الیافی با کمترين 
قطر ممکن و حداکثر اســتحکام به دســت آيد. 
اين داربســت ها می توانند فضای مناسبی برای 
جايگزينی و ترمیم بافت های آسیب ديده فراهم 

نمايند.«
وی در ادامه افزود: »در بحث مهندسی پزشکی 
جهــت ترمیم بافت هــای آســیب ديده نیاز به 
ساختارهای سه بعدی مشــابه بدن انسان است 
تا محیط مناسبی برای رشد و تکثیر سلول های 
مورد نظر فراهم گردد. با استفاده از نتايج حاصل 
از اين تحقیق، امکان تهیه و ساخت داربست های 
پلیمــری با خواص مناســب فراهــم می گردد. 
به عــالوه، با در اختیار داشــتن شــرايط بهینه 
می توان با ســرعت بیشتر و هزينه ی کمتری به 
داربســت های با خواص مناسب دسترسی پیدا 

کرد.«
دوستگانی مراحل انجام اين پژوهش را به اين 
صورت بیان کــرد: »ابتدا محدوده ی مناســب 

متغیرهای فرايند الکتروريسی برای تهیه ی نانو 
الیاف پلی وينیل الکل به دســت آمده و ســپس 
با اســتفاده از طراحی آزمايش و روش پاســخ 
ســطح، مقادير پارامترهای فرايند برای تهیه ی 
داربست های نانو الیاف با شرايط بهینه مشخص 
شد. ســپس به منظور بررسی درستی داده های 
به دست آمده، چند نمونه در شرايط بهینه تهیه 
شد و قطر و استحکام آن ها با نتايج نرم افزار مورد 

مقايسه قرار گرفت.«
نتايج آزمون ها نشــان داده انــد افزايش غلظت 
محلول موجب افزايش قطر متوسط الیاف شده؛ 
اما اســتحکام آن ها را کاهش می دهد. از سوی 
ديگر افزايش ولتاژ اعمالی در فرايند الکتروريسی 
موجب کاهش قطر متوســط الیــاف و افزايش 

استحکام آن ها می گردد.
نتايج ايــن تحقیــق در مجلــه ی بین المللی 
 ،45 )جلــد   Journal of Industrial Textiles
شماره 3، ســال 2015، صفحات 10 تا 22( به 
چاپ رسیده است. دکتر امیر دوستگانی- عضو 
هیئت علمی دانشــگاه زنجان عهده دار انجام اين 

پژوهش بوده است.
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دانشگاه آزاد اسالمی:
كاهش آثار جانبی داروی ضد سرطان بر قابليت باروری  

پژوهش در ایران
محققان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علوم و 
تحقیقات، اثــر نوعی نانــوذرات را بر حفاظت از 
سیستم تولید مثل و باروری در مدل های حیوانی 
تحت درمان سرطان مورد بررسی قرار دادند. اين 
تحقیقات حاکی از مؤثر بودن ايــن نانوذرات در 
کاهش آثار جانبی داروی ضدسرطان مورد مطالعه 
بر عملکرد هورمون های جنســی موش های ماده 

بوده است.
داکسوروبیســین )DOX( يکی از داروهای ضد 
سرطان است که به طور گسترده برای درمان انواع 
مختلف تومورهای بدخیم به کار می رود. عوارض 
ناشی از مصرف اين دارو يک هفته بعد از تزريق آن 
بروز می نمايد. اين عوارض شامل تهوع و استفراغ 
و کاهش موقت تعداد گلبول های سفید و قرمز و 
پالکت هاست. اين امر سبب افزايش خطر ابتال به 
عفونت، کم خونی و يا خونريزی می شود. از طرفی 
اين دارو ســمیت شديدی بر سیستم تولید مثل 
ايجاد کرده و منجر به برهم زدن باروری فرد تحت 

مداوا می گردد.
به گفته ی سارا راســتگو، در اين طرح به بررسی 
اثر حفاظتی نانوذرات ســلنیوم و اکسید روی بر 
سیستم تولید مثل و باروری و تغیرات بافتی رحم 
و تخمدان موش هــای ماده ی بالغ بعد از تیمار با 

داکسوروبیسین پرداخته شده است.
وی در ادامه افزود: »از آنجا که نانوذرات مختلف 

از اشکال جديد مواد با خواص زيستی برجسته و 
سمیت کم هستند، لذا به نظر می رسد پتانسیل 
بااليــی در عبور از ســدهاي فیزيولوژيک بدن و 
دسترســی به بافت هاي هدف را دارا باشند. نتايج 
آزمايش های انجام شــده در اين طرح نیز حاکی 
از عملکرد مؤثر نانوذرات سلنیوم و اکسید روی در 
کاهش آثار جانبی نامطلوب داروی داکسوروبیسین 
و محافظت از سیستم تولید مثل موش ها بود که 

بسیار امیدوارکننده است.«
الزم به توضیح اســت که يکی از مکانیسم های 
شناخته شده توســط داکسوروبیسین، تشکیل 
راديکال های آزاد از جمله گونه های فعال اکسیژن 
)ROS( اســت. راديکال های آزاد سبب صدمه به 
پروتئین ها و چربی های درون ســلولی می شــود 
که در نهايت منجر به از بین رفتن سلول و بافت 

آسیب ديده می شود.

نتايــج ايــن مطالعــات نیــز نشــان داده که 
داکسوروبیســین می تواند به علت ايجاد استرس 
اکسیداتیو، بر فراسنجه های آنتی اکسیدانی و نیز 
پارامترهای خونی، که شامل هورمون های جنسی 
و شمارش سلول های خونی است، اثرات کاهشی 

بگذارد.
اين در حالی است که استفاده از دو عنصر نانوذرات 
اکســید روی و نانوذرات ســلنیوم اثرات کاهشی 
ناشی از داکسوروبیسین را بر ويژگی آنتی اکسیدانی 
و نیز شاخص های تولید مثلی شامل هورمون های 
جنسی بر طرف نموده و آن ها را افزايش می دهد. 
همچنین در شمارش سلول های خونی مشخص 
شده که اســتفاده از اين دو عنصر اثرات افزايشی 
مطلوبی بــر گلبول های قرمز خونــی دارد. البته 
نکته ی جالب اين اســت که مصرف همزمان اين 
دو عنصر اثرات مطلوب تری در مقايسه با مصرف 

جداگانه ی اين عناصر داشته است.
 Nanoscale نتايج ايــن تحقیقات در مجلــه ی
Research Letters )جلــد ۷، شــماره 1، ســال 
2015، صفحات 1۸۷ تا 1۹1( به چاپ رســیده 
است. دکتر علی اصغر صادقی- عضو هیأت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و سارا 
راستگو -فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد 
از اين دانشــگاه در انجام ايــن پژوهش همکاری 

داشته اند.

دانشگاه صنعتی شریف:
افزایش بازدهی سلول های خورشيدی با اعمال تغييرات نانوساختار

پژوهش در ایران
محققان دانشــگاه صنعتی شــريف با همکاری 
پژوهشــگرانی از انستیتو مهندســی و پژوهش 
مواد سنگاپور موفق شدند در طرحی تحقیقاتی، 
بــا ايجاد تغییراتی در مقیاس نانــو بر روی اجزای 
تشکیل دهنده ی ســلول های خورشیدی حساس 
به رنگ، میزان بازدهی تبديل انرژی خورشــیدی 
به الکتريکی اين نمونه های آزمايشگاهی را افزايش 
دهند. عالوه بر اين، در ســاخت آند اين ســلول 
خورشــیدی از روشی بهره گرفته شــد که جزء 

روش های صنعتی، کم هزينه و ساده است.
با توجه به اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی به 
عنوان يک انرژی پاک، تحقیق و مطالعه در خصوص 
ساخت سلول های خورشیدی و تجاری سازی آن ها 

رو به افزايش است. از مشکالت موجود در زمینه ی 
تولید انبوه سلول های خورشیدی، بازدهی پايین و 

هزينه ی باالی آن هاست.
مهندس مهسا جاللی با اشاره به اينکه به کمک 
روش های جديد تولید و ايجاد تغییراتی در ساختار 
سلول های خورشــیدی می توان بر اين مشکالت 
غلبه کــرد، عنوان کرد: »هــدف از انجام اين کار 
تحقیقاتی، طراحی و تولید ســلول خورشــیدی 
نانوساختار با بازدهی باال از طريق مهندسی کردن 
اليه های تشکیل دهنده ی اين سلول ها بوده است.«

به گفته ی اين محقق، يکــی از راه های نوين در 
ساخت سلول های خورشیدی نانوساختار، طراحی 
و ساخت سلول خورشیدی به صورت دو اليه، يعنی 

اضافه کردن يک اليه ی پراکنده کننده ی نور عالوه 
بر اليه ی اولیه ی حاوی نانوذرات اکســیدتیتانیوم 
است. در اين طرح نیز از طريق تغییر نانوساختار 
اکسیدتیتانیوم بکار رفته در اليه ی پراکنده کننده، 
ســطح مؤثر اين اليه افزايش يافته است. بنابراين 
میزان جذب رنگ و نور در اين سلول ها و در نتیجه 

راندمان کلی آن ها افزايش يافت.
وی در ادامه به توضیح اثرگذاری تغییر در ساختار 
اليه ی پراکنــده کننده نور پرداخت و عنوان کرد: 
»اليه ی پراکنده کننده که اغلب دارای ســاختار 
يک بعدی همچون نانومیله ها و نانولوله هاست، منجر 
به پراکنده شدن و در نتیجه افزايش طول مسیر نور 
ورودی می گردد. اما نقطه ضعف اين طراحی جديد 
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مازندران:
نانوكامپوزیت های زیست سازگار، جایگزین عامل های ضدباكتری سمی

پژوهش در ایران

)ساختن ســلول خورشــیدی به صورت دواليه( 
کاهش سطح مؤثر و جذب رنگ و در نتیجه کاهش 
راندمان سلول خورشیدی است. اما در اين تحقیق 
ضمن حفظ ســاختار يک بعدی، با ايجاد سطوح 
ترک شکل کنترل شده بر روی سطح نانومیله ها، 
سطح مؤثر و در نتیجه میزان جذب رنگ و راندمان 

سلول خورشیدی افزايش يافته است.«
بدين ترتیب ضمن حفظ مزيت اصلی نانومیله ی 
اکســید تیتانیوم در اليه ی پراکنده کننده ی نور، 
بر مشکل آن ها که کاهش سطح مؤثر است، غلبه 

شده است.
نتايج اين طرح در صنايع تولید برق با اســتفاده 
از فناوری خورشــیدی نانوساختار و همچنین در 
صنايع وابســته به تولید انرژی پاک قابل کاربرد 

خواهد بود.
جاللی در خصوص نحوه ی ســاخت و بررســی 
اين ســلول ها عنوان کرد:»همان گونه که اشــاره 
شــد، هدف از انجام اين کار تحقیقاتی ســاخت 

سلول خورشــیدی نانوساختار حســاس شده با 
رنگ بــا راندمان باال بوده اســت. بدين منظور با 
استفاده از روش هیدروترمال، نانومیله های دارای 
سطوح ترک شکل، که بسیار شبیه ذغال در حال 
سوختن هســتند، تولید گرديد. در واقع استفاده 
از غلظت مناســبی از اتیلن گلیکول، دما، زمان و 
تعداد دفعات بهینــه در فرآيند هیدروترمال مانع 
رشــد کامل کريستال شده و سطوح شبیه ترکی 
را بر روی سطح نانومیله ايجاد نمود. اين نانومیله ها 
در مقايســه با نانومیله های معمولی سطح مؤثر و 
خاصیت پراکنده کنندگی نور بسیار باالتری داشته 

و در نتیجه سبب افزايش قابل توجه راندمان سلول 
خورشیدی می گردند.«

نتايج اين مطالعات نشــان داده  که با استفاده از 
اين فرايند و ايجاد عیوب ترک شــکل بر روی نانو 
میله های موجود در اليه پراکنده کننده ی نور، سطح 
مؤثــر و در نتیجه میزان جذب رنگ به مقدار 20 
درصد و بازده سلول خورشیدی به میزان 10 درصد 

افزايش می يابد.
ايــن تحقیقات حاصل همــکاری دکتر خطیب 
االســالم صدر نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه 
صنعتی شريف، دکتر نسترن رياحی نوری- مدير 
گروه مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیرو، مهسا جاللی- 
دانش آموخته رشته مهندسی مواد و روزبه سیاوش 
موخر- دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه 
صنعتی شــريف و محققان ســنگاپوری اســت. 
 Journal of Applied نتايج اين کار در مجلــه ی
Electrochemistry )جلد 45، شــماره ۸، ســال 

2015، صفحات ۸31 تا ۸3۸( منتشرشده است.

فناوری های  پژوهشــگران دانشــگاه تخصصی 
نوين آمــل، در طرحی تحقیقاتی، موفق به تولید 
آزمايشــگاهی نانوموادی با خاصیت ضدباکتری 
شــدند که عملکــرد مطلوبی در مواجــه با انواع 
باکتری ها از خود نشــان می دهد. اين دســته از 
مــواد می توانند به عنوان عامل ضــد باکتری در 
صنايع نساجی، صنايع پالستیک، صنايع رنگ و 
پوشش و همچنین ساخت تجهیزات پزشکی مورد 
استفاده قرار گیرند. ساخت اين نانوذرات با استفاده 
از روشی آسان، کم هزينه و سازگار با محیط  زيست 

صورت گرفته است.
مواد ضدباکتری ترکیباتی هستند که باکتری های 
بیماری زا يا ساير میکروارگانیسم ها را از بین برده 
و يا مانع رشد آن ها می شوند. در گذشته تحقیقات 
بسیاری بر روی انواع روش های تولید ترکیبات آلی 
فلزی زيســت کش از جمله ترکیبات نقره، مس، 
روی و غیره، صورت گرفته اســت. امروزه استفاده 
از اين نوع ترکیبات به دلیل ســمیت، فرار بودن، 
ناپايداری شیمیايی و نفوذ آسان به بدن از طريق 
پوســت پیشنهاد نمی شــود. از اين رو، تولید يک 
ماده ی جايگزين توجهات بسیاری را به خود جلب 

کرده است. 
دکتر محمد ســلیمانی لشــکناری در اشاره به 
اهمیت اين مواد عنوان کرد: »اين طرح پژوهشی 
با هــدف تهیه و بررســی خــواص ضدباکتری 

پلیمرهای نانوساختار صورت گرفته است. اثرات 
اساســی به دســت آمده از محصول طرح، شامل 
کاهش آلودگــی و کاهش اثرات جانبی ترکیبات 
ضدباکتری مرسوم )ترکیبات شیمیايی و نانوذرات 

فلزی از قبیل نقره( است.«
سلیمانی در خصوص خواص اين پلیمر تصريح 
کرد: »در گذشــته تمرکز بر خواص ضدباکتری 
نانوذرات فلزی بود؛ اما آزاد شدن اين نانوذرات در 
محیط زيست، خود منجر به ايجاد آلودگی می گردد. 
درحالی کــه پلیمرهايی با خاصیت ضدمیکروبی 
ذاتی اين مشکل را برطرف نموده است. اين قبیل 
پلیمرها در بــازه ی زمانی طوالنی تری از خاصیت 
ضدباکتــری برخوردار بوده و در محیط انتشــار 
نمی يابــد و حتی در صورت انتشــار نیز با توجه 
به ســاختار پلیمری خود، مضرات چندانی ايجاد 
نخواهد کرد. لذا می توان از ترکیب پیشــنهادی 
در اين طرح به منظور برطرف کردن مشــکالت 

ترکیبات ضدباکتری مرسوم استفاده کرد«

وی در ادامه افزود: »به دلیل روش تهیه ی آسان 
اين دســته از نانوذرات پلیمری، امکان تولید اين 

محصوالت در مقیاس صنعتی نیز میسر است.«
اين محقق روند انجام مطالعات را اين گونه شرح 
داد: »در ابتدا نانوذرات پلیمری با استفاده از روش 
پلیمريزاسیون شــیمیايی تهیه و پس از بررسی 
خصوصیات شــکل شناختی و ساختار شیمیايی 
محصول واکنــش، از طريق آزمون های انتشــار 
ديسک، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری، 
حداقل غلظت کشــندگی باکتــری و همچنین 
تعیین سینتیک کشندگی، به بررسی خصوصیات 

ضدباکتری نانو ذرات پلیمری پرداخته شد.«
وی همچنین خاطرنشــان کرد: »ابعاد نانومتری 
محصول تهیه شــده باعث شــده بتوان عالوه بر 
حالت جامد، حالت محلول کلوئیدی آن نیز تهیه 

گردد که کاربردهای آن را نیز افزايش می دهد.«
اين تحقیقــات حاصل همــکاری دکتر محمد 
سلیمانی لشــکناری- عضو هیأت  علمی دانشگاه 
تخصصی فناوری های نوين آمل، دکتر حســین 
عیســی زاده-عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی 
نوشیروانی بابل، و خانعلی سلطانی-استاد دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد چالوس است. نتايج اين کار 
 Polymer-Plastic Technology and در مجله ی
Engineering )جلد 54، ســال 2015، صفحات 

154۷ تا 1552( منتشر شده است.
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پژوهشدرايــران

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری محقحقان دانشگاه شهید 
چمران اهواز موفق به ساخت نمونه های آزمايشگاهی داربست هايی از جنس 
نانوالیاف شده اند. اين داربست ها به منظور تولید سلول های کارامد از سلول های 
بنیادی جهت درمان بیماری هايی از جمله ديابت و بیماری های کبدی طراحی 

شده است.
درمان از کار افتادگی ارگان های بدن نظیر سلول های تولید کننده ی انسولین 
در بیماری  ديابت يکی از مشکالت حل نشده و بحث برانگیز در حوزه ی پزشکی 
اســت. در بســیاری از موارد، پیوند عضو به عنوان درمان انتخابی از جمله در 
بیماری های کبدی، ريوی و يا لوزالمعده در نظر گرفته می شــود. با اين حال 
عوارض مرتبط با پیوند اعضا همچون کمبود اهدا کننده ی ســازگار، عوارض 
جراحی، رد پیوند و هزينه های باالی آن همواره وجود دارد. از اين رو، ســلول 
درمانی می تواند به عنوان يک روش جايگزين برای غلبه بر اين موانع اتخاذ شود.
 ،)hiPSCs( به گفته ی دکتر الهام حويزی، سلول های پرتوان القا شده ی انسانی

به صورت بالقوه قادر به متمايز شدن به کلیه سلول های بافت های انسانی است. 
به همین دلیل به عنوان يک منبع نامحدود روش سلول درمانی در کاربردهای 

بالینی مطرح شده است.
 )Definitive endoderm( وی در ادامه افزود: »شکل گیری سلول اندودرم قطعی
اولین و مهم ترين مرحله در رشــد و نمو اندام هايی مانند پانکراس و کبد در 
مهره داران است. به همین دلیل، تولید آن ضامن تولید انواع سلول های کارآمد 
در درمان بیماری های مرتبط با اين اندام ها از جمله ديابت و بیماری های کبدی 
است. از اين رو هدف از انجام اين طرح تولید با بازده باالی سلول های اندودرم 
اولیه از ســلول های پرتوان القا شده ی انسانی، بر روی داربست های نانوالیافی 

بوده است.«
نتايج اين طرح می تواند در رفع مشکالت مربوط به تمايز سلول های بنیادی 
به سلول های هپاتوسیت و سلول های تولید کننده ی انسولین به منظور درمان 

بیماری های کبدی و ديابت مؤثر باشد.

پژوهش در ایران

محققان دانشگاه آزاد الهیجان و دانشگاه گیالن 
موفق به ســاخت اليه های نازک نانوســاختاری 
شده اند که می تواند در ســاخت ابزار الکتريکی و 
نوری از جمله سلول های خورشیدی، حسگرهای 
گازی و صفحات نمايشگر بکار گرفته شود. وجود 
همزمان شــفافیت و رســانايی الکتريکی باال از 
مهم ترين ويژگی های اين اليه هاست که منجر به 
افزايش بازده عملکرد آن ها می شود. اين تحقیقات 

در مقیاس آزمايشگاهی صورت گرفته است.
امروزه با توجه به کاربرد مواد نیمه رسانا در ساخت 
ابزارهای الکتريکی و اپتوالکتريکی، استفاده از آن ها 
به صورت فیلم های نازک بســیار مورد توجه قرار 
گرفته است. اکسیدهای رسانای شفاف )TCO( نیز 
در دسته ی مواد نیمه رسانا هستند و در میان انواع 
مختلف آن، اکسید کادمیوم )CdO( يکی از بهترين 

گزينه هاست.
به گفته ی دکتر عباس باقری خطیبانی، اکسید 
کادمیوم )CdO( شــفافیت بااليی در ناحیه ی نور 
مرئی طیف خورشــید دارد. اين ماده همچنین از 
ويژگی های الکتريکــی مطلوبی از جمله مقاومت 
الکتريکی پايین و غلظت باالی حامل های الکتريکی 

برخوردار است. 
وی در ادامه افزود: »اليه های نازک اکسید کادمیم 
کاربردهای متنوعی در حوزه های مختلف فناوری 
نظیر ســلول های خورشــیدی، صفحات نماش 
تخت، حســگرهای گازی، الکترودهای شــفاف، 
ترانزيســتورهای نوری و OLED ها دارد. اما يکی 
از مهم ترين مشکالت آن ها، دستیابی همزمان به 
میزان شفافیت خوب و رسانايی باال در آن است. به 

همین دلیل در اين پژوهش به دنبال ايجاد همزمان 
اين دو ويژگی در اليه های نانوســاختار اکســید 

کادمیوم بوديم.«
در بســیاری از کاربردهــا ماننــد صفحه هــای 
نمايش، ســلول های خورشــیدی و پنجره هايی 
که در ســاختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند 
)پنجره های هوشمند(، نیاز به صفحاتی است که 
قابلیت عبور نور را داشته باشند يا به عبارت ديگر 
دارای شفافیت نوری باشند. اين در حالی است که 
از چنین صفحاتی قابلیت های الکتريکی را نیز انتظار 
می رود که خود موجب کاهش شفافیت نوری در 
چنین اليه هايی می شــود. ازين روست که ايجاد 
موازنه ی مناســب میان اين دو خاصیت متضاد، 
دغدغه ی اصلی محققان اين حوزه به شمار می رود.

در اين تحقیــق نمونه هايــی از اليه های نازک 
نانوســاختار اکســیدکادمیم و همچنین اکسید 
کادمیم آاليیده شده با فلوئور بر روی زيراليه های 
شیشه ای ساخته شده است و خواص فیزيکی اين 
اليه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدين ترتیب 
نشان داده شده که دو هدف مذکور يعنی شفافیت 
باال و مقاومت پايین، برای چنین اليه هايی کاماًل 

قابل دسترس است.
بايد توجه داشــت که آاليیده کــردن اليه های 

مواد نیمه رســانا با عناصر ديگر گاهی سبب ايجاد 
ويژگی های نامطلوبی در آن ها می شود که حتی بر 
کاربرد آن ها اثر معکوس دارد. اما استفاده از عناصر 
مناسب بسیار اثربخش خواهد بود. به همین دلیل 
در اين طرح از عنصر فلوئور اســتفاده شده است. 
استفاده از عنصر فلوئور تأثیر مثبتی بر خواص نوری 
و الکتريکی اکســید کادمیم دارد و باعث کاهش 

مقاومت و افزايش رسانايی آن می شود.
به گفته ی باقری خطیبانی، جهت ســاخت اين 
 )spray pyrolysis( اليه ها از روش افشانه ی پايرولیز
استفاده شده است که در مقايسه با روش های متداول 
ديگر همچون کند و پاش )sputtering(، باريکه ی 
 )Pulsed Laser( و لیزر پالسی )Ion Beam( يونی
هزينه ی کمتری داشته و نیازی به شرايط فرايندی 
سخت و ويژه، همچون اعمال شرايط خأل يا کاربرد 

گازهای سمی ندارد.
الزم به ذکر است که در اين تحقیق ساختار اليه ها 
و خواص الکتريکی و نوری آن ها توسط روش های 
مختلف نظیر AFM ،SEM ،XRD و طیف سنجی 

UV مورد بررسی قرار گرفته است.
 The European Physical نتايج اين کار در مجله ی
Journal Plus )جلد 130، ســال 2015، صفحات 
254 تا 265( منتشر شده است. دکتر عباس باقری 
خطیبانی-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد الهیجان، دکتر سید محمد روضاتی- عضو 
هیأت علمی دانشگاه گیالن و زهرا الندی حالج- 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فیزيک حالت 
جامد از دانشگاه گیالن در انجام اين طرح همکاری 

داشته اند.

الهيجان:
بهبود بازده عملکرد الیه های كاربردی در ساخت ابزار الکترونيکی و نوری

پژوهش در ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران:
داربست های نانواليافی، بستری برای رشد سلول های بنيادی
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به گفته ی اين محقق، نتايج اين تحقیق نشان داده 
که سلول های iPS تولید شده در اين طرح، می توانند با 
کارايی بااليی به سلول های آندودرم قطعی تمايز يابند.
حويــزی در ادامه به اثر اســتفاده از داربســت های 
نانوالیافی پرداخت و افزود: »مطالعات نشــان داده که 
اســتفاده از داربســت نقش مؤثری در متمايز شدن 
سلول های بنیادی به انواع مختلف سلول ها داشته و 
سبب افزايش بقا و تکثیر آن ها می گردد. در اين طرح 
نیز داربست سنتز شــده محیط مناسبی برای رشد 

و تمايز ســلول های iPS به ســلول های آندودرم قطعی فراهم آورد. از طرفی 
سلول های iPS هیچ گونه ناســازگاری با داربست پلی الکتیک اسید/ژالتین 
)PLA/Gelatin( نشان نداده و اين داربست هیچ گونه سمیتی بر اين سلول ها 

نداشته است.«
در اين مطالعات سلول های القا شده انسانی )HiPS(  تحت عواملی که در متمايز 
شدن آن ها به اندودرم قطعی نقش دارند، در محیط کشت دو بعدی و سه بعدی 
مورد بررســی قرار گرفتند. برای اين منظور توان تمايزی سلول های hiPS بر 
داربست نانوالیاف از جنس پلی الکتیک اسید/ژالتین پوشش داده شده با ماتريژل 
تحت تأثیر عوامل رشــد مختلف)Activin A/wnt3a و IDE1 ( به سلول های 

انــدودرم قطعی مطالعه شــده اســت. خصوصیات 
داربســت ها با روش های مختلف از جمله FT-IR و 
SEM بررسی شده است. همچنین تمايز سلول های 
hiPS بــه ســلول های انــدودرم قطعــی به کمک 
آشکارسازهای متفاوت و با استفاده از روش هايی نظیر 

ايمونوسیتوشیمی و qRT-PCR انجام گرفته است.
حويزی در پايان در توضیح کامل تر نتايج حاصل شده 
عنوان کرد: »اثر مثبت محیط کشت سه بعدی بر تکثیر 
و تمايز سلول های اندودرم قطعی بیشتر از محیط دو 
بعدی بود. بعالوه يافته های حاصل از مقايســه عوامل مختلف نشان می دهد 
که اگرچه هر دوی عامــل IDE1 و Activin A/Wnt3a می توانند برای تمايز 
سلول های hiPS به ســلول های اندودرم قطعی مورد استفاده قرار گیرند، اما 
استفاده از مسیر Activin A/Wnt3a هم در شرايط کشت سه بعدی و هم کشت 

دو بعدی مؤثر و کاراتر است.«
اين تحقیقات حاصل تالش های دکتر الهام حويزی- عضو هیأت علمی دانشگاه 
 Journal of شهید چمران اهواز و همکارانش اســت که نتايج آن در مجله ی
Biomedical Research )جلد 102، شماره 11، سال 2014، صفحات 402۷ 

تا 4036( منتشر شده است.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت نانوغشاهايی از جنس 
نانوکامپوزيت شده اند که می تواند عملکرد پیل های سوختی را در دماهای باال 
نیز بهبود بخشد. اين نانوغشا از خواص مکانیکی و حرارتی بسیار خوبی برخوردار 
اســت و در صورت کاربرد در پیل های سوختی، منجر به افزايش بازده تولید 
انرژی الکتريکی توسط آن ها می شود. اين تحقیقات در مقیاس آزمايشگاهی 

صورت گرفته است.
امروزه بحران آلودگی حاصل از سوخت های فسیلی و گران قیمت بودن انرژی 
هسته ای باعث شده که تولید انرژی با استفاده از پیل های سوختی به عنوان 
يکی از مهم ترين روش های تولید انرژی محسوب گردد. پیل         های سوختی بدون 
ايجاد آلودگی های زيستی و صوتی، قادرند از ترکیب مستقیم بین سوخت و 

اکسیدکننده، با بازدهی بااليی انرژی الکتريکی را تولید کنند.
به گفته ی علیرضا زارع، پیل های سوختی در زمینه ی تأمین انرژی بخش هايی 
مانند حمل و نقل عمومی، نیروگاه ها و وسايل الکترونیکی قابل حمل از قبیل 

تلفن های همراه و رايانه های شخصی کاربرد دارند.
وی در خصوص مشکالت موجود در اين تجهیزات و لزوم انجام اين طرح افزود: 
»يکی از مهم ترين انواع پیل های ســوختی تجاری، پیل های سوختی غشای 
پلیمری است. در اين دسته از پیل های سوختی، از غشاهای تجاری مختلفی 
از جمله نفیون به عنوان غشاهای مبادله کننده ی پروتون استفاده می شود. اما 
نفیون تجاری دارای معايبی همچون هزينه ی هنگفت و عدم کارايی الزم در 
دماهای باالست. لذا در اين کار تحقیقاتی، ساخت غشای نانوکامپوزيتی مد نظر 
قرار گرفت که در کنار کاهش هزينه های مرتبط، از پايداری حرارتی باال، خواص 

مکانیکی مناسب و میزان عملکرد مطلوب سوختی برخوردار باشد.«
نتايج آزمون های انجام شده بر روی غشای نانو کامپوزيتی سنتز شده نشان 
می دهد نمونه های سنتز شده دارای عملکرد بسیار مناسبی در دما و رطوبت های 
مختلف است، به گونه ای که  می تواند جايگزين مناسبی برای بسیاری از غشاهای 

تجاری موجود باشد.
در صورت دســتیابی به تولید انبوه و استفاده از اين غشا در ساخت پیل های 
سوختی می توان آلودگی ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی را حذف نمود؛ 
چراکــه تنها محصول جانبی اين تجهیزات در کنار تولید انرژی، آب اســت. 

همچنین نشر گازهای گلخانه ای نیز کاهش خواهد يافت. از طرفی پیل های 
ســوختی راندمان باالتری نسبت به سوخت های فسیلی متداول نظیر نفت و 

بنزين دارد.
به گفته ی زارع، میزان کارايی غشاهای مبادله کننده پروتون به صورت مستقیم 
بر میزان بازدهی پیل سوختی تأثیر می گذارد. به همین دلیل مهم ترين ويژگی 
دنبال شده در ساخت غشا نانوکامپوزيتی پلیمری در اين طرح، خواص هدايت 
پروتونی باال و همچنین خواص فیزيکی و حرارتی مناسب و عملکرد مناسب 
آن در دماهای باال بوده است. برای دستیابی به اين هدف از نانوصفحات اکسید 

گرافن عامل دار شده استفاده شده است.
اين محقق در توضیح کامل تر نحوه ی ساخت اين غشاها عنوان کرد: »جهت 
اين کار ابتدا با اســتفاده از مونومرهای مختلف، پلی ايمید ســولفونه با وزن 
مولکولی باال و خواص مکانیکی مناسب سنتز شد. نانوصفحات اکسیدگرافن نیز 
به روش هامر سنتز شد. اين نانوصفحات با گروه های ايمیدازولی با قابلیت جذب 
اسید فسفريک عامل دار شدند. سپس نانوکامپوزيت های پلی ايمید سولفونه/ 
اکسید گرافن عامل دار شده با درصدهای مختلف ساخته شد. جهت شناسايی 
نمونه ها از آزمون های مختلف XRD-XPS ،H-NMR ،XPS ، FT-IR  استفاده 
شــد. همچنین آزمون های مختلف شــامل آزمون هدايت پروتونی در دما و 
رطوبت های مختلف، آنالیز گرماوزن سنجی، آزمون خواص مکانیکی، ظرفیت 
تبادل پروتونی، میزان جذب آب و جذب اســید جهت بررسی میزان کارايی 
غشاهای نانو کامپوزيتی انجام شد. جهت بررسی ساختار و ريخت سطح غشاها 

نیز از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد.«
الزم به توضیح است که نانوصفحات اکسید گرافن عامل دار شده با مايع يونی، 
باعث افزايش جذب آب، جذب اسید فسفريک و استحکام مکانیکی و پايداری 
حرارتی و همچنین موجب افزايش هدايت پروتونی و کارايی غشــاهای نانو 

کامپوزيتی در پیل های  سوختی غشا پلیمری می گردد.
ايــن تحقیقات حاصل تالش های علیرضا زارع، وحیــد انصاری و دکتر الهه 
کوثری- عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. نتايج اين کار در 
مجله ی International Journal of Hydrogen Energy )جلد 40، شماره 40، 

سال 2015، صفحات 13۹64 تا 13۹۷۸( به چاپ رسیده است.

دانشگاه صنعتی اميركبير:
ساخت پيل های سوختی با عملکرد مناسب در دماهای باال
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محققــان پژوهشــگاه صنعت نفــت در کاری 
آزمايشــگاهی به اثر اســتفاده از نوعی نانوذره 
در بهبود خــواص ضدخوردگی پوشــش های 
کاربردی در خطوط انتقال نفت و گاز پرداختند. 
نتايــج اين کار حاکی از افزايش عمر دو برابری 
اين پوشش ها در صورت اســتفاده از نانوذرات 

بوده است.
پوشش ها کاربردهای گســترده ای در صنايع 
مختلــف دارنــد. يکــی از مهم تريــن وظايف 
پوشــش ها در صنعت نفــت مقابله با خوردگی 
اســت. اما پوشــش مصرفی، اعمــال آن ها و 
آماده ســازی ســطح زير اليه، هزينه ی بزرگی 
را به صنعــت نفت تحمیل می کنــد. با توجه 
به اين مطالب، دســتیابی به پوششی که عمر 
طوالنی تری داشــته و در محافظت از سطح در 
مقابله بــا خوردگی زمان طوالنی تری را تحمل 

کند، از اهداف مهم صنعت  نفت است. 
يکی از راهکارهای افزايش عمر اين پوشش ها 
در علــوم جديد اســتفاده از نانوذرات اســت. 
نانوذرات عــالوه بر بهبود خواص پوشــش ها، 
عمــر آن ها را نیز افزايــش داده و با چند برابر 

کردن زمان کارکــرد آن ها، هزينه ها را کاهش 
می دهند.

بــه گفتــه ی احمد قاســمی کهريزســنگی، 
هدف ايــن پژوهش برطرف کردن مشــکالت 
صنعت نفــت در حــوزه ی پوشــش های مورد 
اســتفاده در خطوط انتقال نفت بوده اســت. 
ارتقای خواص ضد خوردگی پوشــش های پايه 
اپوکســی و عالوه بر آن بهبود ويژ گی های اين 
پوشــش در مقابله با نور خورشید از مهم ترين 
موارد دنبال شده در اين طرح بوده است. برای 
اين منظور، اســتفاده از نانوذرات دوده )کربن 
بلک( در ساختار اپوکســی در دستور کار قرار 

گرفته است.
قاســمی در ادامه افزود: »با توجــه به اينکه 
دوده يک نانوذره ی ارزان قیمت و فراوان است، 
لذا بهره گیری صنعتی از آن آســان اســت. اما 
بزرگتريــن مشــکلی که در کار کــردن با اين 
نانوذره وجــود دارد، تجمع و بهم چســبیدن 
ذرات و قرارگیری در محدوده اندازه ی میکرونی 
اســت که همین اين امر موجب کاهش خواص 
آن می شــود. بــه همین دلیل مــا در اين کار 

تالش کرديم با اصالح اين نانوذرات اين مشکل 
را برطرف کنیم.«

نتايج آزمون های خوردگی بر روی پوشش های 
تهیه شده نشــان داد که با اصالح و در نتیجه 
پخش مناســب نانــوذرات دوده در ســاختار 
پوشــش، می توان عالوه بر افزايش بیش از دو 
برابری عمر پوشــش، عملکرد آن را نیز به طور 

قابل مالحظه ای افزايش داد.
از آنجا که هزينه های ناشــی از آماده سازی و 
اعمال پوشش ها بسیار باالست؛ لذا افزايش دو 
برابری عمر پوشــش می تواند به شدت مقرون 
به صرفه باشــد. به عبارتی نتايج اين طرح در 
صورت عملیاتی شــدن می توانــد هزينه های 
ناشــی از تخريب پوشــش ها را در محیط های 
خورنده و اتمســفريک به میزان زيادی برطرف 

کند.
به گفته ی قاســمی چنانچه اين پوشــش در 
مقیــاس انبوه و صنعتی تولید شــود، می تواند 
افزون بــر صنايع نفت و گاز بــه منظور بهبود 
خــواص ضــد خوردگــی، در ســاير صنايع و 
محیط هايــی که عوامل خورنده وجود داشــته 

پژوهشگاه صنعت نفت:
بهبود خواص ضدخوردگی پوشش های مورد استفاده در خطوط انتقال نفت

پژوهش در ایران

پژوهشــگر مرکز تحقیقات خون و ســرطان بیمارستان شهید صدوقی 
يزد با همکاری محققان دانشــگاه مااليای مالزی در يک تحقیق مشترک 
آزمايشگاهی، نانوســاختاری بر پايه ی نانولوله های کربنی طراحی کردند 
کــه دارای خاصیت ضد میکروبی جهت اســتفاده در محیط های عمومی 
به ويژه محیط های بیمارســتانی اســت. عالوه بر آن، اين ماده را می توان 
به عنوان يک ترکیب مناســب در فیلترهای تصفیه ی خون استفاده کرد. 
اين مواد کربنی مشــکالت سمی شــدن خون ناشی از هموديالیز را رفع 

می کند.
هموديالیز فرايندی است که عمل تصفیه ی خون را برای بیماران کلیوی 
انجام می دهــد. به مرور زمان، تجمع باکتری ها و ســويه های میکروبی، 
ســبب تخريب فیلترها و غشاهای موجود در اين دستگاه شده و موجب 
بــروز اثرات جانبی منفی بر خون بیمار و ســمی شــدن آن می گردند. 
ازاين رو، تحقیقات بســیاری جهت استفاده از مواد ضدمیکروبی از جمله 

مواد پلیمری و نانوساختار های کربنی صورت گرفته است.

هادی زارع زردينی در خصوص اهداف اين طرح اظهار داشــت: »هدف 
اولیــه ی اين پژوهــش معرفی يــک ترکیب ضدمیکروبــی مؤثر جهت 
ساخت پوشش های مناســب برای محیط های ايزوله ازجمله محیط های 
بیمارســتانی بود. اما در ادامه با توجه به بررســی سمیت خونی ناشی از 
استفاده از فیلترهای حاوی ذرات فلزی، معرفی يک ترکیب بالقوه جهت 

ساخت نانو فیلترهای تصفیه ی خون نیز در دستور کار قرار گرفت.«
وی در ادامه افزود: »پلیمرهای تولیدشده در اين طرح، در ابتدا به عنوان 
يک ترکیب ضد میکروبی معرفی گرديد. اما با توجه با اثرات ضد میکروبی 
مؤثر به ويژه علیه انواع سويه های مقاوم بیمارستانی، به نظر می رسد  بتوان 
از اين پلیمر در ســاخت پوشــش های ضد میکروبی و تجهیزات پزشکی 
حساس استفاده کرد. ساخت صفحات بزرگ پلیمری جهت پوشش دهی 
ديوارهای مکان های عمومی و مســتعد به آلوده شدن به میکروب، مانند 
بیمارســتان ها و پوشــش دهی در ها و پنجره ها و يا درزهای موجود )که 
اصلی ترين مناطق رشد و نفوذ میکروب هاست( از ديگر حوزه های کاربرد 

یـزد:
توليد پوشش های ضد ميکروبی قابل استفاده در محيط های ایزوله

پژوهش در ایران
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باشد، مثل صنايع شیمیايی،  صنايع آب و برق 
و غیره نیز بکار رود. 

اين محقق در خصوص روند ساخت و بررسی 
نمونه ها عنوان کرد: »جهت دستیابی به بهترين 
پوشــش، ابتدا آماده ســازی نانوذرات دوده با 
سورفکتانت مناسب انجام شد. در واقع کاهش 
نیروهای واندروالســی سطح نانوذرات به کمک 
سورفکتانت باعث پخش يکنواخت اين نانوذرات 
در ساختار می شــود. بعد از تغییر پارامترهای 
مختلف آزمايش و رســیدن به نانوذرات پايدار، 
اين نانوذرات به رزين اپوکســی اضافه شدند تا 
پوشش مورد نظر ساخته شــود. در هر يک از 
مراحل کار، اندازه ی ذرات و نوع پخش شــدن 
 SEM ،DLS آن ها در ســاختار، با آزمون های
و TEM بررســی شــد. در ادامه با آزمون های 
اسپکتروســکوپی  مانند  خوردگــی  متــداول 
امپدانس الکتروشــیمیايی، پوشــش ها بررسی 

شدند.«
همان گونه که قباًل بیان شد نتايج آزمون های 
امپدانس نشان داد که عمر پوشش با نانو ذرات 
دوده ی اصالح شــده بیش از 2 برابر نسبت به 
پوششــی با ذرات اصالح نشــده افزايش يافته 
اســت. نکته ی قابــل توجه اينکه پوشــش با 
نانوذرات اصالح شــده عمری بیش از 20 برابر 

نسبت به نمونه های بدون نانوذره دارد.
در توضیح اين تغییــرات مثبت بايد گفت که 

نانــوذرات دوده با پر کــردن میکروتخلل ها در 
پوشــش از ورود مواد خورنده به داخل پوشش 
و افزايش شــدت واکنش های خوردگی بر روی 
ســطح پوشــش جلوگیری کرده و همین امر 
منجر به افزايش عمر پوشــش می شود. عالوه 
بر اين، هدايت الکترونی نانوذرات دوده ســبب 
می شود هدايت پوشــش بیشتر شده و از احیا 
شدن الکترون بر روی سطح فلز جلوگیری شود. 
 )Delamination( همین امر از اليه ای شــدن

پوشــش جلوگیری کــرده و عمر پوشــش را 
افزايش می دهد.

احمد قاسمی کهريزسنگی- دانشجوی دکترای 
مهندسی مواد پژوهشــگاه صنعت نفت ، حمیرا 
شريعت پناهی- عضو هیأت علمی اين دانشگاه 
و همکارانشــان در انجام اين پژوهش همکاری 
 Polymer داشته اند. نتايج اين طرح در مجله ی
Bulletin )جلد ۷2، شــماره ۹، ســال 2015، 
صفحات 22۹۷ تا 2310( به چاپ رسیده است.

ايــن نانوکامپوزيت اســت. همچنین 
ارزيابی سمیت خونی نانوذرات کربنی 
موجــود در اين پلیمر و مقايســه آن 
با ســمیت خونی ايجاد شــده توسط 
ذرات فلز نقره، امکان اســتفاده از آن 
در طراحــی فیلترهای تصفیه ی خون 
موجود در دســتگاه ديالیــز را فراهم 

می آورد.«
مراحــل  مــورد  در  زردينــی  زارع 
دستیابی به اين محصول آزمايشگاهی 
گفــت: »ابتــدا نانولوله هــای کربنی 
به منظور ســنتز کامپوزيت به مخلوط 

اســید نیتريک و ســولفوريک اضافه شــد. در ادامه بر روی ســطح اين 
نانولوله های کربوکسی دار، اتصال آمیدی با آمینواسیدهای باردار لیزين 
و آرژين برقرار گرديد. فعالیت بیولوژيکی ماده ی تولیدشده ارزيابی  شده 
و تحت تابش امواج ماکروويو قرار گرفت. در نهايت مخلوط به دست آمده 

خشک شد و به وسیله ی عملیات پرس گرم، پلیمر نهايی تولید شد.«
وی همچنین در خصوص مهم ترين نتايج اين طرح چنین گفت: »افزايش 
حاللیت نانولوله ها در حالل های قطبی مانند آب و به ويژه خون، افزايش 
اثر ضد میکروبی علیه ســويه های باکتريايی و به ويژه سويه های مقاوم به 

آنتی بیوتیک در مقايسه با نانولوله های 
کربنــی اولیه، کاهش ســمیت خونی 
نانولوله هــا از طريق عامــل دار کردن 
آن ها با آمینواســید بــاردار و معرفی 
اين ترکیب طراحی شده به عنوان يک 
می توان  را  مناســب  پوشش دهنده ی 
به عنوان اهــم نتايج اين پژوهش ذکر 

کرد.« 
ايــن تحقیقــات حاصــل همکاری 
هادی زارع زردينی - پژوهشگر مرکز 
تحقیقات خون و ســرطان بیمارستان 
شــهید صدوقی يزد، احمــد امیری- 
دانشــجوی دکتری مهندســی شیمی دانشــگاه مااليا، مهدی شنبدی- 
دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر اصغر 
طاهری کفرانی و دکتر امیر رزمجو - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
و محققانی ازدانشــگاه مااليای مالزی اســت. نتايج اين کار در مجله ی 
Journal of Biomedical Materials Research Part A )جلد 103، سال 
2015، صفحات 2۹5۹ تا 2۹65( منتشر شده است. همچنین از اين کار 
اختراعــی نیز تحت عنوان »کامپوزيت پلی ونیل کلرايد ضدمیکروبی« با 

شماره ۷4061 به ثبت رسیده است.
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محققان دانشگاه مالک اشتر واحد شاهین شهر موفق به تولید پوشش های 
نانو ساختاری شــده اند که می تواند به عنوان ســطح محافظت کننده ی 
حرارتی بدنه فضاپیماها بکار گرفته شــود. برتری ويژه ی اين پوشــش ها 
نســبت به پوشــش های معمولی، وزن بســیار کمتر آن هاست. نتايج اين 
تحقیقات که در مقیاس آزمايشــگاهی صورت گرفته، افزون بر سامانه های 

فضايی، در صنايع انرژی های تجديدپذير نیز قابل کاربرد است.
ماهواره ها در فضا و در شرايط مختلف بايد تغییرات دمايي را در محدوده ی 
1۸0- تا120+ درجه ی سانتی گراد تحمل کنند. اما گاهي آن بخش ماهواره 
که به سمت خورشید است، بسیار گرم و طرف مقابل آن که در سايه قرار 
دارد، بسیار ســرد مي شــود. اين اختالف دما و تغییر ناگهاني در صورت 
تعديل نشــدن مي تواند صدمات زيادي را به تجهیزات داخلی ماهواره وارد 

کند.
دکتر کمال قانی در اشــاره به راهکار رفع اين مشکل عنوان کرد: »عموماً 
بــرای حفظ تعادل گرمايی و در نتیجه عملکرد بهینه ی تجهیزات داخلی، 

ســطوح سامانه های فضايی توسط پوشــش های کنترل حرارتی، پوشانده 
می شــوند. لذا باتوجه به پیشــرفت علم هوافضا و استفاده ازانواع گوناگون 
ماهواره ها درفضا، که هرکدام از آن ها کاربرد خاص خود را دارد، دســتیابی 

به پوششی با بهترين خواص اهمیت فراوانی يافته است.«
در ايــن طرح نیز پوشــش هايی با اســتفاده از رنگدانــه ی نانومتخلخل 
مغناطیســی از جنس اکسید آهن سنتز شده و عملکرد آن در حفاظت از 
بدنه ی فضاپیما به کمک آزمون های مختلفی مورد ارزيابی قرار گرفته است.

اين محقق در خصوص ويژگی های مورد نیاز برای ســاخت پوشش های 
کنترل حرارتی عنوان کرد: »تحقیقات نشــان داده اســت که استفاده از 
رنگ هايی با نســبت جذب به نشر نزديک به يک، بهترين نتیجه را جهت 
استفاده در پوشــش های کنترل حرارتی ماهواره ها و فضاپیماها دارند. به 
همین دلیل است که پوشش های متشکل از رنگدانه های سیاه معدنی و يا 

کربن سیاه، بسیار متداول است.«
طبق نتايج حاصل شده، رنگدانه های متخلخل مغناطیسی سنتز شده در 

پژوهش در ایران

محققان دانشگاه شــیراز در همکاری مشترکی 
با پژوهشــگران کــره جنوبی، موفق بــه تولید 
نانوکامپوزيت هايی در مقیاس آزمايشگاهی شده اند 
که می تواند در ســاخت حســگرهايی با قابلیت 
تشخیص ســريع گازهای ســمی و آالينده های 
گازی نظیر مونواکسید کربن بکار رود. حسگرهای 
متشکل ازنانوکامپوزيت های مذکور در مقايسه با 
نمونه های رايج دارای حساسیت و بازدهی باالتر و 
هزينه ی ساخت کمتری است. اين قبیل حسگرها 
در مراکز صنعتی، اتومبیل ها، بیمارستان ها و منازل 

قابل استفاده خواهند بود.
گاز مونواکسید کربن، گازی بدون رنگ، بدون بو 
و بدون مزه است 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 شده که به شکل مستقیم 
سالمت انســان ها و ساير موجودات را تحت تأثیر 
قرار می دهد. از اين رو، تشخیص سريع میزان گاز 
مونواکسید کربن و ساير گازهای سمی در محیط از 

اهمیت بااليی برخوردار است.
به گفته ی مهندس علــی میرزايی محقق طرح، 
هدف از اين تحقیق، طراحی يک حسگر گازی با 
استفاده از نانوکامپوزيت ها جهت تشخیص سريع 

گاز مونواکســید کربن در دمای پايین بوده است. 
برای اين منظور، نمونه هايی از يک نانوکامپوزيت 
ساخته شده و عملکرد آن در تعیین و اندازه گیری 
میزان گاز مونواکسید کربن در محیط مورد ارزيابی 

قرار گرفته است.
وی پیرامون مزايای حســگرهای تولیدی با اين 
نانوکامپوزيت نسبت به کامپوزيت های رايج عنوان 
کــرد: »از عوامــل مهم در طراحی يک حســگر 
مناسب تشخیص میزان مونواکسید کربن و ساير 
آالينده های گازی موجود، قابلیت عملکرد آن در 
دمای پايین و مدت زمان کوتاه در شناســايی 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 بسیار کوتاه دارد، 
روش ساخت بسیار ساده ای نیز دارد. لذا در مقايسه 
با ساير حســگرهای تشخیصی موجود حساس تر 
بوده و بازده باالتری دارد. از طرفی روش ساخت آن 
مقرون به صرفه است و پیچیدگی چندانی ندارد.«

میرزايــی بــا اشــاره بــه نحــوه ی عملکــرد 
نانوکامپوزيت های تولیدی در حسگرهای مذکور 
افزود: »مکانیزم تشخیص گاز در حسگرهای اکسید 
فلزی بر اساس تغییر مقاومت آن ها در حضور گاز 
است. در واقع پس از جذب گاز بر روی سطح ذرات 
اکسید فلزی، مقاومت آن ها تغییر می کند که از اين 
خاصیت می توان برای تشخیص نوع و غلظت گاز 
استفاده کرد. نانوذرات به علت سطح ويژه ی بسیار 

باالتری که نســبت به اکسیدهای فلزی معمولی 
دارند، از قابلیت جذب گاز بیشتری بر روی سطح 
خود برخوردارند. اين امر منجر به حساسیت بیشتر 
نانو مواد نسبت به ديگر مواد در برابر گاز مونواکسید 
کربن می شود. همچنین استفاده از نانوکامپوزيت به 
دلیل خواص تقويتی آن ها در مقايسه با ترکیبات 

رايج، منجر به تشخیص بهتر گاز می شود.«
الزم بــه توضیح اســت کــه در ايــن پژوهش 
جهت ســاخت حســگر، نانوذرات In4Sn3O12 و 
نانوکامپوزيت هــای In4Sn3O12-TeO2 بــه روش 
هیدروترمال سنتز شدند. مشخصه يابی ساختاری 
و شیمیايی اين نمونه ها توسط روش های مختلف 
پراش اشــعه ايکس )XRD( و میکروسکوپ های 
الکترونــی عبــوری )TEM(، الکترونی روبشــی 
)SEM(، الکترونی عبــوری تونل زنی )STEM( و 
EDX صورت گرفته است. در نهايت پاسخ گازی 
حسگرهای متشــکل از اين نانوکامپوزيت نسبت 
به گازهــای مختلف در دما و غلظت های مختلف 

بررسی شده است. 
مهنــدس علــی میرزايی- دانشــجوی دکترای 
مهندســی مواد دانشــگاه شــیراز و محققانی از 
دانشگاه Inha کشــور کره ی جنوبی در انجام اين 
طرح همکاری داشته اند. نتايج اين کار در مجله ی 
Journal of Hazardous Materials  )جلــد 35، 
سال 2016، صفحات 130 تا 13۸( به چاپ رسیده 

است.

شيراز:
ساخت  حسگرهای نانوكامپوزیتی جهت تشخيص گازهای سمی

پژوهش در ایران

اصفهان:
توليد نانوپوشش هایی جهت حفاظت بهتر بدنه ی فضاپيماها

پژوهشدرايــران

پیاپي۲۲۶ شماره۵ مردادماه9۵ سالپانزدهم 14



اين کار، از ساختار خوبی برخوردار بوده 
و نسبت جذب به نشر نور بهتری نسبت 
به رنگدانه های متداول صنعتی و حتی 
کربن ســیاه دارند. به عبارتی نســبت 
جذب به نشــر آن نسبت به نمونه های 
متداول، به عــدد يک نزديک تر بوده و 
بنابراين گزينه ی بسیار مناسبی جهت 

ساخت پوشش های کنترل حرارتی فضاپیما خواهد بود.
قانی در خصوص ساير مزيت های اين پوشش عنوان کرد: »وزن فضاپیما و 
سیستم های فضايی يک عامل مهم در طراحی آن ها به شمار می آيد. در اين 
تحقیق به دلیل استفاده از رنگدانه ی نانومتخلخل در تهیه ی رنگ به منظور 
نفوذ رزين به داخل رنگدانه و پخش شدگی بهتر آن،، وزن رنگدانه کاهش 
يافته است. اين امر در نهايت موجب کاهش وزن نهايی سیستم خواهد شد. 
از طرفی نانوتخلخل های موجود در رنگدانه سبب شده تا مقدار رنگدانه ای 
که اســتفاده می شود، کمتر از مقدار غلظت حجمی بحرانی رنگدانه باشد. 
بنابراين عملکرد بهتر پوشــش تهیه شــده در آزمون های عمومی مانند، 

آزمون سايش- آزمون چسبندگی و آزمون خمش، حاصل شده است.«
از نتايج ايــن طرح می توان افزون بر ســامانه های فضايی مدار پايین در 

کلکتورهای خورشیدی و منابع تولید انرژی نیز استفاده کرد.
اين محقق در خصوص روند ســاخت و بررســی اين پوشش ها اين گونه 

توضیــح داد: »در اين تحقیــق ابتدا 
قالب های سیلیکايی سنتز شد. سپس 
با اســتفاده از اين قالب ها، رنگدانه ی 
نانو متخلخل اسپینل آهن تهیه شد و 
در ســاخت رنگ سیاه کنترل حرارتی 
ماهواره به کار برده شــد. ســاختار و 
تخلخل رنگدانه های ســنتز شــده به 
کمــک روش هايی نظیر FESEM ،XRD، جذب نیتروژن و طیف ســنجی 
بازتاب نشر مورد ارزيابی قرار گرفت. رزين پیشنهادی برای اين رنگ نیز از 
نوع سیلیکاتی است. اين رزين به دلیل مقاومت باال در برابر اکسیژن اتمی، 
که يک عامل مهم در جلوگیری از تخريب رنگ در فضا محسوب می شود، 
انتخاب شــد. رنگدانه ی سنتز شــده دارای ضريب جذب 0/۹62 و ضريب 
نشر 0/۹6۷ است. نتايج آزمون های عمومی رنگ نیز برای پوشش های تهیه 

شده، مطلوب بوده است.«
 Journal of Coatings Technology and نتايج اين پژوهش در مجلــه ی
Research )جلد 12، شماره 6، سال 2015، صفحات 1065 تا 10۷1( به 
چاپ رســیده اســت. دکتر کمال قانی و دکتر رضا شجاع رضوی- اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه صنعتی مالک اشتر، نرگس کیومرثی پور دانشجوی 
کارشناسی ارشد مهندســی مواد و مسلم مشايخی دانشجوی کارشناسی 

ارشد شیمی کاربردی اين دانشگاه در اين تحقیقات همکاری داشته اند.

محققان پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ايران 
موفق به ساخت آزمايشــگاهی نانوساختارهايی 
با کاربرد در حوزه های مختلف از جمله پزشــکی 
مانند ساخت لنزهای چشمی و رديابی سلول ها، 
ذخیره ی اطالعات و سیستم های امنیتی شده اند. 
اين نانوساختارها قادرند در برابر اعمال نور فرابنفش 

تغییر رنگ دهند.
ترکیبــات فوتوکرومیک جزو مواد هوشــمندي 
محسوب مي شــوند که با تابش نور با طول موج 
خاص، تغییر رنگ مي دهند. اين ترکیبات اهمیت 
بااليی داشته و کاربردهای متفاوتی در زمینه های 
مختلف از جمله پزشکی، زيست فناوری، ذخیره ی 
اطالعات، اســناد امنیتی، ســاخت حسگرهای 
شــیمیايی و لنز های چشــمی دارند. اين حجم 
گســترده ی کاربــرد بــه دلیل تغییــرات رنگی 
برگشت پذير و تغییر در خواص فیزيکی و شیمیايی 

آن هاست.
امین عبداللهي در معرفی تحقیقات صورت گرفته 
در اين پژوهش عنوان کــرد: »هدف از اين طرح 
تهیه ی ترکیبــات فوتوکرومیک و قرار دادن آن ها 
درون نانوحامل هايی پلیمری بــود. بدين ترتیب 
تالش شــد تــا ردياب هايی در ابعــاد نانومتر به 
منظور استفاده در محیط های مختلف تهیه شود. 
همچنین با وارد کردن اين نانوذرات به بافت کاغذ، 
کاغذهايی با قابلیت تغییر رنگ در برابر تابش نور 

فرابنفش ساخته شد.«

با الگوبرداری از اين طرح می توان مشکل استفاده 
از ترکیبات فلورسانس کننده در مطالعات سلولی 
را برطرف ســاخت. در واقع با قرار دادن ترکیبات 
فوتوکرومیک در يک حامل پلیمری و استفاده از 
آن ها در محیط زنده، از ورود و پخش شــدن اين 

ترکیبات در محیط زنده جلوگیری می شود.
به گفته ی اين محقق نتايــج اين طرح می تواند 
در زمینه ی تولید لنزهای چشمی فوتوکرومیک، 
رديابــی ســلول های زنــده، ســامانه های نوين 
دارورســانی، سیســتم های ضدجعل و همچنین 
سیستم های شناساگر کاربردهای فراوانی داشته 

باشد.
همانگونه که اشاره شد جهت محافظت رنگ های 
فوتوکرومیک از تخريــب محیطی و محافظت از 
عکس العمل های آن هــا، اين ترکیبات را می توان 
بــه کمــک فرايند هــای پلیمريزاســیون درون 
نانوحامل های آبگريز قرار داد. در واقع با وارد کردن 
ترکیبــات فوتوکرومیک بــه حامل های پلیمری 
طول عمر، پايداری نوری، خواص فوتوکرومیک و 

برگشت پذيری اين ترکیبات افزايش می يابد.
عبداللهي در توضیح نحوه ی ســاخت و بررسی 
ترکیبات ســنتز شــده عنوان کرد: »الزم به ذکر 
اســت در اين مقاله تأثیر افزايــش مقدار مونومر 
اسپايروپیران بر روی اندازه ی نهايی نانوذرات بررسی 
شــد. برای اين منظور، ابتــدا رنگ فوتوکرومیک 
بر پايه ی اسپايروپیران، که قابلیت تغییر رنگ به 

وسیله ی نور فرابنفش را دارد، به صورت يک مونومر 
آکريالتی ســنتز و اصالح شد. سپس اين مونومر 
به وسیله روش پلیمريزاسیون امولسیونی با ديگر 
مونومرهای آکريالتی مناسب پلیمر شد که منجر 
به تهیه ی نانوذرات پلیمری فوتوکرومیک، با قابلیت 
نشان دادن تغییر رنگ در برابر محرک نور فرابنفش 
شد. از طرفی با وارد کردن اين ترکیب در ماتريس 
کاغذ، حسگری شیمیايی جهت تشخیص قطبیت 

محیط با اعمال تابش نور فرابنفش ساخته شد.«
نتايج به دست آمده از اين مطالعات نشان داده که 
برای ايجاد نانوذرات پلیمری فوتوکرومیک بايستی 
از يک مقدار بهینه ی مونومر اسپايروپیران استفاده 
شود؛ در غیر اينصورت و در صورت کاربرد مقادير 
کمتر و يا بیشــتر، خواص نوری به شدت کاهش 
پیدا می کند. از طرفی طبق بررسی ها، تغییر رنگ 
کاغذهای تولید شــده در حالل هايی با قطبیت 
گوناگون به طور قابل توجهی متفاوت اســت که 
خود می تواند به عنوان يک شناســاگر شیمیايی 

مورد استفاده قرار گیرد.
اين تحقیقات حاصــل تالش های دکتر علیرضا 
مهدويان، دکتر حمیــد صالحی مبارکه- اعضای 
هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران و 
امین عبدالهی- کارشناس ارشد پلیمر است. نتايج 
اين کار در مجله ی Langmuir )جلد 31، شــماره 
3۹، سال 2015، صفحات 106۷2 تا 106۸2( به 

چاپ رسیده است.

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ایران:
نانوساختارهای فوتوكروميک، گزینه ای جهت تشخيص و ردیابی سلول های زنده

پژوهش در ایران
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فناوری نانو1
فناوری نانو قابلیت مشــاهده، دســت کاری و 
مهندســی در مقیاس اتمی  و مولکولی است. بر 
اين اساس می توان خصوصیات مطلوب يک ماده 
را چنديــن برابر نمود و خصوصیات غیرمطلوب 
را حذف کرد؛ لذا محصول نهايی بدســت آمده 
بــا ايــن روش دارای خصوصیاتــی منحصر به 
فرد با کارآيی باال اســت. همچنین بسیاری از 
ســاختارهايی که با فناوری نانو ارائه می شوند، 
می توانند خصوصیات ويژه ای را نمايان ســازند 
که تاکنون در طبیعت وجود نداشــته اســت. 
بهره گیری از اين علم جديد می تواند، راهگشای 

بسیاری از نیازهای جوامع بشری باشد. 

حسگر ۲
حسگر يا سنسور1 در حقیقت، ابزار و يا ماده ای 
است که بتوان با آن يک يا چند پديده فیزيکی 
يا شیمیايی خاص را بر اساس ايجاد يک سیگنال 

ويژه تشــخیص داد. در حســگرهای شیمیايی 
معمــوال می توان بــه حضور و يا عــدم حضور 
يک گونه )که با نام تخصصی آنالیت2 شــناخته 
می شــود( و يا به غلظت )مقدار( آن پی برد. در 
اين مورد، يا حسگر به صورت کیفی )تشخیص 
نــوع ماده و حضور يا عدم حضــور آن(، و يا به 
صورت کمی  )تشــخیص مقدار ماده مورد نظر 
و دوز آن( مورد اســتفاده قرار می گیرد. برخی 
حسگرها بسیار حســاس هستند و می توانند تا 
مقادير بســیار پايین از مواد را تشخیص دهند. 
اندازه گیری همزمان  قابلیــت  همچنین برخی 
چنديــن عامل شــیمیايی را با دقــت باال دارا 

هستند.

اهميـت حسـگرها در صنایع غذایـی و3
آشاميدنی

دامنه بازار حسگرهای مورد نیاز صنايع غذايی 
بسیار وســیع است. از هر نظر، در تمامی فرايند 
صنعتی از ماده خام تــا مرحله تولید محصول 

نهايی، نیاز به کنترل، ضروری اســت؛ تا بتوان 
محصوالتی تازه، خوش طعم و ســالم به دست 
مصرف کننده رساند. از ســويی ديگر، دولت ها 
استانداردهايی را برای تولید و بسته بندی مواد 
غذايــی تعیین کرده اند و مــدام در حال بهبود 
اين قوانین هســتند. در طی فرايندی که مواد 
غذايی خام از مزارع کشاورزی و دامپروری طی 
می کنند تا به صورت بســته بندی به مشــتری 
برســد، فاکتورهای بســیار متفاوتی مثل روش 
کشت، روش حمل ونقل، روش تولید و نگه داری 
و غیره در ايجاد يــک محصول با کیفیت تاثیر 
می گذارد که نیاز به کنترل مداوم در هر مرحله 
است )شــکل 1(. يکی از نکات مهمی که بسیار 
مورد توجه کارخانه ها واقع شده است، افزايش 
محافظــت و نگه داری مواد غذايی بســته بندی 
بهبود  میزان ســرمايه گذاری جهــت  اســت. 
بســته بندی مواد غذايی در آمريکا از 55 درصد 
به 65 درصد رشــد داشته که ارزش آن معادل 

13 میلیارد دالر بوده است.
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نانوحسگرهای مورد نياز در صنایع غذایی4
حسگر ها نقشی حیاتی در افزايش بهره وری و يا 
طول عمر مواد غذايی دارند. حسگرها بايد اين 
توانايی را داشته باشند که وضعیت مواد غذايی 
مانند میزان مواد مغذی، آلودگی و يا تازه بودن 
مواد غذايی را در مقادير کم تشخیص دهد، که 
معموال حســگرهای معمول )ماکروحسگرها3( 
ايــن قابلیت هــا را به خوبی نخواهند داشــت. 
بســیاری از آنالیزهای مربوط بــه مواد غذايی 
 HPLC 5 توسط روش های کروماتوگرافی4 مانند
و GC 6 انجام می گیرد کــه اين روش ها نیاز به 
آماده سازی نمونه در آزمايشگاه دارند، همچنین 
روش هايی گران قیمت محسوب می شوند. امروزه 
اســتفاده از نانو حســگرها می تواند مشکالت 
بسیاری از حسگرهای ماکرو را کنار بزند. حوزه 
نانوحسگرهای صنعت غذا نسبتاً جديداست. در 
دهه اخیر، بسیاری از شرکت ها بر روی کنترل 
کیفیت محصوالت متمرکز شده اند، با توجه به 
شرايط نگهداری و فرايند تولید مواد غذايی، اين 
موضــوع برای صنايع تولیدی و يا بســته بندی 
بســیار با اهمیت است. نانو حسگرها را می توان 
در سه مرحله اصلی شــامل: مواد خام غذايی، 
فرايند تولید و محصوالت بســته بندی شده به 
کار برد. برخی از اين نانو حسگرها می توانند در 
تعیین زمان مناسب جهت برداشت محصوالت 
کشاورزی به کشاورزان کمک کنند )شکل 2(. 

همچنین ممکن اســت خیلــی از محصوالت 
غذايی قبل از تاريخ انقضاء به دلیل شــرايط بد 
نگهــداری، کیفیت خود را از دســت دهند و يا 
برعکس، بعد از تاريخ انقضاء، به دلیل شــرايط 
خوب نگهــداری، محصوالت غذايی هنوز دارای 
نانوحسگرها  باشــند.  کیفیت بســیار مطلوبی 
می تواننــد وضعیت غذای بســته بندی را مورد 
ارزيابی قرار دهند تا مطمئن شد که محصوالت 
بــرای مصرف کننده هــا مناســب هســتند يا 
خیــر. وجود چنین سیســتم هايی، می تواند بر 
روی برنامه ريــزی بودجــه و درآمد کارخانه ها، 
تاثیــرات مثبتی گــذارد، به نوعــی که هم به 
ســود مصرف کننده و هم تولیدکننده باشــد. 
نانو حســگرهای مورد استفاده در صنايع غذايی 
و آشــامیدنی از لحاظ طراحی و ساخت بسیار 
متنوع اســت. مهم ترين نانوحسگرهايی که در 
اين صنعــت بیش از ديگر نانوحســگرها مورد 

توجه واقع شده اند عبارتند از:
 نانو حســگرهای بینی الکترونیکــی۷ يا زبان 

الکترونیکی۸ 
 نانو حسگرهای جوهر هوشمند اکسیژن سنج ۹

RFID10نانو حسگرهای 

زبان۵ یا  بينی الکترونيکی  نانوحســگر 
الکترونيکی

اين نوع از حسگرها، مانند بینی يا زبان حساس 
ســگ عمل می کنند. می توان با استفاده از نانو 

مواد و يا ســطوح نانويــی، جايگاه های منحصر 
بفــردی برای اتصال هر ماده يا مولکول بر روی 
حسگر به وجود آورد تا سیگنال کامال اختصاصی 
جهت شناسايی هر ماده تولید کند. اين حسگرها 
نسبت به چندين نوع مولکول شیمیايی حساس 
هســتند و می توانند به طــور هم زمان، مقادير 
مختلفــی از مولکول هــا را اندازه گیری کنند. 
زبان الکترونیکی نیــز مانند بینی الکترونیکی با 
اســتفاده از نانو مواد موجود در سطح حسگر، 
جايگاه ويژه ای برای هر مولکول شیمیايی ايجاد 
می کند. از طريق اتصال مولکول های شیمیايی 
به جايگاه ويــژه، ســیگنال های مربوط به هر 
مولکول تولید می شــود تــا از اين طريق نوع و 
مقدار مواد شیمیايی را تشخیص دهد. بر خالف 

نانوحسگر بینی الکترونیکی که جهت شناسايی 
مولکول های گازی به کار می رود، نانو حسگر زبان 
الکترونیکی بیشــتر به عنوان حسگر  محلول ها 
اســتفاده می شــود. اين حســگرها در کنترل 
کیفیت محصوالت آشــامیدنی مثــل انواع آب 
میوه و يا نوشیدنی های گازدار با اهمیت خواهد 
بود. بینی الکترونیکی، جزء حسگرهای گازی به 
بینی  الکترونیکی  شمار می رود. سیســتم های 
می توانــد در صنعت غــذا، وضعیت فســاد و 
آلودگی را تشــخیص دهد. تشــخیص خواص 
فیزيکی شــیمیايی میوه ها مثل تغییر در عطر 
توت فرنگی به دلیل رطوبت گیری میوه، می تواند 
توســط بینی الکترونیکی گزارش شود. فناوری 
بینی الکترونیکی می تواند جهت نظارت و کنترل 

شکل 1. فاكتورهای بسيار زیادی از توليد ماده خام تا مصرف مواد غذایی بر كيفيت محصوالت 
تاثير می گذارد كه باید مدام كنترل شوند]1[.

وضعيت نگهداری و محصوالت خام
بسته بندی، وضعيت 

دمای سردخانه، چگونگی 
توزیع و
 پخش

چگونگی آماده سازی غذا،
وضعيت بهداشت

آشپزی در 
رستوران

مصرف كننده
نهایی

آشپزی در خانه

خرده فروشی

 رستوران

فراوری محصوالت

توزیع محصوالت

وضعيت نگهداری، كنترل تاریخ انقضاء، 
چيدمان محصوالت، بررسی باركدهای محصوالت

مواد شيميایی افزودنی، وضعيت آلودگی 
كارخانه و تجهيزات، وضعيت رطوبت و دمای 

صنایع، چگونگی پخت و انجماد

نحوه كشت، كوددهی، استفاده از 
سموم، استفاده از دارو برای دام، 

وضعيت آب، خاک و هوا

شکل ۲ . نانو حسگر گازی ساخته شده از نانولوله های كربنی11  با توانایی تعيين ميوه های رسيده 
و قابل برداشت]۲[.
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فرايند تولید استفاده شود )شکل 3(، به عنوان 
مثال نظارت بر يــک مرحله خاص، مثل پخت 
مواد غذايی از طريق اندازه گیری بوی محصول 
در حال پخت، بســیار صحیح تر از روش کنترل 
دما و زمان خواهد بود، چراکه مواد اولیه خام به 
دلیل تنوع تامین کنندگان، مشابه نیستند و نیاز 

به روش های بهتری برای کنترل فرايند است.

نانـوحسگرهای جوهرهوشـمند۶
اكسيژن سنج

بسیاری از نانو حسگر ها می توانند برای تعیین 
وضعیت هوای درون بســته بندی غذايی مورد 
اســتفاده قرار گیرنــد تا شــرايط میکروبی و 
شیمیايی مواد غذايی را تعیین کند. عامل اصلی 
فساد مواد غذايی در اغلب موارد وجود اکسیژن 
در فضای اتمســفری اســت؛ زيرا رشد کپک ها 
و رشــد باکتری های هوازی درحضور اکسیژن 
رخ می دهد. درطول نگهداری بســته های مواد 
غذايــی، مقداری اکســیژن وارد بســته بندی 
می شود. اکسیژن باقی مانده در بسته بندی ماده 
غذايی و همچنین اکســیژنی که بعداً از منافذ 
فیلم بســته بندی وارد بسته می شــود با مواد 
غذايی واکنش داده و تاثیرات نامطلوبی از خود 
بــر جای می گذارد و نهايتــاً باعث افت کیفیت 
و عمر انبارداری مــاده غذايی می گردد. امروزه 
جوهر های هوشــمند نانويی جهت تشــخیص 
وضعیــت اکســیژن درون بســته بندی غذايی 
استفاده می شود تا از طريق تغییر رنگ جوهر، 
مصرف کننده و فروشــنده از وضعیت هر يک 
از محصوالت غذايی مطلع گردند )شــکل 4(. 
اين جوهر ها، ماده ای نانويی اليه نازک هســتند 
که روی پوشــش پالستیکی بســته بندی مواد 
غذايی قرار داده می شــوند و با اکسیژن موجود 
در بسته بندی های غذايی واکنش داده و تغییر 

رنگ می دهند.

7 RFID نانو حسگرهای
سامانه های RFID از سیگنال های الکترونیکی 
و الکترومغناطیســی برای خواندن و نوشــتن 
داده ها بدون تمــاس بهره گیری می کنند. بطور 
کلی شناسايی خودکار و نگهداری داده ها روشی 
اســت که طی آن تجهیزات، خواه سخت افزاری 
يا نرم افزاری، قادر به خواندن و تشخیص داده ها 
بدون کمک گرفتن از يک فرد هستند. بارکدها، 
کدهای دو بعدی، ســامانه شناسايی با استفاده 
از فرکانس راديويی از جملــه راهکارها در اين 

زمینه هستند.
با فناوری جديد RFID، مشــتری سبد کاالی 
خــود را برمــی دارد و بدون اينکــه مجبور به 
ايســتادن در صف های طوالنی شود و يا حتی 
بدون اينکه مجبور باشــد، اقالم خريداری شده 
را به صندوق دار يا نگهبان نشــان دهد، از درب 
فروشــگاه خارج می شــود. چراکه شناسه روی 
 RFID کاال ديگــر بارکد نیســت بلکــه از نوع

اســت و خودش با فرستان عالئم راديويی کلیه 
اطالعات جاری خود از قبیل تعداد، قیمت، وزن 
وغیــره را به کامپیوترهای موجــود در درهای 
امروزی  خروجی مخابره می کنــد.  RFIDهای 
گران قیمت اســت و معموال اندازه برچسب آنها 
برای برخی کاال ها بزرگ می باشــد. فناوری نانو 
باعــث بهبود کارايی  RFIDها شــده اســت و 
منجربه تولید  RFIDهايــی ارزان تر، کوچک تر، 
انعطاف پذيرتر و با قابلیت چندکاره شده است. 
برخی از حســگرهای RFID نانويی می تواند با 
حسگرهای ديگر مثل نانوحسگر جوهر هوشمند 
اکسیژن ســنج ترکیب شود تا هر کاال، وضعیت 
ماندگاری خود را به فروشــنده اعالم کند و در 
صورت خراب شدن يکی از کاال ها از میان صدها 
کاالی ديگر، به راحتی شناسايی شود )شکل 5(.

بازار نانـو حسـگرهای صنایع غذایـی و۸
آشاميدنی

با توجه به بحــث مديريت و کنتــرل فرايند 
و  کارخانــه  در  غذايــی  تولیــد محصــوالت 
همچنیــن نظــارت بر کیفیــت محصوالت در 

طــی فرايند توريــع، بســته بندی ونگهداری، 
بازار امیدوارکننده ای برای نانوحســگرهای اين 
صنعت پیش بینی می شــود. بر اساس گزارش 
موسسه NanoMarkets، انتظار می رود که بازار 
نانوحســگرهای مورد استفاده در صنايع غذايی 
و آشــامیدنی، بین ســال های 201۸ تا 2021 
رشــد دو درصدی را تجربه کند )شکل 6(]6[. 
بر اســاس اين گزارش، به دلیــل جديد بودن 
نانوحســگرهای صنايع غذايی و آشامیدنی بازار 
چنین محصوالتی قبل از ســال 201۸، ناچیز 
است، اما بعد از سال 201۸، سرمايه گذاری در 

اين بازار قابل توجه خواهد بود.

زمينـه 9 در  فعال خارجـی  شـركت های 
نانو حسگرهای صنایع غذایی

اتحاديه اروپا برای محدوده ســال های 200۸ 
تــا 2012، بودجه 2/5 میلیــون يورويی تحت 
برنامه FP7 12 جهت توســعه نانوحســگرها در 
راســتای بهبود نظارت در زنجیره غذايی اتخاذ 
کرده اســت]۷[. يکی از پیمانکاران مهم در اين 
پروژه شرکت آلمانی TTZ Bremerhaven بوده 

شکل 3. سيستم بينی الکترونيک با 
قابليت تشخيص وضعيت رطوبت و 

اتانول محيط]3[.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
شکل 4. تغيير رنگ جوهر حساس به اكسيژن از 

بيرنگ به آبی بر اثر گذشت زمان و ورود اكسيژن به 
بسته ها]4[.

شکل ۵ . برچسب RFID هوشمند، كه محصوالت غذایی فاسد شده را به مسئول فروشگاه خبر 
می دهد] ۵ [.

ماده رنگی حساس به اكسيژن

LED المپ

LED المپ

رنگ سنج

ماده رنگی حساس به اكسيژن

اتصال
 باتری

بستر پليمریآنتنتراشه RFIDكنترل گر ميکروبی

رنگ سنج
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که نانو حسگرهايی را به مرحله تولید رسانده که 
بتواند به طور هم زمان چندين فاکتور مهم مثل 
مايکوتوکســین ها 13 و يا داروهــای باقی مانده14 
در شــیرخام و فراورده های لبنی را آنالیز کند 

)شکل ۷( ]۸[.
يکی از بخش های مورد توجه در صنايع غذايی، 
سرمايه گذاريی بر روی حسگرهای کنترل کننده 
کیفیت و مزه نوشــیدنی های متفاوت اســت. 
 ،Aarhus با همکاری دانشگاه iNano شــرکت
نانوحســگرهايی را تولیــد کرده کــه می تواند 
کیفیــت و طعم انواع آب میوه را در طی فرايند 

تولید اندازه گیری نمايد )شکل ۸(]۹[.
يکــی ديگر از شــرکت های پیشــرو در تولید 
نانوحسگرهای پايه نانولوله کربنی جهت آنالیز 
  C2senseمواد غذايی و کشــاورزی، شــرکت
اســت. محصول اين شرکت از تحقیقات صورت 
گرفته در دانشــگاه MIT تولید شده است. اين 
نانوحســگر می تواند برای اندازه گیری وضعیت 
سالمت محصوالت گوشتی و يا بررسی وضعیت 
رســیده بودن میوه ها مورد استفاده قرار گیرد 

)شکل ۹( ]10[.
شــرکت Foodsniffer، نانوحســگری را تولید 
کرده که می تواند برای تعیین وضعیت سالم و يا 
فاسد بودن انواع محصوالت گوشتی به کار رود 
و وضعیت را بر روی گوشی همراه نمايش دهد. 
اين سیســتم قابل حمل، می تواند برای افزايش 
نظارت توسط ماموران بهداشت و يا توسط خود 
قصابان و يا فروشــندگان ماهی مورد استفاده 

واقع گردد )شکل 10( ]11[.
شــرکت Thinfilm يکی از شرکت های پیشرو 
در زمینه تولید برچســب های نانويی هوشمند 
اســت، يکی از محصوالت اين شــرکت، با نام 
تجاری Thinfilm Smart Labels وارد بازار شده 
است که می تواند محدوده دمايی مناسب جهت 
نگهــداری محصوالت غذايی و يــا داروها را به 
صورت برچسب نشان دهد. اگر دمای بسته ها، 
کمتر و يا بیشتر از حد مورد نیاز باشد، برچسب ها 
جهت هشدار تغییر رنگ می دهند، همچنین در 
 RFID برخی موارد اين برچســب ها با سیستم
ترکیب شــده اند و درصورت نگه داری در دمای 
نامناســب، به صورت بی سیم به فروشنده اعالم 
می کند )شــکل 11( ]12[. شرکتی در آفريقای 
جنوبی به نام PSTsensors نیز، نانوبرچسب های 
کنترل دما جهت مصارف غذايی و نوشیدنی به 

بازار عرضه کرده است]13[.
شــرکت CDxlife، نانو حسگری را تولید کرده 
که می تواند به گوشــی همراه متصل شــده، و 
کیفیــت میوه ها و يا آب نوشــیدنی را بر روی 
نمايشگر نشــان دهد. اين شرکت امیدوار است 
که در آينده، نانوحســگر را طــوری ارتقاء دهد 
که بتواند گستره وسیعی از محصوالت غذايی را 

آنالیز کند )شکل 12( ]14[.
تولیــد  شــرکت های  موفق تريــن  از  يکــی 
کننده نانوبرچســب های هوشــمند، شــرکت

Freshpoint-tti اســت که گســتره وســیعی 
از برچســب های هوشــمند را تولیــد می کند. 
برچســب های  شــامل  برچســب ها  ايــن 
هوشــمند اکسیژن سنج، دما ســنج و آلودگی 
میکروبی اســت که برای نگهداری مواد غذايی، 
دارو ها و خون اهدايی بسیار مورد استفاده است 

)شکل 13( ]15[.
شرکت Ripesense برچسب های هوشمندی را 
وارد بازار آلمان کرده که میزان تازه بودن میوه 
و سبزيجات را به صورت رنگی نمايش می دهد. 
اين نوع برچســب ها در بازار آلمان بسیار مورد 

توجه مردم واقع شده است )شکل 14( ]16[.

شکل 7. نانوحسگر توليد شده توسط شركت TTZ Bremerhaven با قابليت اندازه گيری هم زمان 
چندین نوع زیست مولکول1۵  در شير.

شکل ۶ . رشد بازار نانو حسگرها در صنایع غذایی و آشاميدنی بر حسب ميليون دالر] ۶ [.

۲014
0
۵
10
1۵
۲0
۲۵
30
3۵
40

۲01۵ ۲01۶ ۲017 ۲01۸ ۲019 ۲0۲0 ۲0۲1

$ 
M

ill
io

ns

C2sense شکل 9. نانوحسگر مواد غذایی ساخت شركت

شکل ۸ . نانوحسگر نوشيدنی های 
گازدار و آب ميوه  ساخت شركت 

iNano
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شركت های فعال داخلی 10
در ايــران نیــز فعالیت های زيــادی در اين 
رابطه با نانوحســگرهای صنايع غذايی صورت 
گرفته اســت، به عنوان مثال محققان تبريزی 
نانوحســگرهايی را از جنس کربن سرامیک و 
نانولوله هــای کربنی چندديواره اصالح شــده 
ســاخته اند که می تواند رنگ دانه ها را به طور 
هم زمــان در مواد غذايی آنالیز کند. در صنايع 

غذايی عمدتاً بــرای بهبود ظاهر، رنگ و بافت 
مــواد غذايی و آشــامیدنی نظیــر محصوالت 
لبنی و انواع نوشیدنی ها، از رنگ های خوراکی 
استفاده می شود. با توجه به زيان های بالقوه ای 
که اين رنگ های مصنوعی بر ســالمت انسان 
دارند، میزان مصرف آن بايد کنترل شده باشد. 
آزمايشــگاه های کنترل کیفی صنايع غذايی و 
آشامیدنی و همچنین اداره استاندارد می توانند 
از نتايج اين طرح جهت کنترل و ارزيابی میزان 

مجاز رنگ ها ی خوراکی در فرآورده های غذايی 
و آشــامیدنی اســتفاده نمايند]1۷[. محققان 
دانشــگاه مازندران، با اســتفاده از فناوری نانو، 
حسگری ساخته اند که قادر به تعیین اگزالیک 
اســید16 در نمونه های طبیعی است. اگزالیک 
اســید، در بدن بــه اگزاالت1۷ تبديل شــده و 
با چسبیدن به کلســیم موجود در بدن، مانع 
از رسوب کلسیم در اســتخوان ها می شود. به 
عبارتــی، ايــن پديده موجب دفع کلســیم از 
بدن می شــود. همچنین اين ماده می تواند به 
آســانی با کلســیم و منیزيم ترکیب شده و به 
شکل نمک های کم محلول درآمده و منجر به 
تشکیل ســنگ های اگزاالتی در کلیه و مثانه 
شــود. بنابراين، ارائه ی روشی برای تشخیص 
و اندازه گیری دقیق و آســان اگزالیکاسید در 
نمونه های غذايی، دارويی و زيستی از اهمیت 
ويــژه ای برخوردار اســت ]1۸[. همچنین در 
ايــران، شــرکت های زيــادی در زمینه تولید 
تجهیزات آزمايشــگاهی مورد اســتفاده جهت 
آنالیــز مــواد غذايــی فعالیــت می کنند، به 
عنوان مثال شــرکت های طیف گســتر فراز و 

شکل 14 . برچسب  كيفيت ميوه، ساخت شركت Ripesense آلمان

شکل 10. نانوحسگر محصوالت گوشتی مورد استفاده بازرسان بهداشت ساخت شركت 
Foodsniffer

شکل 11. برچسب های مختلف دمایی جهت 
نگهداری مواد غذایی بسته بندی شده و یا داروها، 

.Thinfilm ساخت شركت

شکل 1۲. نانوحسگر كنترل كننده سالمت ميوه ها محصول 
CDxlife شركت

  Freshpoint-tti شکل 13. نانوبرچسب های هوشمند ساخت شركت
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کیمیاشنگرف پارس، دســتگاه کروماتوگرافی 
را به مرحله تولید رسانده اند )شکل 15(]1۹[. 
کروماتوگرافی گازی تولید شــده توســط اين 
شــرکت ها می تواند جهت آنالیــز مواد غذايی 
مختلف مورد اســتفاده آزمايشــگاه های اداره 
استاندارد و يا کنترل کیفی صنايع غذايی واقع 
گردد. همچنین شــرکت تاف فناور پارس در 
زمینه تولید طیف سنج تحرک يونی1۸ فعالیت 
دارد ]1۹[. محصول اين شرکت می تواند جهت 
تعیین کیفیت برخی از مواد غذايی و آشامیدنی 
از طريق آنالیز بوی مواد غذايی استفاده گردد.

جمع بندی11
امــروزه مصرف کننــدگان به دنبــال يافتن 
بهترين و تازه ترين محصوالت غذايی هستند، 
همچنین به دلیل اهمیت نظارت بر ســالمت 
مواد غذايی و وجود رقابت در ارائه محصوالت 
غذايــی باکیفیت بین تولید کننــدگان، انتظار 
می رود که بازار نانوحسگرهای صنايع غذايی و 
آشامیدنی به سرعت رشد کند. از سويی ديگر، 
استفاده از فناوری های نوين مثل نانوحسگرها، 
از هدر رفتن حجم بسیار زيادی از مواد غذايی 

در مراحل تولید محصوالت کشاورزی، فرايند 
تولید در کارخانه و نگه داری و عرضه جلوگیری 
می کند. درنتیجه آن، صرفه جويی مالی در هر 

يک از مراحل در پی خواهد داشت که می تواند 
در اقتصاد يک کشــور، تاثیرات مثبتی برجای 

بگذارد.

شکل 1۵. كروماتوگرافی دو بعدی محصول شركت كيمياشنگرف پارس
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فناوری نانو1
طی دهه های گذشته، مباحثی تحت عنوان  علوم 
و فناوری نانــو در حوزه تحقیقات و پژوهش های 
پیشــرفته به وجود آمده اند که شــامل ساخت، 
شناسايی، توصیف خواص و دستکاری ترکیبات 
مصنوعی با خواص کنترل شــده در مقیاس نانو 
است. فناوری نانو، حوزه های تحقیقاتی مختلفی 
چون شــیمی، فیزيک، مهندســی، علم مواد، 
زيست شناســی وغیره را در بــر می گیرد که با 
توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه دستگاه ها 
و همچنین روش های بررســی خواص مواد در 
مقیاس نانو، اين تحقیقات نیز شــتاب بیشتری 
به خود گرفته اســت. اين موضوع موجب شده 
که امروزه ترکیبات نانومقیاس کاربرد گسترده ای 
در فرايندهــای صنعتی پیدا کنند؛ کاربردی که 
می تــوان آن را مديون خــواص منحصر به فرد 

ايجاد شده در نانوساختارهای مختلف دانست.

آب و انرژی۲
امروزه سیستم های آب و انرژی وابستگی بسیار 
شــديدی به يکديگر پیدا کرده اند؛ رابطه ای که 

تحت عنوان » پیوند آب انرژی1« شناخته می شود 
و با توجه به افزايــش تقاضا هم برای آب و هم 
برای انرژی بر اهمیت آن افزوده می شود. اهمیت 
اين رابطه زمانی مشــخص می شــود که بدانیم 
آب در تمامی طرح های تولید انرژی )مخصوصا 
الکتريسیته( مورد اســتفاده قرار گرفته و نقش 
اساســی ايجاد می کنــد. از طــرف ديگر برای 
استخراج، انتقال، همچنین تضمین کیفیت آب 
و تصفیه فاضالب،  اين انرژی است که نقش غیر 
قابل انکاری دارد. از همین رو درک اين رابطه و 
کنترل متقابل هر دو مولفه در بخش های مختلف 
از اهمیت ويژه ای برخوردار اســت و می تواند در 
بهینه سازی مصرف آب و انرژی موثر واقع شود.

نيروگاه های حرارتی3۲
نیروگاه هــا در اصل محل تبديل شــکل های 
مختلف انرژی مثل گرمــا يا انرژی مکانیکی به 
انرژی الکتريکی يا برق هستند. يکی از مهم ترين 
انــواع نیروگاه ها، نیروگاه های حرارتی هســتند 
که از انرژی گرمايی بــرق تولید می نمايند. در 
حال حاضر، حــدود ۸0 درصد از برق مورد نیاز 
کشورهای مختلف توسط نیروگاه های حرارتی که 

انواع مختلفی از نیروگاه ها مثل نیروگاه های اتمی 
و سیکل ترکیبی را نیز در  بر دارد، تولید می شود. 
اين نوع نیروگاه ها به مقادير بســیار زيادی آب 
نیاز دارند و هر ســاله نزديک بــه 40 درصد از 
کل آب های قابل اســتفاده بشر در دنیا توسط 
اين نیروگاه ها برداشــت3 می شود که بخشی از 
آن مصرف شده4 و مابقی نیز بعد از انجام فرايند 
)عموماً همراه با آلودگی( مجدداً وارد منابع اولیه 
آب می شود. با توجه به کمبود منابع و بحران آب 
در بسیاری از مناطق، حجم باالی آبی که توسط 
اين نیروگاه ها برداشت می شود، می تواند زندگی 
آبزيان و همچنین منابــع آب اطراف نیروگاه و 
در نتیجه زندگی انســان ها را با خطراتی مواجه 
ســازد. بنابراين مديريت و افزايش بهره وری آب 

در نیروگاه از اهمیت ويژه ای برخوردار است.

آب در نيروگاه های حرارتی4
آب به طرق مختلف، تقريبا در تمام بخش های 
يک نیــروگاه مورد اســتفاده قــرار می گیرد و 
مولفه هــای مختلفــی ازجمله: نوع سیســتم 
خنک کننده، کیفیت آب خام ورودی به سیستم، 
مســائل مربوط به مديريت فاضالب ايجاد شده، 
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میــزان مصرف آب يک نیــروگاه را تحت تاثیر 
قرار می دهند و بسته به نوع سوخت مصرفی در 

نیروگاه مسائلی همچون؛
کیفیــت زغال ســنگ مصرفی، نوع سیســتم 
دفع خاکســتر5، نــوع سیســتم گوگرد زدايی6، 
نوع سیســتم حذف مواد معدنــی ۷ و غیره نیز 
به مصــرف آب در نیــروگاه می افزايند. در اين 
میان بیش ترين حجم ورودی آب به سیســتم 
خنک کننده نیــروگاه تعلق دارد کــه  بیش از 
۸0 درصد از کل آب ورودی به نیروگاه را شامل 
می شــود. از همین رو بیشــترين تالش ها برای 
کاهش میزان مصرف آب در نیروگاه ها به مسائل 
مربوط به سیستم خنک کننده اختصاص يافته 
است. همچنین بايد توجه داشت که بازده تولید 
انرژی الکتريکی يا برق در نیروگاه های حرارتی 
در بهترين حالت نزديک به 40 درصد اســت و 
اين بدين معناســت که حجم زيــادی از انرژی 
گرمايی ناشی از سوزاندن سوخت در نیروگاه ها 
برای تولید برق مورد استفاده قرار نمی گیرد. اين 
انرژی اســتفاده نشــده به سیستم خنک کننده 

منتقل شده و همراه با مصرف مقادير زيادی آب 
از دست می رود. در نتیجه می توان گفت، هرچه 
بازده نیروگاه باالتر باشــد و يا گرمای وارد شده 
به برج خنک کننده کمتر باشــد، مصرف آب آن 

کمتر خواهد بود.

سيستم های خنک كننده۵
هدف اصلــی از بــه کارگیری سیســتم های 
خنک کننــده در نیروگاه هــا، جــذب کردن و 
حذف گرما از بخارات ايجاد شــده برای تولید 
انــرژی الکتريکی و تبديل مجــدد آن ها به آب 
در چگالنده۸ اســت. بهترين حد واســط برای 
انتقال گرما در اين سیستم ها آب است و همین 
موضوع دلیل برداشت مقادير عمده ای از منابع 
آب توســط نیروگاه هاســت. در نتیجه هرچه 
هدر رفت انرژی در سیســتم کمتر باشــد، آب 
مصرفی در نیروگاه هم به واســطه نیاز کمتر به 
خنک سازی کاهش می يابد. به طور کلی سه نوع 
سیســتم خنک کننده در واحدهای نیروگاهی 

مورد استفاده قرار می گیرد:

الف( سیستم با حلقه باز۹ يا سیستم يک طرفه10 
)شــکل 4(، ســاده ترين و ارزان تريــن نــوع 
سیســتم های خنک کننده اســت کــه نیاز به 
برداشــت مقادير زيادی آب، از منابع آب دارد؛ 
ولــی در عــوض تقريبا تمام آب وارد شــده به 
سیستم را می توان مجدداً با دمای اندکی بیشتر 
به منبع اولیه آب باز  گرداند و فقط مقدار اندکی 
از آب وارد شده به سیستم طی تبخیر از دست 
می رود. الزم به ذکر اســت که به دلیل برداشت 
آب بسیار زياد اين نوع سیستم ها، میزان آلودگی 
حرارتی تولید شــده توسط آن ها و همچنین به 
جهت مديريت بهتر منابع آب، سال هاســت در 
کشــورهای پیشرفته دنیا مثل آمريکا به چنین 

سیستم هايی اجازه ساخت داده نمی شود.
ب( سیســتم با چرخه بســته11پرکاربردترين 
نوع سیســتم خنک کننده است که خود بر دو 
نوع اســت؛ برج هــای خنک کننــده مرطوب12 
برج هــای  خنک کننــده13.  حوضچه هــای  و 
خنک کننده مرطوب، بســیار متداول تر از نوع 
ديگر هســتند و در آن ها آب خنک کننده بعد 

 شکل 1. پيوند آب - انرژی ]1[

آب برای انرژی
استخراج و پاالیش نفت

نيروگاه های آبی
برای توليد زیست توده

خنک سازی در نيروگاه حرارتی
توليد سوخت )هيدروژن و اتانول(

انرژی برای آب
استخراج و انتقال

تصفيه آب
تصفيه فاضالب

شکل ۲. برج های خنک كننده؛ اصلی ترین محل استفاده آب در نيروگاه ها ]۲[

دودكش

گازهای  احتراق

سوخت
هوا

توربين مولد برق

چگالنده

دیگ
 بخار

آب گرم

پمپ
پمپ

آب ميکاپ آب  سردشده

برج خنک 
كننده

شکل 3. شـماتيک كلی از چرخه آب در نيروگاه حرارتی برای توليد  
الکتریسيته ]3[

 شکل 4. شمای كلی سيستم خنک كننده با حلقه باز ]4[

بخار آب

چگالنده بخار

آب گرم

آب سرد
آب متراكم شده

منبع آب
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شکل ۵. شمای كلی سيستم خنک كننده با چرخه بسته؛ الف( سيستم برج خنک كننده و 
ب( حوضچه خنک كننده ]4[

بخار آب

چگالنده بخار

چگالنده بخار

آب متراكم شده

آب گرم

آب گرم

آب سرد

آب سرد

هوای گرم
بخار آب

الف

ب

برج  خنک كننده

هوای
خنک

هوای
خنک

آب ميکاپ خروجی سيستم

حوضچه مصنوعی منبع آب

بخار آب

هوای گرم

هوای سرد

چگالنده بخار

آب متراكم شده

شکل ۶. شمای كلی سيستم  خنک كننده خشک ]4[

از عبور از چگالنــده، از باالی برج خنک کننده 
به پايین پاشــیده می شــود و ايــن در حالی 
اســت که هم زمان جريانــی از هوای خنک نیز 
از پايین برج به ســمت باالی آن ايجاد شــده 
است )شکل 5-الف(. بنابراين اساس خنک سازی 
توســط اين نوع سیستم ها انتقال حرارت از آب 
به هوا و همچنیــن تبخیر آب )مانند کولرهای 
آبی مورد استفاده در منازل( است. خنک سازی 
با اســتفاده از حوضچه هــای خنک کننده نوع 
ديگری از اين سیســتم ها اســت که در اساس 
شــبیه به سیســتم های با حلقه باز است با اين 
تفاوت که آب مســتقیما از منبع وارد سیستم 
نمی شــود، بلکه يک حوضچه مصنوعی در کنار 
نیروگاه ايجاد می شــود و آب از منبع وارد اين 
حوضچه شــده و ســپس وارد چرخه سیستم 

خنک کننده نیروگاه می شود )شکل5-ب(.
ج( سیســتم خنک کننده خشــک14 )شکل 6( 
که در آن بــه جای آب، از هوا به عنوان جريان 
خنک کننــده اســتفاده می شــود و در نتیجه 
برداشــت و مصرف آب در اين سیســتم برای 
خنک ســازی به صفر می رســد. البته با توجه 
به اينکه بازده انتقال حــرارت هوا کمتر از آب 
است، اين سیســتم های خنک کننده به سطح 
مقطــع بســیار بزرگتری برای انتقــال حرارت 
نیاز دارند، تا بتوانند گرمای اضافی سیســتم را 
خارج کنند. همین موضوع باعث شــده تا اين 
نوع خنک کننده ها ســه تا چهار برابر گرا ن تر از 
برج های خنک کننده باشند و استفاده از آن ها به 

مناطق خشک و بیابانی محدود شود.

برج های خنک كننده۶
همان گونه که اشاره شــد برج های خنک کننده 
متداول تريــن نوع سیســتم های خنک کننده در 
نیروگاه ها هســتند و با توجه به میزان مصرف آب 
توســط آن ها، درک فرايندهايــی که در برج های 
خنک کننده انجام می شــود و کنترل پارامترهای 
مربــوط به آن ها در بهبود مصرف آب نیروگاه ها از 
اهمیت ويژه ای برخوردار خواهد بود. به طور کلی 
آب مورد استفاده در سیستم خنک کننده پس از 
عبــور از چگالنده بخار و ورود به برج خنک کننده 

طی 3 فرايند اصلی از دست می رود: 
 تبخیر15 که اســاس خنک ســازی در برج های 
خنک کننده اســت و مقدار آب از دســت رفته از 
طريق اين فرايند کنترل نشــده است. به ازای هر 
10 درجه سانتی گراد کاهش دمای آب، يک درصد 

از آب در گردش به صورت بخار از دست می رود.
 آب رانده شــده16 که شامل قطرات ريز آب است 
که توســط جريان هوا از برج خنک کننده خارج 
می شــوند و حدود 0/2 درصــد از کل آب موجود 
در چرخه خنک سازی است. اين فرايند نیز کنترل 
نشده اســت و می توان با استفاده از تجهیزاتی به 
نام قطره برگردان1۷ میزان آب هدر رفته در اثر اين 

فرايند را کاهش داد.
 تخلیه آب1۸ که فرايندی کنترل شده است و طی 
آن مقداری از آب موجود در چرخه خنک سازی به 
خاطر افزايش غلظت جامدات محلول و معلق )در 
اثر تبخیر آب در برج خنک کننده( از سیستم خارج 
می شود. اگر اين عمل انجام نشود، ممکن است مواد 

معدنی حل شده در آب در اجزای مختلف سیستم 
ايجاد رســوب1۹ نمايند. البته می تــوان با افزودن 
ترکیباتی که با نام بازدارنده رســوب20 شــناخته 
می شــوند و قادر هستند توانايی آب برای انحالل 
مواد معدنی )نقطه اشباع21 ( را افزايش دهند، فرايند 

تخلیه آب را به تعويق انداخت.
يکی از مهم ترين پارامترهايی که میزان آب مصرفی 
در برج خنک کننــده را بیان می کند، چرخه های 
غلظت22 نام دارد. فرض کنید نیمی از آب موجود 
در سیستم تبخیر شــود که باعث دو برابر شدن 
غلظت مواد معدنی در آب می شود. اگر نقطه اشباع 
آب به گونه ای باشد که بیش از اين توانايی انحالل 
مواد معدنی را نداشته باشد و مجبور باشیم مابقی 
آب را تخلیه کنیم )يعنی به ازای هر يک حجم آب 
تبخیر شده يک حجم آب نیز تخلیه شود(، گفته 
می شود چرخه های غلظت برابر دو است. به همین 
ترتیب اگر به ازای هر دو حجم آب تبخیر شــده 
يک حجم تخلیه شود )سه برابر شدن غلظت مواد 
معدنی و 33 درصد تخلیه( چرخه های غلظت برابر 
با سه خواهد بود. بنابراين هرچه مقدار اين پارامتر 
بیشتر باشد، میزان هدر رفت آب از طريق تخلیه 
کاهش می يابد. افزايش مقدار اين پارامتر در عمل 

توسط بازدارنده های رسوب انجام می شود.

فناوری ها و راه حل های نوین جهت افزایش7
 بهره وری آب در برج های خنک كننده

بازدارنده  رسوب پيشرفته و نانومقياس1.7
همان گونه که اشاره شــد، برای افزايش نقطه 
اشباع آب، همچنین افزايش چرخه های غلظت 
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و در نتیجه کاهش مقدار تخلیه آب در برج های 
خنک کننده از ترکیباتی به نام بازدارنده رسوب 
اســتفاده می شــود. متداول ترين بازدارنده های 
رسوب مورد اســتفاده در سیستم خنک سازی، 
ترکیبــات فســفاته و پلیمرها هســتند که در 
بهترين شرايط نهايتا قادرند 5 تا ۷ چرخه غلظت 
ايجاد نمايند. اخیرا برخی شــرکت های فعال در 
زمینه طراحی برج هــای خنک کننده تحقیقات 
گســترده ای در زمینه افزايش تعداد چرخه های 
غلظت با اســتفاده از ترکیبات بازدارنده رسوب 
پیشــرفته )مخصوصا نانوذرات( انجــام داده اند. 
همچنین اين شــرکت ها چندين اختراع را نیز 
در ايــن زمینه بــه ثبت رســانیده اند که تعداد 
چرخه های غلظــت را بیش از 10 تا 15 چرخه 
و در موردی نیز به 50 چرخه رسانده اند )نزديک 

به ۹0 درصد کاهش هدر رفت آب( ]6 و ۷[.

استفاده از نانوسيال ها۲3 برای افزایش۲.7
انتقال حرارت

نانوسیال ها که مخلوطی از سیال )معموال مايع( 
و نانوذرات با غلظت پايین هستند، خواص منحصر 
به فردی دارند که آن ها را مستعد استفاده جهت 
انتقــال گرما می نمايد. مطالعه بــر روی انتقال 
حرارت نانوســیال ها تقريبا حــوزه جديدی از 
پژوهش های علمی است و بنابراين دور از انتظار 
نیست که استفاده صنعتی از آن ها در ابتدای راه 
و در حال تکامل باشد. با اين حال چند شرکت  
فعال در حوزه ســاخت تجهیزات خنک کننده 
استفاده از نانوســیال ها را برای افزايش خصلت 
انتقال حرارت مايعات را شــروع نموده اند و در 
حال توسعه به کارگیری آن ها برای محصوالت 
آينده خود هستند. بر اساس اطالعات ارائه شده 
توسط برخی شرکت ها استفاده از نانوسیال ها در 
سیستم خنک سازی می تواند میزان مصرف آب 
در نیروگاه هــای حرارتی را تا 20 درصد کاهش 
دهد که نشــان دهنده توانايی بالقوه نانوسیال ها 

در انتقال حرارت است ]۹[.

استفاده از سيستم خنک كننده هيبرید3.7
شده با تکنولوژی ترموسيفون۲4

امروزه برخی شــرکت ها در حال توسعه نوعی 
سیســتم خنک کننده هیبريدی )استفاده از دو 
سیســتم به طور همزمان( هســتند که در آنها 
آب داغ خارج شــده از چگالنده قبل از ورود به 
برج خنک کننده وارد بخشی به نام ترموسیفون 
 شــده و در آنجــا مقــداری از گرمــای خود را 
از دســت می دهد و بعد به بــرج خنک کننده 
منتقل می شــود. ترموســیفون در اصل از يک 
پديــده فیزيکی اســتفاده می کند کــه در اثر 
اختالف دانســیته میان سیال گرم و سیال سرد 
و همچنین بــا کمک نیروی جاذبه، يک جريان 
همرفتی ايجاد می نمايد و نیازی به اعمال نیروی 
خارجی )پمپ( ندارد. تکنولوژی ترموســیفون 
)شــکل ۹( نیز از همین پديــده بهره برده و در 

آن يــک جريان دائمی از ســیال گرم )آب گرم 
ورودی( به سمت فن های خنک کننده رفته بعد 
از انتقال گرما و کاهش دما وارد بخش سرد شده 
و از سیستم خارج می شود و به برج خنک کننده 
انتقال می يابد. با اســتفاده از اين سیستم میزان 
هــدر رفــت آب نزديک بــه ۷5 درصد کاهش 
می يابد ]10[. الزم به ذکر اســت که تحقیقات 
گسترده ای نیز برای اســتفاده از نانوسیال ها در 

اين سیستم انجام شده و برخی شرکت ها نیز در 
حال تجاری سازی آن هستند.

سيسـتم خنـک كننده خشـک غير4.7
مستقيم با اســتفاده از تركيبات تغيير فاز

محصور شده ۲۵
بــا توجه به ضعیف تر بــودن انتقال حرارت در 
سیستم های خنک کننده خشــک که از هوا به 

شکل ۸. رســوبات ایجاد شــده در پکينگ داخلی برج خنک كننده كه می توان با استفاده 
از تركيبات بازدارنده رســوب و باال بردن نقطه اشــباع آب، ایجاد شدن آن ها را به تعویق 

انداخت ]۸[

شــکل 7. اجزای داخلی، نحوه عملکرد و انواع مکانيســم های از دست رفتن آب در یک برج 
خنک كننده ]۵[

بخار و قطرات  رانده شده

آب گرم

هوا هوا

حوضچه آب سرد

آب تخليه شده

)سطوح انتقال حرارت(

پکينگ داخلی

توزیع آب

قطره برگردان
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جای آب، جهت خنک سازی استفاده می نمايند، 
ارائه راهکارهــای نوين برای افزايش کارايی اين 
سیســتم ها می تواند موجب افزايش استفاده از 
آنها در واحدهای نیروگاهی شــود. يکی از اين 
راهکارهــای نويــن جهت اين امر، اســتفاده از 
برخی نانوذرات خاص به نام ترکیبات تغییر فاز 
محصور شــده است. اين ترکیبات دارای توانايی 
در جذب، ذخیره سازی کوتاه مدت و آزاد سازی 
گرما هستند که نحوه عملکرد آنها در شکل 10 
قابل مشاهده است. اخیرا يک شرکت آمريکايی 
از اين ترکیبات پیشرفته در مبدل های حرارتی 
اســتفاده نمــوده و يک سیســتم خنک کننده 
خشــک غیر مستقیم را طراحی نموده است که 
در نیروگاه های مختلف و شرايط اقلیمی مختلف 

نیز قابل استفاده است ]12[.

تخمين هزینه ها۸
قاعدتــا اســتفاده از فناوری های پیشــرفته در 

حوزه هــای مختلف نیازمنــد پرداخت هزينه ای 
متناســب با آن فناوری خواهد بود. در سال های 
اخیر همگام با رشد سريع فناوری ها، تجاری سازی 
آن ها نیز به نوبه خود گسترش قابل توجهی داشته 
است. میزان و مقیاس تجاری سازی يک فناوری و 
همچنین میزان رواج يافتن آن رابطه مستقیمی با 
قیمت تمام شده آن دارد؛ موضوعی که در رابطه با 
فناوری های ذکر شــده در اين گزارش نیز صادق 
است. در ادامه به جهت مقايسه بهتر فناوری های 
ارائه شده با فناوری های متداول، قیمت تمام شده 

هر کدام نیز با يکديگر مقايسه می شود.
در حــال حاضــر و بــا توجه به انــواع مختلف 
بازدارنده های رســوب موجود در بازار، به ازای هر 
يک تن از مواد بازدارنده رسوب متداول بايد بین 
350 تا 6000 دالر )بسته به نوع ترکیب( هزينه 
نمــود در حالی که هزينه الزم برای بازدارنده های 
رســوب پیشرفته بین 3000 تا ۷500 دالر است 
که نشــان از تفاوت اندک میان قیمت آنهاست؛ 

آن هم در شــرايطی که بازدارنده های پیشرفته و 
نانومقیاس هنوز در ابتدای راه هستند و در حال 

توسعه اند. 
همان طور که اشــاره شــد، جهت بهبود کارايی 
سیســتم انتقال حرارت در برخی سیســتم ها از 
نانوسیال ها بهره گرفته می شود که هزينه ای بین 
120 تــا 250 دالر به ازای هر لیتر به همراه دارد  
در حالی که هزينه سیال های انتقال حرارت سنتی 

بین 20 تا 100 دالر به ازای هر لیتر است.
سیستم خنک کننده هیبريد شده با ترموسیفون 
در حال حاضر مراحل پايانی توسعه و تجاری سازی 
را طی می کنــد و هنوز قیمت و هزينه راه اندازی 
آن نامشخص اســت. طبق آمار ارائه شده توسط 
شــرکت ثبت کننده حق اختراع اين سیســتم 
تاکنون نزديک به 3 میلیارد دالر بر روی اين طرح 

سرمايه گذاری انجام شده است.

فناوری های9 زمينه  در  فعال  شركت های 
نوین بهبود مصرف آب در نيروگاه

شــرکت های بســیار زيادی در حوزه طراحی و 
فروش سیســتم های نیروگاهــی و به خصوص 
سیستم های خنک کننده فعالیت دارند که از میان 
آن ها برخی به تحقیق و توسعه فناوری های نوين 
جهت بهبود مصرف آب در نیروگاه ها پرداخته و در 
همین راستا محصوالتی را به بازار ارائه کرده اند يا 

در حال تجاری سازی فناوری خود هستند.
شايد بتوان بهترين و منحصر به فرد ترين محصول 
در حوزه بازدارنده های رســوب نوين را محصولی 
تحت عنوان CWT3 26 دانست که توسط شرکت 
آمريکايی TERLYN به بازار عرضه می شود و قادر 
اســت با افزايش تعداد چرخه های غلظت به عدد 
50، میزان هدر رفت آب طی فرايند تخلیه در برج 
خنک کننده را تا ۹0 درصد کاهش دهد. استفاده 
از اين نــوع بازدارنده در يــک برج خنک کننده 
1000 تنی می تواند ساالنه نزديک به ۷/6 میلیون 
گالن از میزان آب مصرفی بکاهد و موجب کاهش 
نزديک به 6۸ هزار دالری هزينه ها در هر ماه شود.
از ديگر شرکت های فعال در حوزه ترکیبات بازدارنده 
  Pure Water Solution رسوب می توان به شرکت
اشــاره کرد که در حال توســعه يــک بازدارنده 
بر پايه فناوری نانو برای رســوبات کلســیم تحت 
عنوان Nano_sorb gold اســت. اين محصول با 
اســتفاده از نانوذرات طال، يون های کلسیم را به 
کريستال های کلســیم تبديل می کند که بسیار 
پايدار هســتند و توانايی چســبیدن به لوله ها را 
ندارند. اين محصول قادر است بازده سیستم های 
انتقال حرارت با جلوگیری از تشــکیل رسوبات 
کلســیم بر روی آن ها تا حد زيادی افزايش دهد. 
تاثیر اســتفاده از اين بازدارنده در شکل 12 قابل 
مشاهده است که نشان دهنده عدم ايجاد رسوب 
روی ســطح عنصر گرم کننده بعد از سه هفته در 
حضور اين بازدارنده رسوب است؛ در حالی که در 
عدم حضور بازدارنده در همین بازه زمانی بر روی 

عنصر گرم کننده رسوبات کلسیم ايجاد می شود.

شکل 9. سيستم خنک كننده ترموسيفون، آب گرم قبل از ورود به برج خنک كننده وارد 
ترموسيفون می شود و بدین ترتيب یک سيستم خنک كننده هيبریدی تشکيل می شود ]11[

فنفنفنفنفن

ورود آب گرم

خروج آب سرد

هسته: تركيب تغيير فاز در حالت جامد الیه محصوركننده

الیه محصوركننده

افزایش دما

ذوب شدن در اثرجذب دما
جامد شدن در 

اثرآزاد سازی گرما

كاهش دما

هسته: تركيب تغيير فاز در حالت مایع

شکل10. نحوه عملکرد تركيبات تغيير فاز محصور شده با تغيير دما ]13[

شکل 11. محصول CWT3 ارائه شده توسط شركت Terlyn با رساندن تعداد چرخه های 
غلظت به عدد ۵0 بخش عمده ای از هدر رفت آب در برج خنک كننده را كاهش می دهد ]14[
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همان گونه که ذکر شــد، يکی از راه های افزايش 
میزان انتقال حرارت در چگالنده بخار، اســتفاده 
از نانوسیال هاســت و که اخیرا بسیار مورد توجه 
واقع شده است و تحقیقات گسترده ای را به خود 
منعطف نموده اســت. يکی از اين تحقیقات که 
توانسته به مرحله تجاری سازی برسد و به زودی 
راهی بازارمی شــود، شامل اســتفاده از نانوذرات 
سرامیکی عامل دار شده با توانايی تغییر فاز برای 
تولید يک نانو ســیال با کارايی باالست که توسط 
محققان آزمايشگاه ANL2۷ معرفی شده و موسسه 
مطرح EPRI 2۸ سرمايه گذاری و تجاری سازی آن را 
به عهده گرفته است. طبق برنامه ارائه شده توسط 
موسسه سرمايه گذار، اين فناوری سال 2016 وارد 
بازار می شــود و می تواند تا 20 درصد مصرف آب 

در برج های خنک کننده را کاهش دهد.
موسســه EPRI که يکی از شناخته شــده ترين 
موسســات آمريکايی فعال در حوزه پژوهش های 
نوين و کاربردی در زمینه انرژی الکتريکی است 
که ســرمايه گذاری های کالنی نیز در راســتای 
افزايش بهره وری بخش هــای مختلف واحد های 
نیروگاهــی انجــام می دهد. يکــی از مهم ترين 
فعالیت های اين موسســه ارائه فناوری های نوين 
جهت سیستم های خنک سازی مخصوصا برج های 
خنک کننده و همچنین ارائه راه کارهای پیشرفته 
برای کاهش مصرف آب در اين بخش است. اين 
موسسه همچنین سرمايه گذاری های متعددی بر 
روی طرح های ديگری مانند سیستم های هیبريد 
شده با ترموسیفون وغیره نیز انجام داده است که 
برخی به صورت تجاری در بازار موجود هستند و 
برخی ديگر هم مانند نانوسیال ذکر شده در حال 

توسعه و تجاری سازی هستند ]16[.
ديگر موسسه آمريکايی که فعالیت گسترده ای در 
حوزه فناوری های نوين در بخش انرژی مخصوصا 
واحد های نیروگاهی و سیستم های خنک کننده 
دارد، موسســه دولتــی ARPA-E  2۹ اســت که 
مســتقیما زير نظر وزارت انرژی آمريکا فعالیت 
می کند. اين موسســه نیــز در پروژه های زيادی 
سرمايه گذاری های کالن انجام می دهد که يکی از 
مهم ترين آنها در حوزه سیستم های خنک کننده 
خشــک با فناوری هــای نوين اســت و با عنوان 
ARID  30 شناخته می شود. اين پروژه چندين زير 

مجموعه دارد و شــامل سرمايه گذاری بالغ بر 45 
میلیون دالری است ]12[.

همان طور که اشاره شــد، سیستم های هیبريد 
شــده با ترموسیفون قادرند تا حد زيادی مصرف 
آب در بــرج های خنک کننــده را کاهش دهند. 
حق اختــراع اين تکنولــوژی در ابتدا توســط 
شــرکت Johnson Controls و در سال 2011 به 
ثبت رسیده است که در مراحل نهايی تجاری سازی 

در مقیاس صنعتی را پشت سر می گذارد ]1۷[.

فعاليت های داخل كشور10
با توجه به مسئله بحران آب در کشور و همچنین 
حجم باالی انرژی تولیدی در نیروگاه ها، پرداختن 

به بحث بهره وری آب در صنايع نیروگاهی به ويژه با 
رويکرد استفاده مجدد از آب های مصرف شده امری 
ضروری به نظر می رسد. متخصصان در نیروگاه ها با 
اعمال شرايط مختلف کنترل شیمیايی و مهندسی 
تا حد امکان به بهبود بهره وری از آب می پردازند 
و در کشور نیز واحدهای صنعتی تجاری متعددی 
به تولید و تامین مواد شیمیايی و تجهیزات مورد 
نیاز پرداخته اند. با اين حال الزم به ذکر است که 
علی رغم تحقیقات دانشگاهی گسترده در زمینه 
نانو و شیمی آب و همچنین نانوسیال ها، گزارش 

مستندی مبنی بر وجود شرکت های فعال در اين 
زمینه يافت نگرديد. البته شرکت هايی در زمینه 
تهیــه، تولید و تامین مواد شــیمیايی مورد نیاز 
نیروگاه ها در داخل کشور فعال هستند که از میان 

آن ها می توان به موارد زير اشاره نمود:
شرکت »توچال شیمی« يکی از تولید کنندگان 
داخلی مواد بازدارنده رسوب و خوردگی برج های 
خنک کننده اســت و چندين محصول مختلف 
در اين زمینه به بــازار ارائه می نمايد. محصوالت 
بازدارنده اين شــرکت بر پايه ترکیبات مختلفی 

 شکل1۲. بررسی عملکرد بازدارنده رسوب Nano_sorb gold در طی بازه زمانی سه هفته؛ 
الف( روز اول و قبل از شروع آزمایش، ب( بعد از گذشت سه هفته و عدم استفاده از 

بازدارنده بر روی عنصر گرم كننده رسوبات كلسيم ایجاد شده است، ج( بعد از  گذشت سه 
هفته و در حضور بازدارنده هيچ رسوبی ایجاد نشده است ]1۵[

الف ب ج

نانو ذره
پوسته

هسته: تركيب
تغيير فاز

آب گرم

آب سرد

چگالنده بخار

شکل 13. اسـتفاده از نانوسيال بر پایه نانوذرات سراميکی با قابليت تغيير فاز برای انتقال حرارت ]9[

 Johnson شکل14. نمونه اوليه31 از خنک كننده ترموسيفون ساخته شده توسط شركت
Controls كه در سال ۲013 به صورت هيبرید در نيروگاه Bowen آمریکا مورد آزمایش قرار 

گرفته است ]11[
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پینوشتها:
1.Water-Energy Nexus

2. Thermal Power Plants

3. Withdraw 

4. Consumption 

5. Ash disposal system

6. Desulfurization system

7. Demineralization system

8. Condenser

9. Open-loop

10. Once-through

11. Closed-cycle

12. Wet cooling towers

13. Cooling ponds

14. Dry cooling

15. Evaporation

16. Drift

17. Drift Eliminator

18. Blow-down

19. Scaling

20. Scale inhibitor

21. Saturation point

22. Cycles of concentration

23. Nanofluids

24.Thermosyphon Cooler Hybrid 

System (TCHS)

25.EncapsulatedPhase-Change 
Materials (EPCM)

26. Cooling Water Treatment

27. Argonne National Laboratory

28. Electrical Power Research Institute 
(EPRI)

29.Advanced Research Projects 
Agency – Energy (ARPA-E)

30. Advanced Research In Dry cooling 
(ARID)

31. Prototype
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از جمله فســفونیت ها و پلیمرها اســت که برای 
   pHهای مختلف ارائه می شوند. از ديگر محصوالت 
اين شرکت می توان به مواد شیمیايی رسوب زدا، 
ضد میکروب و مواد شــیمیايی مورد استفاده در 

ديگ های بخار )بويلرها( اشاره نمود ]1۸[.
شرکت »رســوب گیری« ديگر شرکت داخلی 
فعال در زمینه تولید و تامین مواد شــیمیايی 
مــورد اســتفاده در سیســتم های در برج های 
خنک کننــده و ديگ هــای بخــار و همچنین 
سیســتم های تصفیه و به ســازی آب اســت 
و در ايــن زمینــه محصوالت مختلفــی ارائه 

می نمايد ]1۹[.

نتيجه گيری11
يکی از مهم ترين بخش های نیروگاه های حرارتی 
سیستم خنک کننده آن ها است که ساالنه میزان 
بسیار زيادی از منابع آب شیرين را برداشت کرده 
و مصرف می کنند. با توجه به مساله بحران آب در 
سال های اخیر، کاهش آب مصرفی در نیروگاه ها 
می تواند هم بخشــی از نگرانی های عمومی برای 
تامین منابع آب آشــامیدنی را مرتفع سازد و هم 
ادامــه فعالیت اين واحد ها را در شــرايط کم آبی 
میسر سازد. در اين راستا توسعه، تجاری سازی و 
اســتفاده از فناوری های نوين می تواند به افزايش 

بهــره وری مصرف آب در سیســتم خنک کننده 
واحدهای نیروگاهی و افزايش بازده تولید انرژی 
آن ها کمک شايانی نمايد. اين مساله در کشورهای 
پیشرفته به طور جدی پیگیری شده و هر سال بر 
حجم محصوالت و تحقیقات انجام شــده در اين 
زمینه افزوده می شــود. در حالی که در کشور ما 
توجه به اين مســاله بسیار ناچیز بوده است و هر 
ساله وخامت مساله بحران آب گسترش می يابد. 
اين موضوع نمايانگر نیاز جدی به سرمايه گذاری 
در حوزه مديريت منابــع آب و افزايش بهره وری 
مصــرف آب در بخش هــای مختلــف از جمله 

واحدهای نیروگاهی است.
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 كره جنوبی از سال ۲001 ميالدی، سياست های 
توسعه فناوری نانوی خود را مطابق با دوره های اول، 
دوم و ســوم برنامه ملی توسعه جامع  فناوری نانو 
)NCDPN۱( آغاز و اجرا كرده اســت. برنامه ملی 
توســعه جامع  فناوری نانو، در طيف گسترده ای از 
توســعه فناوری، بر حوزه نوآوری تمركز داشته و 
انتظار می رود كه تا سال ۲0۲0 ميالدی، فناوری های 
همگرای مبتنی بــر فناوری نانو، حدود 3۵ درصد 
مجموع توليد ناخالص داخلی این كشــور )حدود 
۵/0۲ ميليارد وون( را تشکيل داده و 1/۲ ميليون 
شــغل در كشــور كره ایجاد كند. یکی از مسائل 
نوظهور جهانی در بسياری از كشورهای دنيا نظير 
آمریکا، ژاپن، آلمان و كره، تدوین راهبردهای جدید 
برای نوآوری و تجاری ســازی فناوری نانو به همراه 
توجه ویژه به مالحظات ایمنی )EHS( در استفاده از 
فناوری نانو است. در چنين شرایطی، كشور كره باید 
برای رقابت اثربخش با كشورهای پيشگام در حوزه 
فناوری نانو، از رویکرد پيرو سریع۲ فراتر رفته و برای 
خود راهبرد پساهمپایی3 یا پيشرو بودن را اتخاذ 
كند. در ایــن تحقيق، وضعيت كنونی توســعه 
فناوری نانو در كشور كره و سياست های مربوط به 
آن بررسی شده و جهت گيری سياست گذاری های 
آتی با اتکا بر نظریه رقابت نــوآوری4 برای دولت 

جدید كره ارائه شده است. 
نظریه  اكوسيســتم،  فناوری نانو،  كليدی:  كلمات 

رقابت نوآوری، همگرایی

مقدمه1
امروزه کشــورهای اقصی نقاط جهان تالش 
می کنند تا با توسعه علم و فناوی، رقابت پذيری 
ملی خــود را تضمین کنند. فناوری نانو که به 
عنوان يک فناوری محــوری مورد توجه قرار 
گرفته اســت، می تواند مسائل جهانی مربوط 
به تقاضای منابع و انــرژی را حل نموده و به 
تحقق اهــداف اقتصادی نظیر غلبه بر کاهش 
بهره وری، ايجاد يک صنعت همگرا و افزايش 
اشــتغال کمک کنــد. بنابراين بســیاری از 
کشورهای دنیا سرمايه گذاری های گسترده ای 
را در زمینه توســعه فناوری نانو در سطح ملی 

انجام می دهند.
کشــور آمريــکا بــه طــور ويــژه میــزان 
سرمايه گذاری های خود در زمینه سیستم های 
نانو و تولید نانو5 را توسعه داده تا از اين طريق، 
تجاری ســازی فناوری نانو که در حال حاضر 
به مرحله ی بلوغ رسیده است را تسريع کند. 
ســرمايه گذاری آمريکا در حوزه فناوری نانو به 
دنبال توسعه اين فناوری  بوده که اين موضوع 
اســاس برنامه احیای صنعت تولید اين کشور 
است که دربرگیرنده ظرفیت ايالتی متمرکز، 
نظیــر AMP و برنامه های مصوب فناوری نانو6 
)NSI( و بهبود اشــتغال به ويژه در کســب و 
کارهای کوچک از طريق پیوند بین برنامه های 
تحقیقات نوآوری کســب و کارهای کوچک 
)SBIR( و انتقــال فناوری کســب و کارهای 

کوچک )STTR( و برنامه توســعه فناوری نانو 
است.

کمیســیون اروپا )EU( تــالش می کند تا از 
طريق انتخاب فناوری نانو به عنوان يک فناوری 
توانمندســاز کلیــدی )KET(، رقابت پذيری 
اروپا در اين بازار را توســعه دهد. فناوری نانو 
يکی از شــش فناوری توانمندســاز کلیدی 
بــوده و کمیســیون اروپا نیز سیاســت های 
تحقیق و توسعه ی علوم نانو، فناوری نانو، مواد 
و فناوری هــای جديد تولیــد )NMP( را در 
چارچــوب برنامه هفتم توســعه تحقیقات و 
فناوری )FP7( مدنظر قرار داده اســت. میزان 
بودجه برنامه NMP به سرعت از 3۹0 میلیون 
يورو در سال 200۸ میالدی به 511 میلیون 
يورو در ســال 2012 میالدی افزايش يافته و 
بودجه ايــن برنامه از ســال 2010 میالدی، 

سالیانه 6 تا ۷ درصد افزايش داشته است. 
سرمايه گذاری های دولت چین در تحقیق و 
توسعه فناوری نانو نیز عمدتا از طريق کمیته 
بنیاد علوم طبیعــی )NSFC(، وزارت آموزش 
)MOE(، وزارت علــم و فنــاوری )MOST( و 
آکادمی علــوم چین )CAS( صورت می گیرد. 
در مرحله نخست )تا سال 2020( اين کشور 
به دنبال تقويــت رقابت پذيری علم و فناوری 
در طی برنامه توســعه میان مدت و بلندمدت 
است. هدف اصلی توسعه فناوری نانو در کشور 
چین، رسیدن به سطحی برتر در رقابت پذيری 
بین المللی و تشکیل 5 الی 6 گروه تحقیقاتی 
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پیشگام در سطح جهانی است. هدف مرحله دوم 
)سال های2030-2020( برنامه ريزی برای رسیدن 
به سطحی از توســعه فناوری نانو است که تأثیر 
گسترده ای بر توسعه اقتصادی اجتماعی پايدار و 
مزايای ملی داشــته باشد. هدف مرحله سوم نیز 
)ســال های 2050-2030( ، پیشگامی در حوزه 
فناوری نانو و رفع تقاضای کشــور چین اســت. 
دوره زمانــی 2020، دوره راهبردی مهمی برای 
توسعه صنايع مبتنی بر فناوری نانو در کشور چین 
محسوب می شود. انتظار می رود در طی اين دوره، 
فناوری نانو فرصت های جديدی را برای توســعه 
اقتصادی و چالش های پیش روی اين کشور ارائه 

کند.
کشور کره جنوبی از سال 2001 میالدی با تدوين 
 )NCDPN( برنامه ملی توســعه جامع فناوری نانو
تالش برای توسعه همه جانبه فناوری نانو را آغاز 
کرده اســت. کره دوره نخست )2005-2001( و 
دوره دوم )2010-2006( اين برنامه را با موفقیت 
اجرا کرده است. هدف از طراحی و تدوين فاز نخست 
NCDPN )2005-2001(، تکمیل زيرساخت های 
اساسی و پايه برای توسعه فناوری نانو، رسیدن به 
سطح پنج کشور برتر در رقابت پذيری بین المللی 
فناوری نانو و پیوستن به جمع حداقل 10 کشور 
برتر فعال دنیا در حوزه فناوری نانو تا سال 2010 
 ،  )2006-2010( NCDPN بــود. در دوره دوم
کشــور کره برنامه ريزی کرده بود تا به سطح سه 
کشور برتر در رقابت پذيری بین المللی فناوری نانو 
دســت يافته و به بازارها و فناوری های نوظهوری 
نظیــر IT/BT/ET/NT و همگرايی هــای آن هــا 
دسترسی يافته و تا سال 2015 به ايمنی واقعی و 
 NCDPN زندگی مرفه دست يابد. هدف دوره سوم
)2010-2011( ، ارتقای رقابت پذيری فناوری نانو 
در کره جنوبی از طريق تدوين چهار هدف: ورود به 
بازارهای کشورهای پیشگام در حوزه فناوری نانو، 
خلق يک صنعت مبتنی بر فناوری نانو در آينده، 
تقويت مسوولیت پذيری های اجتماعی و اخالقی 
تحقیق و توســعه فناوری نانــو، و پرورش نیروی 
انســانی نانو از طريق بهره بــرداری حداکثری از 
زيرساخت ها و اجرای نظام مند برنامه های توسعه 

فناوری نانو، منطبق بر چشم انداز »قدرتمندترين 
ساختار دولتی نانو در دنیا۷ « است. اثرات اقتصادی 
توسعه فناوری نانو در کشــور کره تا سال 2015 
 GDP( میالدی به 2۹ درصد تولید ناخالص داخلی
)360 تريلیون وون( و تا سال 2020 به 35درصد 
)503 تريلیون وون( افزايش خواهد يافت. به همین 
ترتیب، پیش بینی می شــود توسعه فناوری نانو تا 
ســال 2015 باعث ايجاد اشتغال برای ۸۸6۸۸4 
نفر و تا سال 2020 به 11۹22۹1 نفر شود )وزارت 

آموزش، علم و فناوری 2011(.
هرچند که روند افزايشی تجاری سازی محصوالت 
مبتنی بر فناوری نانو در سال های اخیر تا حدودی 
آهسته شده، و ضرورت تمرکز مجدد بر سیستم های 
نوآوری توسعه فناوری نانو و مقررات مربوطه برای 
حل مسائل ايمنی فناوری نانو، مدنظر قرار گرفته 
اســت. بنابراين دولت کره به ضرورت بهبود رشد 
يک صنعت همگرای مبتنی بر فناوری نانو۸ پی  برده 
و بــه دنبال تهیه و تدوين سیاســت های مربوطه 
اســت. دولت کره در اين وضعیت جديدی که به 
تازگی شناخته شده است، بايد يک چارچوب جديد 
ايجاد نموده و با اتخاذ جهت گیری سیاست گذاری، 
چارچــوب سیاســت گذاری کنونــی مربوط به 
فناوری نانــو را بــه منظور ارتقــای رقابت پذيری 

فناوری نانو در اين کشور، تقويت کند. 
در ايــن مقاله، با اتکا بر تجزيه و تحلیل عملکرد 
سیاســت گذاری کنونی فناوری نانو در کره، يک 
جهت گیری سیاســت گذاری جديد برای توسعه 
آتی فناوری نانو در اين کشور ارائه می شود. در اين 
مقاله، ابتدا وضعیت سرمايه گذاری و سیاست گذاری 
فناوری نانو در کره تجزيه و تحلیل شده، سپس با 
اتکا بر آن، يک برنامه سیاست گذاری برای توسعه 

فناوری نانو در دولت جديد کره ارائه شده است. 

تجزیه و تحليل وضعيت كنونی و عملکرد ۲
سرمایه گذاری فناوری نانو در كره 

در۲ .1 ســرمایه گذاری  كنونی  وضعيت 
توسعه فناوری نانو 

از ســال 2001 میالدی يعنی زمانی که توسعه 
فناوری نانو آغاز شــده است تا سال 2012، دولت 

کــره در مجموع 2/۸۸ تريلیون وون در اين حوزه 
سرمايه گذاری کرده اســت که اين شامل حدود 
1/0۷ تريلیــون وون در دوره اول و حدود 1/31 
اســت.   NCDPN دوم  دوره  در  وون  تريلیــون 
میزان ســرمايه گذاری ها در تحقیق و توســعه ی 
فناوری نانــو به طور مســتمر افزايش يافته و اين 
در حالی اســت که از سال 2005 میالدی میزان 
سرمايه گذاری در زيرساخت ها کاهش يافته است. 
میزان سرمايه گذاری های کره در حوزه فناوری نانو 
از ســال 200۸ تا 2012 متغیر بوده و نرخ رشد 
ترکیبی ســالیانه صفر بوده اســت )وزارت علوم، 
فناوری اطالعات و ارتباطات و برنامه ريزی آينده 

 .)200۷-2012
میزان بودجــه فناوری نانو در آمريکا با يک روند 
پايدار و متوسط سالیانه 6/2 درصد افزايش يافته 
و در اتحاديه اروپا نیز روند رشــد نسبتا باالی 3/2 
درصد را داشته اســت. افزايش سرمايه گذاری در 
حوزه فناوری نانو در آمريکا و اتحاديه اروپا، نه تنها 
حوزه زيرساخت ها، بلکه دامنه گسترده ای از حوزه 
فناوری نانو را پوشــش داده است. وضعیت فعلی 
ســرمايه گذاری در حوزه فناوری نانــو در آمريکا، 
اتحاديه اروپا و کره در جدول شــماره 1 ارائه شده 
است. اين میزان سرمايه گذاری در توسعه فناوری ، 
به جای اينکه به دنبال تضمین رقابت پذيری در هر 
حوزه باشد، به دنبال رقابت پذيری فراگیر و جامع 
فناوری نانو اســت. بنابراين نوآوری در حوزه های 
مربــوط به فناوری نانو، نیازمند افزايش مســتمر 

میزان سرمايه گذاری در اين عرصه است. 
ارقام نشان می دهد که میزان سرمايه گذاری کره 
در زمینه توسعه فناوری نانو بسیار نامتوازن بوده و 
همان طور که در شکل شماره 1 نشان داده شده 
است، به شــدت بر حوزه  خاصی تمرکز دارد. در 
دوره زمانــی 2012-200۸ تمامی پروژه هايی که 
از طريق برنامه ملی توسعه جامع فناوری نانو اجرا 
شده اند، در تحقیق و توسعه فناوری پايه، فناوری 
کاربــردی و فنــاوری کاربردی/پايه طبقه بندی 
شــده اند. اين طبقه بندی با اتکا بر يک برداشت 
کلی، اهداف، نتايج سالیانه، اثرات مورد انتظار از هر 
پروژه انجام شده است )مرکز ملی سیاست گذاری 
فناوری نانو 2012(. به طور کلی بررســی ها نشان 
می دهد که اهداف اولیه سیاست  فناوری نانوی کره 

عمدتا بر فناوری نانوی پايه تمرکز داشته است. 
با توجه به اينکه در زمینه توسعه فناوری نانو يک 
رقابت جهانی برای ايجاد و اختصاص بازار جهانی 
صنعت همگرای مبتنی بر فناوری نانو مطرح است، 
انتظار می رود که کاهش روند ســرمايه گذاری در 
توسعه فناوری نانو و تمرکز سرمايه گذاری تحقیق 
و توســعه بر فناوری پايه۹ در کشور کره، منجر به 
بروز مسائل مختلفی در رقابت پذيری آتی کره در 

اين صنعت گردد.

تجزیه و تحليل عملکرد سرمایه گذاری 3
در توسعه فناوری نانو 

کشور کره از سال 2001 میالدی سرمايه گذاری 

شکل 1. طبقه بندی هدف اصلی پروژه های فناوری نانو 

۲00۸ ۲009 ۲010 ۲011 ۲01۲
0%
10%
۲0%
30%

100%
90%
۸0%
70%
۶0%
۵0%
40%

Basic/Applied BasicApplied

پیاپي۲۲۶ شماره۵ مردادماه9۵ سالپانزدهم 30

مقـاالت



در تحقیق و توسعه کامل فناوری نانو را آغاز نموده 
و همان طور که در جدول شماره 2 نشان داده شده 
است، شواهد موجود در حوزه مقاالت و پتنت های 
مربوطه، نشــان دهنده عملکرد چشمگیر کره در 
اين حوزه است. بررسی مقاالت SCI منتشره شده 
در حوزه نانو در بین ســال های 2000 تا 2011، 
نشــان می دهد که آمريکا با 25/۹3 درصد تعداد 
مقاالت در صدر کشورها قرار داشته و کشور های 
چین با 21/66 درصد، ژاپن با ۹/11درصد، آلمان 
با 4/10 درصد و کره با 6/40 درصد تعداد مقاالت، 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
تعــداد پتنت هــای در جريان ثبــت مربوط به 
فناوری نانو در کشور کره از سال 200۷ تا 2010، 
حدود 5051 عدد بوده و اين درحالی اســت که 
تعداد پتنت های ثبت شده در همین دوره، 2100 
پتنت بوده است. در همین دوره، ، 22۹ پتنت در 
جريان ثبت در کشــور آمريکا قرار داشته و 11۸ 
پتنت نیز ثبت شده اند. فهرست تعداد پتنت ها در 
کشورهای چین، آمريکا، کره، ژاپن و اتحاديه اروپا 
نشــان می دهد که تعداد پتنت ها در اين کشورها 
روند افزايشی مستمری داشته اند. اين افزايش به 
میزان ســرمايه گذاری در فناوری منبع10 مربوط 

می شود. 
بنابراين کشور کره در زمینه عملکرد فناوری نانو 
که در تعــداد مقاالت SCI و مالکیت های معنوی 
نمود پیدا می کند، پیشرفت سريعی داشته است. 
طبق گزارش مؤسســه لوکس ريســرچ )2010( 
رقابت پذيری کشــور کره در حــوزه فناوری نانو، 
پس از کشــورهای آمريکا، ژاپن و آلمان در رتبه 
چهارم قرار داشــته اســت. هر چند که تجزيه و 

تحلیل وضعیت رقابت پذيری کشور کره در حوزه 
فناوری نانو نشــان می دهد که پتانســیل توسعه 
فناوری نانو و فعالیت های توسعه  ای11 اين کشور از 
ســال 200۷ میالدی افول کرده است. در مقابل 
در همین دوره، کشــورهای تايوان و ژاپن که در 
سطحی مشابه کشــور کره هستند، هم در حوزه 
پتانســیل توســعه فناوری نانو و هم فعالیت های 

توسعه  ای، پیشرفت داشته اند. 
در مقايسه با کشورهای پیشگام دنیا، سطح مالکیت 
فناوری نانو به وسیله ی شرکت های کره ای، دارای 
متوســط تأخیر فناوری12 3/۸۹ سال بوده است. 
در صورتی که براساس حوزه محصول طبقه بندی 
شود، طبقه »عناصر نانو13«، دارای کوتاه ترين تفاوت 
فناوری14 يعنی 3/32 سال بوده، »تجهیزات/ فرايند 
نانو« و »نانو انرژی/ محیط زيســت« نیز به ترتیب 
دارای متوســط تفاوت های فناوری 3/45 سال و 
3/54 ســال بوده، و »نانومواد« نیز با 4/1۷ سال، 
دارای باالتــری تفاوت فناوری بوده اند )مرکز ملی 
سیاســت گذاری فناوری نانو 2012a(. طی دوره 
2010-200۸ بین کشــور کره و کشورهای برتر 
اين حوزه، شــکاف فزاينده ای در تفاوت فناورانه 
مشاهده می شــود: تفاوت فناوری 1 تا کمتر از 3 
ســال تا حد زيادی کاهش يافتــه و اين درحالی 
است که 5 تا کمتر از 10 سال و بیش از 10 سال 
افزايش يافته است )مؤسسه فناوری سرامیک کره 
2010(. در سال 2012 میالدی با مقايسه میزان 
مالکیت شــرکت های فناوری نانوی کره با سطح 
جهانی، تفاوت های فناوری در طبقه » 4-2 سال«، 
با میزان 34/0۸ درصد، بیشــترين رقم را به خود 
اختصاص داده، »1-0 ســال«، »۹-5« و »بیش 

از 10 ســال« نیز به ترتیب بــا 26/26، 25/14 و 
10/06 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند )مرکز 

 .)2011a،b ملی سیاست گذاری فناوری نانو
با بررســی تعداد محصوالت مربــوط به فناوری 
نانو، مشخص گرديد که کشــور کره در مقايسه 
با کشــورهای ژاپن، انگلیس و چین در سال های 
200۹ و 2010 در جايــگاه نســبتا باالتری قرار 
داشــته و اين امر نشــان می دهد که اين کشور 
دارای ظرفیت نسبتا خوبی در زمینه تجاری سازی 
فناوری نانو اســت. همان طور که در شکل شماره 
2 نشان داده شده اســت، براساس داده هايی که 
طی ســال های 2010-200۷ در مرکــز وودرو 
ويلســون 15جمع آوری شــده اســت، تعداد کل 
محصــوالت نانو 131۷ محصول بوده اســت که 
اين رقم نشان می دهد که به طور متوسط سالیانه 
243/3 محصول جديد نانو به بازار معرفی شــده 

است. 
کشــور کره يکی از کشــورهای الگو در زمینه 
تجاری ســازی فناوری نانو بوده و از نظر مالکیت 
محصوالت فناوری نانو در ســال 200۹ میالدی 
بعد از آمريکا در جايگاه دوم قرار داشــته اســت. 
اما در ســال 2010 میالدی بعد از کشــورهای 
آمريکا و آلمان در رتبه ســوم قرار داشــته است. 
بیشتر محصوالت نانو در آمريکا )5۸۷ محصول( 
تجاری سازی شده و اروپا با 36۷ محصول و آسیا با 

261 محصول در رتبه های بعدی قرار دارند. 
با اتکا بر اطالعات دوره اول برنامه عمومی مديريت 
ايمنی نانو و داده های منتشر شده به وسیله ی مرکز 
وودرو ويلسون، بررسی تغییرات تعداد محصوالت 
مرتبط با فناوری نانو از سال 200۹ تا 2010 نشان 
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می دهد که کشــور آمريکا و بیشــتر کشورهای 
اروپايی روند افزايش مداومی را تجربه کرده اند، اما 
کشور کره از سال 200۸ میالدی روند يکسانی را 
طی کرده است. اين موارد نشان می دهد که کشور 
کره در زمینه توانايی تشکیل بازار فناوری نانو دچار 
مشکل اســت. در حالی که هر ساله متوسط نرخ 
افزايش تعداد محصــوالت فناوری نانو در کره که 
به وسیله ی مرکز ملی سیاست گذاری نانو محاسبه 
شده است، رقم نسبتا باالی 32 درصد بوده است، 
اما اين رقم نسبت به کشورهايی اروپايی نظیر آلمان 
با 66 درصد و انگلیس با 42 درصد کمتر است. اين 
امر به دلیل اين است که در سراسر چرخه، توسعه 
اتفاق نیفتاده و بجای آن سرمايه گذاری فناوری نانو 

عمدتا بر فناوری پايه تمرکز دارد. 
آمريکا بهترين عملکرد را در زمینه محصوالت نانو 
داشته و آسیا و اروپا در رتبه های بعدی هستند. در 
حالی که در سال 2010 میالدی عرضه محصوالت 
فناوری نانو در کشــورهای آسیايی کاهش يافته 
اســت، نرخ تجاری سازی در کشــورهای اروپايی 
افزايش يافته است )مرکز وودرو ويلسون 2011(. 
کشور کره تا سال 2011 در زمینه تجاری سازی در 
رتبه دوم بوده اما در حال حاضر بعد از کشور آلمان 

در جايگاه ســوم قرار دارد. کاهش تجاری سازی 
فناوری نانو به دلیل فقدان سیستم قانونی مربوط به 

EHS و سیستم سیاست گذاری جامع است.

وضعيت كنونی توسعه فناوری نانو در كره 4
دولت کره تالش کرده اســت تا در طول ســه 
دوره اجرای NCPDN، تغییرات مربوط به محیط 
سیاست گذاری توسعه فناوری نانو در کره را به طور 
مستمر در اين برنامه منعکس نمايد. حاصل اين 
تالش ها، مبنای کنونی صنعت فناوری نانو در کره 
است که می توان آن را در جدول شماره 3 تشريح 

نمود.
بسیاری از شــرکت های کره نظیر شرکت های 
زيرمجموعه گروه سامســونگ مانند سامسونگ 
LED، سامســونگ SDI، سامســونگ الکتريک، 
سامســونگ الکترونیک و غیــره عالقه زيادی به 

فناوری نانو دارند.
بــرای ارتقای توســعه فناوری نانــو، تالش های 
سیاســت گذاری متعددی در طیف وســیعی از 
حوزه ها از سطوح پايه تا کاربردی صورت پذيرفته 
است. هرچند که NCDPN )دوره های 1 تا 3( به 
ســادگی و بدون اينکه تغییری در سیاست های 

کشــورهای برتر اين حوزه بــرای انطباق آن ها با 
ويژگی های خاص و چارچوب سیاست گذاری کره 
ايجاد نمايــد، از آن ها تقلید کرده و آن ها را تکرار 

نموده است.
قبل از بررسی مشکالت مربوط به توسعه فناوری 
که ناشی از فقدان سیاست گذاری ويژه فناوری نانو 
در کره اســت، بايد سطح توســعه فناوری نانو در 
کره بررسی و شناخته شود. در حالی که طبقات 
سیاست گذاری فناوری نانو در کره به طور گسترده 
از فناوری پايه تا کاربردی تقســیم شــده است، 
همان طور که در نتايج ســرمايه گذاری تحقیق و 
توســعه واقعی در شکل شــماره 1 مشاهده شد، 
سیاست های مربوط به فناوری نانو عمدتا بر توسعه 
فناوری پايه تمرکز دارد. همان طور که در شــکل 
شماره 3 تشريح شده است، روکو يک مدل تکامل 
خطی16 برای توســعه فناوری نانو پیشنهاد کرده 
اســت. يک گزارش تحقیقاتی در زمینه صنعت 
همگرای نانو نشــان می دهد که در سال 2010 
میالدی میزان فروش نانوســاختارهای منفعل1۷، 
حدود ۹۷ درصد مجموع فروش محصوالت مبتنی 
بر فناوری نانوی شرکت های کره ای فعال در حوزه 
فناوری نانو را به خود اختصاص داده است. در سال 
2011 میــالدی، میزان فروش نانوســاختارهای 
منفعل حدود ۹6 درصد مجموع فروش محصوالت 
مبتنی بر فناوری نانوی شــرکت های کره ای فعال 
در حــوزه فناوری نانو را به خــود اختصاص داده 
است. براســاس گزارش وزارت تجارت، صنعت و 
انرژی، سرمايه گذاری شــرکت های فناوری نانوی 
کره در زمینه تحقیق و توســعه نانوساختارهای 
منفعل، در سال 2011 میالدی حدود ۹۷ درصد 
مجموع ســرمايه گذاری ها را بــه خود اختصاص 
داده بود. بنابراين می تــوان گفت که تالش های 
مرتبط با توسعه فناوری نانو در کشور کره، عمدتا 
بر نانوساختارهای منفعل تمرکز داشته و اين در 
حالی اســت که تنها بخش کوچکــی از آن ها بر 
نانوساختارهای فعال تمرکز داشته است. همان طور 
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که در شکل شماره 3 مشاهده می شود، با مقايسه 
اين داده ها با مدل تکاملی روکو، جايگاه کره عمدتا 
در مرحله 1 مدل تکاملی روکو قرار داشته و برخی 

شرکت ها نیز به مرحله 2 تکامل يافته اند.
همان طور که روکو نشان داده است، جايگاه کره 
عقب تر از مراحل تکاملی عمومی قرار دارد. برای 
اينکه اين کشور بتواند از اين وضعیت رهايی پیدا 
کند، دولت کره بايد يک سیاســت  نوآورانه تری را 

تدوين نموده و آن را اجرا کند.

جستجوی یک جهت گيری سياست گذاری ۵
نوآوری فناوری نانو در كره 

فناوری ۵ .1 نوآوری  سياست گذاری  نظام 
نانو در كره

از طريــق همگرايی فناوری نانو بــا فناوری های 
ساير صنايع، به جای توسعه محصوالت يا صنايع 
وابسته به يک فناوری منفرد، استفاده اقتصادی و 
صنعتی از فناوری نانو امکان پذير می گردد. بنابراين 
نوآور بودن فناوری نانو به طور چشمگیری، نوآوری 
فناوری ساير صنايع را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
اين امر فناوری نانو را به يک فناوری عام1۸ تبديل 
می کند که در آن دگرگون ســازی خالقانه وجود 

داشته و نوآور بودن بسیار حايز اهمیت است. 
فناوری نانــو به عنوان يک موتور در حال رشــد 
جديد، نقــش مهمی در بازســازی صنعتی ايفا 
خواهــد کرد و همچنین انتظار مــی رود که اين 
فناوری، الگوهای اجتماعی فرهنگی را تغییر دهد. 
دی آونــی )D’Aveni1994( برای تحقق عملکرد 
اقتصادی پايدار يک فناوری ابداعی با اتکا بر نظريه 
رقابت شــديد1۹، شرطی را مطرح می کند. در اين 
نظريه، از طريق نــوآوری، برتری رقابتی تضمین 
شــده و برای تحقق نتايج اقتصــادی اجتماعی 
حاصل از اين برتری، بايد به سه نوع ريسک شامل 
 )PR( 21ريسک سیاسی ، )FR( 20ريسک کارکردی
و ريسک ساختاری22 توجه نمود. ريسک کارکردی 
ناشــی از فقدان چارچوب مشخص برای توجه به 
نوآوری است. ريسک سیاسی زمانی اتفاق می افتد 
که ساختار دولتی مناسب و سیاست های مربوطه 
به آن برای تحقق نوآوری وجود نداشــته باشــد. 
ريسک ساختاری نیز زمانی اتفاق می افتد که در 
بین نقش آفرينان يک اکوسیستم صنعتی خاص، 

اتحاد و يکپارچگی وجود نداشته باشد.

يک نظام جديد سیاست گذاری نوآوری فناوری 
نانو در کشور کره به دنبال غلبه بر نرخ رشد راکد 
توسعه فناوری نانو در کره بوده و در نهايت به دنبال 
اين است تا نرخ رشد توسعه فناوری نانو در کشور 
کره را هم سطح کشورهای پیشرفته و حتی فراتر 
از آن ها نمايد. برای توســعه اين سیاست جديد 
نوآوری فناوری نانو، از نظريه رقابت شديد دی آونی 
استفاده شده است. طبق اين نظريه، بايد سیاست 
جديد نوآوری فناوری نانو در کشور کره طراحی و 
تدوين گردد تا با اتکا بر آن ريسک های سیاسی، 
ساختاری و کارکردی به حداقل خود کاهش يابند. 
بنابراين، سیاست جديد بايد به نوآوری بازار توجه 
نموده تا بتواند ريسک سیاســی را کاهش دهد، 
به نوآوری پلت فورم مبتنــی بر فناوری نانو توجه 
نموده تا خطاهــای کارکردی را کاهش دهد و به 
نوآوری صنعتی توجه نموده تا ريسک ساختاری 
که به معنی تعارض بین صنعتی و درون صنعتی 
اســت، کاهش يابــد. همان طور کــه در جدول 
شماره 4 تشريح شده است، هدف اين سیاست ها، 
انتقال وضعیت توسعه فناوری نانو در کشور کره از 

مرحله 1 به مرحله 2، 2′ و 2″ است. 

جهت گيری سياســت گذاری آتی برای ۶
نوآوری فناوری نانو در كره

اگرچه کشور کره سیاست های مشابه کشورهای 
پیشرفته اصلی در حوزه فناوری نانو را تدوين و اجرا 
کرده است، اما اين کشور برای عبور به مرحله بعدی 
نوآوری، درگیر مشــکالت اولیه است. آمار و ارقام 

جديد نشان می دهد که تعداد محصوالت مرتبط 
با فناوری نانو در کشور کره کاهش يافته است. اين 
مساله  که اگر اين کشور در پیدا کردن راهی برای 
نوآوری در اين حوزه همچنان وقت را تلف نمايد، 
در تحقق پیشگامی جهانی در توسعه فناوری نانو 
که هدف کره در اين عرصه اســت، ناکام خواهد 
ماند. بنابراين هدف جهت گیری های جديد برای 
تدوين سیاست های فناوری نانو، بايد رقابت پذيری 
پايدار در بازار جهانی از طريق فناوری نانو را تضمین 
کند. برای بهبود نوآوری مستمر فناوری نانو، مسیر 
نوآوری جدول شماره 3 پیشنهاد می شود. در اين 
راســتا بايد سیاست ها تدوين شده و موازی با سه 

جهت گیری ذيل اجرا شوند:
 سیاســت هايی برای تقويت مبانی فناوری نانو 
)کاهش FR مرحله2′  در جدول 2(: برای ساخت 
مبانی فناوری نانــو جهت تضمین رقابت پذيری 

جهانی
 اطالح نظام سیاست گذاری فناوری نانو )کاهش 
PR مرحله 2 در جدول 2(: بــرای ايجاد ارزش از 
طريق ارتباط افقی بین بخش خصوصی و بخش 

عمومی
 سیاست  های اصالحی اکوسیستم نانو )کاهش 
ريسک ســاختاری مرحله2″  در جدول 2(: برای 
بهبود کیفیت زندگی و ارتقای ســطح رفاه مردم 

از طريق رشد سالم و پايدار مبتنی بر فناوری نانو.
در اين تحقیق برای يافتن ريســک های مهم هر 
جهت گیــری سیاســت گذاری، از فرايند تحلیل 
سلسله مراتبی )AHP( استفاده شده است. موارد 

راهبردنوع نوآوریسبک نوآوری

تضمین پتانسیل نسبینواوری مبتنی بر فناوری پايهمرحله 1 خالقیت
تضمین زيرساخت پايه

اصالح نظام سیاست گذاری فناوری نانو )اصالح اداری( نوآوری بازارمرحله 2 کاهش ريسک سیاسی

ساخت پلت فورم فناوری جهت فعال کردن صنعت همگرای مبتنی بر نانونوآوری پلت فورم مبتنی بر نانومرحله 2′ کاهش ريسک کارکردی

مرحله 2″ کاهش ريسک ساختاری )کاهش 
بازسازی اکوسیستم نانونوآوری صنعتتعارض بین صنعتی و درون صنعتی( 

جدول 4. سياست نوآوری فناوری نانو

شکل 3. جایگاه فناوری نانوی كره در مراحل ارزیابی فناوری نانو )روكو ۲011( 
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مرحله دوم: نانو ساختارهای فعال - مثال: ترانزیستورهای سه بعدی، تقویت كننده ها، 
داروهای هدفمند، فعال كننده ها، ساختارهای سازگار

مرحله اول: نانو ساختارهای منفعل
مثال: پوشش ها، نانو ذرات، نانو ساخت

)محصوالت نسل اول(
وضعيت فناوری نانو در كره

مرحله سوم: نانو سيستم های منسجم - مثال: خودآرایی هدایت شده، شبکه سازی 
سه بعدی و معماری سلسه مراتبی جدید، رباتيک، تکاملی

فناوری های همگرا
مثال: نانو - زیست - فناوری اطالعات از علوم نانو، فناوری های شناختی: 

سيستم های پيچيده بزرگ از علوم نانو

مرحله چهارم: نانوسيستم های ملکولی
مثال: طراحی ادوات ملکولی، طراحی اتمی، كاركردهای نوظهور

 ~ 2005

 ~ 2010

 ~ 2015 ~2020

2000
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تحقیق در ضمیمه شــماره 1 تشــريح شده اند. 
موارد انتخاب شــده ی تحقیق نیز با اســتفاده از 
روش دلفــی جمــع آوری شــده اند. متخصصان 
شرکت کننده در روش دلفی شامل: اعضای مرکز 
ملی سیاست گذاری فناوری نانو و مؤسسه اطالعات 
علم و فناوری کره که يکی از مؤسسات اصلی کره 
در زمینه تدوين سیاست  های توسعه فناوری نانو 
محسوب می شود، و نیز شرکت های توسعه دهنده 
فنــاوری نانو و محصوالت مبتنــی بر فناوری نانو 
بودند. پرسشنامه تحقیق برای شرکت های حاضر 
در نمايشــگاه NanoKorea2013 کــه به طور 
مشترک به وسیله ی وزارت تجارت، صنعت و انرژی 
و وزارت علــوم، فناوری اطالعــات و ارتباطات و 
برنامه ريزی آينده برگزار شده بود، اجرا شد. از بین 
106 پاسخ گو، ۸2 درصد آن ها مرد بودند. بیش از 
60 درصد پاسخ گويان نیز در سطح مديران و باالتر 
بودند. بنابراين می توان گفت که بیشتر پاسخ گويان 
دارای تجربه کافی در حوزه فناوری نانو بودند. 32 
درصد پاسخ گويان در شرکت هايی کار می کردند 
که در حوزه نانومواد فعالیت داشــتند، 35 درصد 
شرکت ها در زمینه توسعه تجهیزات و فرايندهای 
تولید فناوری نانو، 11 درصد شــرکت ها در زمینه 
توســعه ادوات نانو، و ۹/۷ درصد شرکت ها نیز در 

زمینه نانو زيست فناوری فعالیت می کردند. 
بعد از تجزيه و تحلیل پاسخ های تحقیق، مهم ترين 
طبقات از نوع کارکردی، سیاســت های مربوط به 

تقويت مســائل EHS و ايمنی نانومواد، و تدوين 
سیاســت های تقويت تجاری ســازی فناوری نانو 
بودند. ســومین طبقه مهم، سیاست های مربوط 
به نوآوری صنعت و توسعه زيرساخت فناوری نانو 
بودند. همچنان که در ضمیمه شــماره 1 تشريح 
شده است، برای هر طبقه، وظايف مشروحی وجود 
دارد. با اســتفاده از اين وظايف مشروح برای هر 
طبقه، طبقات سیاست های ضروری برای نوآوری 
فناوری نانــو در کره و وظايف مرتبط، در شــکل 

شماره4 تشريح شده  است. 
اســاس سیاست تقويت مبانی فناوری نانو، ايجاد 
يک سیستم توسعه چرخه کامل و بهبود نیروی 
انســانی متخصص برای حمايت از اين سیستم 
اســت. برای اينکه يک سیســتم توسعه ای نظیر 
اين سیستم بتواند به طور موفقیت آمیزی در بازار 
مستقر شود، بايد يک سیستم تحقیق و توسعه ، که 
 EHS منعکس کننده تقاضای بازار بوده و مسائل
را در سطح جهانی رصد نمايد، ايجاد گردد. برای 
تحقق سیاست پايه فناوری نانو، بخش عمومی بايد 
سرمايه گذاری فعالی در زيرساخت های فناوری نانو 
انجام داده و بايد سیســتمی ايجاد گردد تا بخش 
خصوصی به طور فعاالنه از اين زيرساخت ها استفاده 
کند. برای تقويــت رقابت پذيری صنايع مرتبطی 
که از طريق اين ســری از سیستم های توسعه از 
فناوری نانو استفاده می کنند، سازگاری بین منابع 
فناورانه و منابع انسانی مرتبط با فناوری نانو بسیار 

حايز اهمیت اســت. اهداف مشروح سیاست های 
تقويت کننده مبانی فناوری نانو عبارتند از: 1 فراهم 
کردن مبنايی قوی برای فرايند توســعه ی کامل 
بــا ايجاد يک جريان ارتباطــی از فناوری پايه به 
۲ ايجاد يک پايه ی فناوری نانو که  تجاری سازی، 
دربرگیرنده ســالمت مردم و محیط زيست بوده و 
مردم بتوانند به صورت ايمن از آن استفاده کنند، 
3 ايجاد سیستمی که نیروی انسانی تحقیق و  و 
توسعه فناوری پايه و نیروی انسانی فناوری صنعتی 

را از دانشگاه تا شرکت ها تقويت کند. 
اساس اصالح نظام سیاســت گذاری فناوری نانو، 
حداکثــر کردن انطباق راهبردی بــرای برقراری 
ارتباط بین چشم انداز سیاست ملی در يک سطح 
باالتر با چشم انداز سیاست ابزاری23 در يک سطح 
پايین تر است تا از اين طريق ارزش های مشترک 
بخش های عمومی و خصوصی کشف و شناخته 
شده و برای ارتقای مطالعات اثربخش فناوری نانو در 
بخش خصوصی زيرساخت عمومی اصالح گردد. 
اهداف مشــروح اصالح نظام سیاست فناوری نانو، 
حداکثر کردن قابلیت راهبردی چشم انداز سیاست 
ملی و چشم انداز فناوری نانو برای حداکثر کردن 
ارزش های مشترک بخش های خصوصی و عمومی 
از طريق راهبرد مشــارکت بخــش خصوصی – 
عمومی )PPP( و ايجاد يک نظام زيرساختی اصالح 
شده ی  سرمايه گذاری عمومی برای ارتباط دادن 
فناوری پايه با تجاری سازی فناوری است. مهم ترين 
حوزه اصالح نظام سیاست گذاری فناوری نانو، ايجاد 
يک سازمان مســتقل عمومی است که بتواند به 
طور واقعی از طريق ايجاد همگرايی بین توســعه 
فناوری نانو با ساختارهای پیچیده، اين سیاست ها 

را کنترل کند. 
اساس سیاســت اصالح اکوسیستم فناوری نانو، 
تضمین پیشگامی جهانی از طريق ساختار تولیدی 
ابداعی و ساختار صنعتی صنايع اصلی کره که از 
فناوری نانو استفاده می کنند، فراهم کردن مبنايی 
برای حل مسائل اقتصادی اجتماعی آتی از طريق 
ايجاد مشاغل با ارزش افزوده باال، و بهبود فناوری 
همگرای نانو اســت. اهداف مشــروح اصالح اکو 
سیستم فناوری نانو عبارت است از راه اندازی يک 
»عصر تولید نســل ســوم24« از طريق همگرايی 
صنعت تولید کره و فناوری نانو برای حل مســائل 
اقتصادی اجتماعی آتــی )بازتوزيع ثروت، ايجاد 
مشــاغل با ارزش افزوده بــاال(، و بهبود فناوری 
همگرای نانو برای ارتقای رفــاه مردم )رفاه، رفع 

مشکل پیری( است. 
اهداف اصلی سیاست فناوری نانو و وظايف مربوطه 
برای تحقق اين اهداف در شکل شماره 4 خالصه 

شده اند.

در7 فناوری نانو  سياســت   جهت گيری 
دولت آتی كره 

تعهــد انتخابات ریاســت جمهوری 1.7
هجدهمين ریيس جمهور كره

جهت گیــری سیاســت اصالحــات فناوری نانو 

شکل 4. سياست هایی برای نوآوری توسعه فناوری نانو با اهداف و وظایف مربوطه

بهبود كيفيت زندگی مردم و تقویت رقابت پذیری ملی

سياست تقویت مبانی فناوری نانو سياست

 فراهم كردن مبنایی قوی از كل 
چرخه فرایند توسعه از طریق ایجاد 

یک كانال اطالعاتی از فناوری پایه به 
تجاری سازی 

 ایجاد مبانی ایمنی و سالمت 
زیست محيطی فناوری نانو كه مردم 
بتوانند به طور ایمن از آن استفاده 

كنند.
 توسعه نيروی انسانی تحقيق 
و توسعه فناوری  پایه و سيستم 
تقویت نيروی انسانی فناوری  

صنعتی از دانشگاه ها به 
شركت ها.

 ایجاد یک زیرساخت تحليلی/ 
اندازه گيری ویژه برای فناوری نانو و 
سيستم عملياتی / كاربردی كارآمد

 وظيفه راهبرد ملی. توسعه 
فناوری نانو برای رفع تقاضای 

اجتماعی و ایجاد یک زیرساخت 
شبکه مشترک

 ساخت تکنيک تحليلی فناوری نانو 
و  تضمين ایمنی افراد از طریق 

تکنيک های ارزیابی ایمنی و بيمه و 
استاندارد

 بهبود نيروی انسانی متخصص از 
فناوری پایه به تجاری سازی

 حداكثر كردن انطباق راهبردی 
چشم انداز سياست ملی و چشم انداز 

فناوری نانو 
 حداكثر كردن ارزش عمومی 
بخش های خصوصی و عمومی از 

طریق PPP )همکاری بخش عمومی 
و خصوصی(

 ایجاد سيستم اصالحی پایه 
زیرساخت عمومی برای ارتباط بين 
فناوری پایه با فناوری تجاری سازی 

 حداكثر كردن بهره وری از طریق 
ارتباط افقی بين سازمان های عمومی 

و شركت ها
 سيستم اطالعات متقابل و ارتقای 

همکاری بخش های دولتی و خصوصی 
 قانون فناوری نانو/ سازماندهی 

مجدد سيستم 

 ورود به »عصر توليد نسل سوم« 
از طریق همگرایی صنعت توليد كره 

و فناوری نانو 
 بهبود فناوری  همگرای نانو برای 

حل مسائل اقتصادی اجتماعی آتی و 
بهبود رفاه مردم 

 بهبود فناوری همگرای  نانو برای 
تضمين و حفظ پيشگامی جهانی 

صنعت توليد كره
 بهبود فناوری همگرای نانو برای 
حل مسائل اقتصادی اجتماعی آتی
 ایجاد یک مبنای اجتماعی در 

زمينه فناوری همگرای نانو كه سالمت 
و كيفيت زندگی مردم را تضمين كند.

اهداف

وظایف 
سياست

اصالح نظام سياست گذاری 
فناوری نانو  

سياست اصالح اكوسيستم نانو 
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درکره که در شــکل شــماره 4 خالصه شــده 
اســت، به عنوان يک وعده ی انتخاباتی توســط 
رياست جمهوری ژئون  های پارک در هیجدهمین 
انتخابات رياست جمهوری پذيرفته شد. وقتی که 
ژئون  های پارک بــه عنوان ريیس جمهور انتخاب 
شــد، پیش بینی می شد که جهت گیری سیاست 
فناوری نانو، يکی از سیاست های اصلی دولت کره 

که در فوريه 2013 میالدی آغازگرديد، باشد. 
انتظــار مــی رود کــه جهت گیری اصلــی اين 
سیاست شــامل تقويت مبانی فناوری نانو، اصالح 
نظام سیاســت گذاری و اصالح اکوسیســتم نانو، 
رقابت پذيری کره را تقويت کرده و در نتیجه سطح 
رفاه در کره را بهبود  بخشد. برای سیاست تقويت 
مبانی فناوری نانو، بايد از طريق ســرمايه گذاری 
در فناوری های موردنیــاز تقاضاهای اجتماعی و 
راهبردی، بازارها و مشــاغل جديدی ايجاد گردد. 
برای اصالح نظام سیاست گذاری فناوری نانو، بايد 
سرمايه گذاری فناوری نانو در زمینه بهبود کیفیت 
زندگی مردم صورت پذيرد. در چارچوب سیاست 
اصالح اکوسیســتم نانو، بايد فناوری های جديد 

زيستی و صنعت همگرا ايجاد گردد. 
آغاز هجدهمین رياست جمهوری کره به وسیله ی 
ژئون  های پارک، چشم اندازهای فناوری نانوی ذيل 

را دربر می گیرد: 
 توسعه سرمايه گذاری های تحقیق و توسعه که 
بتوانند رفاه مردم، زندگی، سالمت و محیط زيست 

را تضمین کرده و کیفیت زندگی را بهبود بخشد.
 توسعه بازارها و مشاغل جديد از طريق بکارگیری 
يــک فناوری که مردم را در تمامی صنايع منتفع 

کند.
 خلق صنايع همگرای جديــد نظیر فناور های 
نانوبیوی مغزی، و تقويت فناوری های نرم مبتنی 

بر مغزافزار25.
وزارت برنامه و بودجه کــه بودجه ی دولت کره 
را اداره می کنــد، در فوريه ســال 2013 میالدی 
در »گزارش سیاســت گذاری پیشرفت فناورانه«، 
فناوری نانو را به عنوان يکی از سه حوزه راهبردی 

اصلی برای رشد آينده دولت انتخاب کرد. 

پيشنهادهایی برای نظام پيش ران آتی ۸
برای پیگیــری تعهدات سیاســت گذاری فوق، 
يک اکوسیســتم فناوری نانو تشکیل شده و يک 
راهبرد پیش ران مشــروح تدوين شده تا تعهدات 
ريیس جمهــور را اجــرا کند. راهبــرد پیش ران 
مشروح دربرگیرنده ساخت اکوسیستم و ساخت 
يــک NTEC )مرکــز EHS فناوری نانــو( و يک 
مرکز نــوآوری فناوری نانو )NTIC( به عنوان يک 
زيرســاخت مبتنی بر PPP برای شــناخت اين 

اکوسیستم است.

ساخت اكوسيستم برای نوآوری فناوری ۸ .1
همگرای نانو

همان طور که در شکل شــماره 5 تشريح شده 
است، اکوسیستمی برای فناوری نانو توسعه يافته 

که سیاست های شــکل 4 با عنصر اکوسیستم – 
دولت، شرکت ها، و مردم تطابق دارد. اکوسیستم 
نوآوری مبتنی بــر فناوری نانوی پیشــنهادی، 
دربرگیرنده تمامــی عناصر مربوطه، نظیر دولت، 
شــرکت ها و مردم است که در شــکل شماره 4 
تشريح شده اند. هدف اين اکوسیستم فناوری نانو، 

آغاز بکار عصر تولید 3/0 است. 
هــدف تولید 3/0، تضمین رقابت پذيری ملی در 
بازار جهانی با اتکا بر تحقق نوآوری مبتنی بر نانو 
از طريق تعامل فعال مصرف کنندگان، شرکت  ها و 
دولت که به اصطالح PPP نامیده می شوند، است. 
در اين راستا نیز تدوين و اجرای سیاست ها برای 
حداکثــر کردن بهره وری صنايــع تولیدی اصلی 
کره با اتکا بر زيرســاخت های فناوری پیشــرفته 
نانو مانند نانوســاخت، نیروی انسانی تحقیقاتی 
منسجم از طريق پیوند بین دانشگاه ها و همگرايی 
با فناوری نانو، ضروری است. برای اينکه اجرای اين 
سیاست ها آسان تر شــوند، بايد برنامه آغاز به کار 

NTEC و NTIC مدنظر قرار گیرند. 
از جانــب دولت نیز سیاســت های جامعی بايد 
تدوين شــوند که تحقیق و توسعه فناوری نانو تا 
راهبرد فعال سازی اکوسیستم پايه را دربرگرفته تا 
اهداف اصلی نظیر: نوآوری مستمر فناوری نانو در 
کره، خلق مفهوم جديد صنعت همگرای نانو، بهبود 
ابداعی کیفیت زندگی مردم با اتکا بر فناوری نانو، 
اشتغال زايی، بهبود کیفیت، و تقويت رقابت پذيری 
ملی محقق شــوند. برای اجــرای قدرتمند اين 
سیاســت ها، بايد سريعا يک ســازمان مستقلی 
تأســیس شــود که بتواند بخش های خصوصی، 

عمومی، دانشگاهی و تحقیقاتی را انسجام بخشد.

9NTIC و NTEC برنامه مورد نظر برای راه اندازی
برنامه راه اندازی NTIC. هدف NTIC، راه اندازی 
يک مرکز تحقیقاتی نوآوری مشــترک صنعتی/ 

تحقیقاتی/ دانشــگاهی برای حل و فصل مسائل 
اولويت دار ملی )انرژی، محیط زيســت، ســالمت 
عمومی و اشــتغال( از طريق کشــف و شناسايی 
ارزش هــای مشــترک بین بخش هــای عمومی 
و خصوصــی اســت. اين مرکز، مســوول ارتقای 
تجاری ســازی فناوری پايه نانو در سطح جهانی 
خواهد بود که ناشــی از توسعه تحقیق و توسعه 
ملی فناوری نانو هستند. برنامه کاری که در حال 
حاضر توضیح داده می شود، حمايت از تأسیس 15 
مرکز نوآوری برای حل 3-2 وظیفه اصلی اســت 
که به وسیله ی کمیته پیش ران نوآوری متمرکز بر 
حوزه فناوری نانو )و همگرا( طراحی می شود. اين 
سازمان ها در دانشــگاه ها يا مؤسسات تحقیقاتی 
دولتی تأسیس شــده و به عنوان موتور محرکی 
برای رفع تقاضاهای شرکت های خصوصی عمل 

خواهند کرد. 
 .)NTEC( برنامه تأسیس مرکز ايمنی فناوری نانو
همان طــور که در بخش »نظام سیاســت گذاری 
نوآوری فناوری نانو در کره« مطرح شــد، با اتکا بر 
پرسشــنامه تحقیق، به نظر می رسد برای اينکه 
فناوری نانو هرچه بیشــتر در کشــور کره توسعه 
يابــد، مهم ترين مســاله ای که بايد حل شــود، 
 )EHS( مسائل ايمنی، ســالمت و محیط زيست
اســت. عالوه بر اين، برای اينکه کشور کره بتواند 
به طور فعاالنه بــا روند جهانی تقويت ايمنی نانو 
همگام شــده و بتواند محصــوالت نانوی خود را 
صادر کند، به سیســتمی نیاز دارد تا ايمنی اين 
حوزه را مطالعــه، آزمايش، ارزيابی و تايید نمايد. 
برای تأسیس مرکز ايمنی نانو، روش های الزم برای 
ايجاد سیستم تحقیقاتی ايمنی نانو در کل چرخه، 
شامل توسعه استانداردهای ارزيابی ايمنی نانومواد 
که به طور بین المللی استفاده شوند، زيرساختی 
برای اندازه گیری نانومواد، ارزيابی انتشار نانومواد در 
بدن انســان، روش های مديريت و ارزيابی ريسک 

شکل ۵. اكوسيستم همگرایی مبتنی بر نانو

]اكوسيستم[

دولت

حداكثركردن
بهره وری صنعت 

توليد كره
توليد 3/0

مردم
شركت ها

توسعه فناوری
همگرای نانو

همکاری و تکميل
منابع و اعتبارات
بين بخش های 

عمومی و خصوصی

پيشرفت جامعه و 
اقتصاد

ایجاد مشاغل با ارزش 
افزوده باال رفع مشکل 
عرضه و تقاضای نيروی 

كار

حل مشکالت اجتماعی
)انرژی، محيط زیست، 

اشتغال(

تضمين ایمنی
NTEC(EHS)

PPP

زیر ساخت
)حمایت از 
توليد نانو(

ارتقای صنایع نوین، 
سرمایه گذاری

در فناوری راهبردی
جدید آینده

دانشگاه )بهبود
نيروی انسانی
تحقيقاتی 
منسجم(

ارتقای سعادت و كيفيت 
زندگی مردم

حل مسائل اقتصادی 
اجتماعی

تاسيس سازمان مستقل )حداكثركردن 
سالمت ملی از طریق اصالح نظام 

سياست گذاری، بازسازی نظام قانونی(
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و مدل سازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. 
در اين راســتا، بايد يک مرکز ايمنی نانو به عنوان 
ســازمان ملی تايید ايمنی نانو تأســیس شده و 
يک مرکز تحقیقاتی مشترک برای انجام وظايف 
منســجم مربوط به ايمنی نانــو عملیاتی گردد. 
در حــال حاضر اين وظايف به صــورت پراکنده 
به وسیله ی سازمان های مختلف )مطالعات ايمنی 
نانو وزارت آموزش و علــوم؛ محصول نانو، وزارت 
دانــش و اقتصاد؛ نانو غذا و پزشــکی، KFDA؛ و 

نانومواد، وزارت محیط زيست( انجام می گیرد.

نتيجه گيری10
فناوری نانو می تواند محدوديت های فناورانه آتی 

مربوط به صنايع اصلی کره نظیر فناوری اطالعات 
و حوزه هــای انــرژی را رفع نمايــد. فناوری نانو 
دربرگیرنده پتانســیل عظیمی است که می تواند 
ارزش افزوده صنايع مرتبط را حداکثر نموده و منجر 
به نوآوری های اقتصادی و اجتماعی در کشور کره 
گردد. همچنین فناوری نانو مبنايی را فراهم می  کند 
تا يک صنعت همگرا ايجاد گردد. مفهوم جديدی 
که از طريق ويژگی های فناوری با هدف عام ايجاد 
شده و می تواند گام مهمی جهت رقابت پذيری ملی 

برای عبور به سطح بعدی قلمداد شود.
کشور کره برای تقويت رقابت پذيری ملی خود از 
طريق فناوری نانو، از ســال 2001 میالدی برنامه 
توســعه فناوری نانو را تدوين کرده اســت. اگرچه 

اجرای NCDPN از ســال 2001 میالدی، باعث 
تولیــد محصوالت و ثبت پتنت های بی شــماری 
در حوزه فناوری نانو شــده اســت، اما روند رشد 
کنونی کاهش يافته اســت. برای رفع اين مشکل 
و تضمیــن رقابت پذيری از طريــق فناوری  هدف 
عام نانو، نوآوری مستمری الزم است، هرچند که 
سیاست های کنونی فناوری نانو نمی توانند به اندازه 
کافی از نوآوری حمايت کنند. برای استمرار نوآوری 
فناوری نانو، همگرايی مبتنی بر نانو، رقابت پذيری 
ملی، و کیفیت زندگی مردم، سیاست های جديد 
بايد ابعاد مختلف صنعتی و فناوری را از تحقیق و 
توسعه فناوری نانو تا راهبرد اکوسیستم مبتنی بر نانو 

را مدنظر قرار دهند. 

بعد سومبعد دومبعد اول

سیاست گذاری برای تأسیس مبانی کسب و کار يا تشکیل ارتقا و توسعه صنعت
توسعه سیاست هايی برای حمايت از شرکت های کوچک و متوسط فناوری نانو شرکت های کوچک و متوسط

توسعه صندوق سرمايه گذاری کسب و کار و حمايت از ايجاد مبانی صنعتی
تأسیس ساختار بنیادی و نقشه راه تکامل فناوری نانو

حمايت مالیاتی برای ايجاد پايه صنعتی
سیاست گذاری برای تقويت تجاری سازی فناوری نانو و 

محیط مناسب کسب و کار
تقويت تجاری سازی با تأسیس مؤسسات تحقیقاتی که در زمینه فناوری نانوی 

عرضه محور فعالیت می کنند.
توسعه سرمايه گذاری مستقیم دولتی در فناوری نانوی پايه

تهیه آمار صنعت فناوری نانو
تدوين راهبردهای حمايتی و حذف نظارت دولت برای تقويت همگرايی نانو

حفظ سیستم قانونی برای حمايت از سرمايه گذاری و بهبود صنعتتصويب و تقويت مقررات
ايجاد يک راهکار سیستمی برای رفع اختالفات حقوق مالکیت معنوی 

سیاست گذاری برای تقويت EHS نانومواد و سرمايه گذاری 
تربیت نیروی انسانی برای مديريت ايمنی نانومواد و محصوالت مربوطهمرتبط

سیستم ملی تايید برای EHS فناوری نانو

تدوين و توسعه معیار ارزيابی ايمنی فناوری نانو که در سطح بین المللی قابل استفاده 
باشد.

ايجاد سیستمی برای مديريت توزيع و کانال های توزيع
حمايت از توسعه 

فناوری 
سیاست گذاری برای حمايت از کاربرد پتنت ها و انتقال 

ايجاد سیستم اداره کاربرد پتنت هافناوری

ايجاد سیستم ارتقای انتقال فناوری
توسعه سرمايه گذاری دولتی در تحقیق و توسعهسیاست گذاری برای حمايت از تحقیق و توسعه

فعال کردن فعالیت های بین المللی برای کاربرد پتنت ها
حمايت ار تربیت 
نیروی انسانی و 

توسعه زيرساخت ها
ارائه سیستم تايید برای آموزش فناوری نانوحمايت ار تربیت نیروی انسانی

حمايت از برنامه های میان مدت و بلندمدت برای تربیت نیروی انسانی
تربیت نیروی انسانی متخصص با اتکا بر سیستم ملی حق لیسانس

ايجاد سیستم ارتقای به اشتراک گذاری تسهیالتحمايت از توسعه زيرساخت ها
توسعه سرمايه گذاری دولت در تولید

کاهش هزينه تولید

جدول ۵. موارد بررسی شده تحقيق برای سياست توسعه فناوری نانو ضميمه 1
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با درنظر گرفتن ايــن نیازها، اين مطالعه در گام 
نخست، چرايی کاهش نرخ رشد توسعه فناوری نانو 
در کره را بررســی کرده اســت. در اين راستا اين 
مطالعــه، وضعیت صنعت فناوری نانــو در کره را 
تجزيه و تحلیل کرده اســت. در نتیجه مشخص 
شد که توسعه فناوری نانو در کشور کره، عمدتا بر 
فناوری نانوی پايه تمرکز دارد. تنها بخش کوچکی 
از فعالیت های تحقیق و توسعه بر فناوری کاربردی 
تمرکز داشتند. بعالوه بايد تالش های دولت در اين 
حوزه نظام مند گردد. مشــکل ديگری که در اين 
حوزه شناســايی گرديد و يکی از داليل نرخ رشد 
راکد محسوب می شود، رشد پايین تجاری سازی 
فناوری نانو بود. در مقايســه بــا عملکرد صنعت 
فناوری نانوی اتحاديه اروپا، مشخص شد که علت 
کاهش تجاری ســازی فناوری نانــو، فقدان نظام 
سیاست گذاری جامع برای ارتقای نوآوری در کل 
زنجیره ارزش فناوری نانو و فقدان سیستم قانونی 

مربوط به EHS است. 
برای طراحی و تدوين جهت گیری سیاست گذاری 
نوآوری فناوری نانو در کره، يک پرسشنامه تحقیقاتی 
اجرا شده و با استفاده از AHP تجزيه و تحلیل شده 
اســت. با تحلیل نتايج مشخص شد که مهم ترين 
طبقات وظیفه ای، در نظر گرفتن سیاســت هايی 
برای تقويت EHS و ايمنی نانومواد، و ايجاد بستر و 
سیاست های تقويت تجاری سازی فناوری نانو است. 
سومین طبقه مهم، سیاســت هايی برای نوآوری 
صنعت و توسعه زيرســاخت فناوری نانو است. با 
اتکا بر اين تجزيه و تحلیل، طبقات سیاست های 
موردنیاز برای نوآوری فناوری نانو در کره و وظايف 

مرتبط طراحی و تدوين شدند.
اين پیشــنهادات سیاست گذاری در دولت جديد 
کره که از فوريه ســال 2013 میالدی آغاز به کار 
کرده است، محقق شد. همچنین تأسیس مراکز 
NTIC و NTEC بــه عنوان راهبردهای ويژه   برای 
اجرای اين سیاســت ها پیشنهاد شدند تا ساختار 
اکوسیســتم را تســهیل کرده و سیاست نوآوری 

فناوری همگرای نانو را اجرا کنند. 

از زمان اجرای سیاســت پیشنهادی اين مطالعه 
از سال 2014 میالدی، برخی مسائل و مشکالت 
پیش بینی شــدند. اگرچه سیاســت های توسعه 
فناوری نانــو در کــره به وســیله ی وزارت علوم، 
فناوری اطالعات و ارتباطات و برنامه ريزی آينده 
تدوين و اجرا شــدند، همان طــور که فناوری نانو 
يک فناوری هدف علم اســت، بايد سیاست های 
اثربخش توسعه فناوری نانو در بین وزارت خانه ها و 
مؤسسات مربوطه هماهنگ شوند. بنابراين عالوه بر 
سیاست های پیشنهادی، بايد مکانیزم هماهنگی 
برای تدوين و اجرای اثربخش سیاســت ها وجود 

داشته باشد.
بعالوه هنگام اجرای سیاست های پیشنهادی، بايد 

دو مکانیزم تکمیلی وجود داشــته باشد. نخست، 
بايد يک کانال ارتباطی مشخصی بین شرکت های 
فعال در حوزه فناوری نانو و ســرمايه گذاری دولت 
در اين حوزه وجود داشته باشد، زيرا نتايج مطالعه 
اخیر NNPC نشان داد که بسیاری از شرکت ها نیاز 
دارند تا به طور مداوم با دولت برای ارتقا و توسعه 
صنعت فناوری نانو در آينده، تعامل داشته باشند. 
طبق مطالعه جديد در زمینه پذيرش فناوری نانو 
در سطح ملی در کشور کره، از آنجايی که بسیاری 
از مردم کره مخاطرات فناوری نانو را می شناسند و 
ضرورت وجود يک سیستم اثربخش تعاملی دولت 
کره، بايد بین دولــت و مردم يک کانال ارتباطی 

اثربخش وجود داشته باشد.

تعريفبخش

تولید 1/0
سیستم تولید انبوه عرضه محور و کاربر 

افزايش اثرات اقتصادی از طريق تولید انبوه بسیار حايز اهمیت است. در اين دوره بازار پیرامون عرضه کننده شکل می گیرد.
عرضه کننده کاالهای خاص تولید کرده و تحقیق و توسعه ی موردنیاز نیز جداگانه عمل می کند.

تولید 2/0

سیستم تولید مشتری محور، اطالعات و سرمايه بر
در اين دوره پاسخ سريع به تقاضاهای مشتريان و عرضه به موقع محصوالت درخواستی مشتريان بسیار اهمیت دارد. فروش محصوالت از طريق تشويق 

مشتريان در يک واحد زمان مهم است.
همزمان تحقیق و توسعه مرتبط نیز انجام می شود. 

تولید 3/0

نظام نوآوری صنايع اصلی کنونی و نظام اقتصادی اجتماعی از طريق توسعه صنعت همگرای مبتنی بر نانو. 
در اين دوره، مبنای رقابت پذيری پیشنهاد می کند که از طريق تولید محصوالت جديد از يک مفهوم جديد و از طريق نوآوری ساختار صنعت، روش های 

تولید و همگرايی منابع تولید، يک ارزش جديد ارائه  گردد.
در اين دوره، کشف ارزش جديد هر صنعت از طريق نوآوری صنعت و فناوری موجود بسیار مهم است. خلق يک صنعت همگرای جديد از يک مفهوم 
جديد از طريق همگرايی بین صنايع، رقابت پذيری ملی را تعیین می کند. در اين فرايند، استفاده فعال از فناوری نانو، تشکیل نوآوری و همگرايی بسیار 

حايز اهمیت است. 

جدول ۶. تعاریف توليد 1/0، ۲/0 و 3/0 ضميمه ۲

منبع:
1.Bae, Seoung Hun, et al. "The innovation policy of nanotechnology development 

and convergence for the new Korean government." Journal of nanoparticle research 
15.11 (2013): 1-15.

پینوشتها:
1.National Comprehensive 

Development Plan of Nanotechnology
2. Fast-Follower
3. Post- catch-up strategy
4. Innovative competition theory
5.Nano-element systems and 

nanomanufacturing
6. Nanotechnology Signature 

Initiatives
7.Word’s Strongest Nano State 

Construction
8. Nanotechnology- based 

convergence industry
9. Base Technology
10. Source technology
11. Development Activation 

12 . Average technology lag
13 . Nano element
14. Technology Difference
15 . Woodrow Wilson Center 
16 . Linear evolution model
17. passive nanostructures
18 . General purpose
19 . Hyper competition theory
20. Functional Risk
21 . Political Risk
22 . Architecture Risk
23 . Instrumental Policy
24 . Manufacture 3.0 era

25. Brainware
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در اواسط دهه 1۹۷0 دانشمندان کشف کردند، 
هنگامی کــه پلیمرهای آب دوســت خنثی1 به 
پروتئین های خارجی متصل می شــوند، پاســخ 
ايمنــی پايین تری را در بــدن تحريک می کنند. 
اين پديده، که به نام اثر پنهان ســازی2 شناخته 
می شــود، منجر به روشــی ســاده و مؤثر برای 
افزايش پايداری درون تنی3 و بازداری مواد دارويی 
)ماننــد محصوالت نانويی( می شــود. اين اعتقاد 
وجــود دارد که پلیمرها مانع از جذب پروتئین ها 
به ســطح مواد درمانی می شوند. در حال حاضر، 
انســتیتو  در  همکارانــش  و   Fredrik Wurm
تحقیقات پلیمر در موسســه ماکــس پالنک و 
Johannes Gutenberg از دانشگاه ماينز با نوشتن 
در نشــريه Nature Nanotechnology ، درک ما 
از چگونگی تغییــر دادن سرنوشــت 4 نانوذرات 
در ســامانه های بیولوژيکی5 را توسط پلیمرهای 
آب دوســت طبیعــی به چالش می کشــند. اين 
پلیمرها می توانند عالوه بر کاهش جذب سطحی 
پروتئین، ترکیب 6 پروتئین هايــی که نانوذرات را 
احاطه می کنند و حضور پروتئین های خاصی که 
برای جلوگیری از جذب به وسیله ی سلول ها۷ مورد 

نیاز هستند را اصالح کنند. 

پلیمرهای زيادی طی ســال های گذشته مورد 
 )PEG( بررسی قرار گرفته اند، اما پلی اتیلن گلیکول
به خاطر سمیت کم و شیمی ساده آن معروف ترين 
آن هاست؛ اتصال آن به سامانه های رهايش مبتنی 
بر پروتئین هــا و لیپیدها تا کنون منجر به تولید 
 Neulasta ،Pegasys ،موفــق داروهايی همچــون
Adagen ،Oncasper و Caelyx شده است. تصور 
می شود که PEG اثر پنهان ســازی را به وسیله 
جلوگیری از جذب ســطحی پروتئین ها به سطح 
مواد القاء می کند. پروتئین های جذب شده، که با 
نام کرونا۸ شــناخته می شوند، می توانند نامطلوب 
باشــند زيرا ســبب تجمع نانومواد در سیســتم 
رتیکلواندوتلیال۹ )بخشی از سامانه دفاعی بدن که 
مواد خارجی را تخريب می کند(  شوند و از رسیدن 
آنها به محل هدف شان جلوگیری  کنند. عالوه بر 
ايــن، پروتئین های متصل به ســطح می توانند 
تانخورده10 باقی بماننــد و مکان های پادژنی 11 را 
ايجاد کنند و می توانند اثرات ناخواسته را به وجود 
آورده، مسیرهای التهاب را فعال کرده يا تجمع های 

سلولی را تحريک کنند. 
در نتیجــه هرگونه اصالح ســطحی که جذب 
پروتئین را کاهش دهد، اين اثرات جانبی ناخواسته 

را کاهش خواهد داد. 
وارم و همکارانــش اســتدالل کرده انــد که اثر 
پنهان ســازی PEG و پلی اتیل اتیلن فســفات12 
)PEEP( به خودی خود وابسته به کاهش اتصال 
پروتئین نیســت، اما به بار ســطحی تجمع های 
پروتئین ها که به ســطح متصل می شوند وابسته 
اســت. آنها سه دلیل برای نتیجه گیری خود ارائه 
دادند؛ 1 نانوذرات پلی استايرن اصالح شده پلیمری 
که در معرض پالسما )مايعی حاوی اجزای خون که 
شامل پروتئین ها می شود( قرار نگرفتند به سرعت 
به وسیله ی ماکروفاژها 13برداشت شدند. ۲ هنگامی 
کــه نانوذرات در پالســما گرماگذاری14 شــدند، 
برداشــت15 به وسیله ی سلول ها به طور معناداری 
کاهــش يافت، که به نظر می رســد پروتئین های 
پالســما دلیل اولیه بــرای تجمع نانــوذرات در 
سلول ها نیست. 3 آنالیز پروتئین کرونای تشکیل 
شــده در اطراف نانوذرات گرماگذاری شــده در 
پالســما، حاکی از تغییر ترکیب پروتئین هاست. 
به اين صــورت کــه، پروتئین ها از نوع وابســته 
انعقادی 16 )فیبرينوژن 1۷(  ويترونیکتین1۸ و آلبومین، 
برای ذرات اصالح نشده، به لیپوپروتئین هايی مانند 
کالســترين1۹ و آپولیپوپروتئین A-1 برای ذرات 
اصالح شــده با پلیمر تغییر يافته است )شکل1(. 
بیش از ۷0درصد از پروتئین های متصل شده به 

نانوذرات اصالح شده از نوع کالسترين هستند. 
کالسترين يک پروتئین چپرون20 با وزن مولکولی 
تقريبی kDa ۸0 اســت و مشــخص شده است 
که به دامنه ی آب گريــز پروتئین های تانخورده 
شــده21 متصل می شود. حضور اين پروتئین روی 
نانوذرات پلی استايرن پلی گلیکوله شده)PEG( به 
سادگی مشخص می کند که کالسترين به ساير 
پروتئین های تانخورده موجــود در کرونا متصل 
شــده است. برای ســنجیدن اين موضوع، وارم و 

 پلی اتيلن گليکول به نانومواد كمک می كند تا با اصالح تركيب پروتئين هایی كه به سطح 
مواد جذب می شوند از سيستم ایمنی بدن فرار كنند. این پليمر به دليل قابليت باال برای دور 
نگه داشــتن نانوذرات از تيررس سيستم ایمنی بدن، كه منجر به حذف این ذرات از سيستم 
گردش خون می شــود، توجه زیادی را در حوزه دارورســانی به خود جذب كرده است. اما 
پژوهش های جدید نشــان می دهد كه پلی اتيلن گليکول آن چنان كه انتظار می رود نمی تواند 
پاسخ گوی نيازهای دانشمندان در این حوزه باشد. این مقاله نشان می دهد كه پلی اتيلن گليکول 
به چه شکل ذرات را از دید سيستم ایمنی بدن دور نگه می دارد. این مقاله همچنين عللی را 
نشان می دهد كه این پليمر همواره نمی تواند نانوذرات را از سيستم ایمنی بدن دور نگه دارد. 

كلمات كليدی: پلی اتيلن گليکول، پروتئين كرونا، پنهان سازی

پیاپي۲۲۶ شماره۵ مردادماه9۵ سالپانزدهم 38

دارورسانی: 
موشکافی اثر پنهان سازی

مترجم: حسين شکی
كارشناس ارشــد، مهندسی شيمی-
بيوتکنولوژی، دانشگاه تربيت مدرس

shaki@nano.ir

مقاالت



همکارانش نانــوذرات PEEP اصالح شــده را با 
کالســترين طبیعی گرماگذاری کرده و برداشت 
آن را به وسیله ی ماکروفاژها مطالعه کردند. اگرچه 
برداشت سلولی ذرات نسبت به زمانی که نانوذرات 
اصالح شده با پالسما گرماگذاری شده بودند کمتر 
بود، اما کالسترين به تنهايی مانع برداشت سلولی 
شد. اين نتايج نشان می دهد که اتصال کالسترين 
به ســطح نانوذرات برای کاهش درون گیری آنها 
به وســیله ی ماکروفاژها کافی است. اين يافته ها 
می تواند اثر پنهان سازی پلیمرهای آب دوست را 
هنگامی کــه به پروتئین ها، لیپوزوم ها و نانوذرات 

ديگر متصل می شوند، توضیح دهد. 
کار انجام شــده به وســیله ی وارم و همکارانش 
به طور بالقوه می تواند ديــدگاه فعلی را در مورد 

چگونگی عمکرد PEG روی نانوداروها تغییر دهد، 
اما برخی پرسش ها را بی پاسخ می گذارد. 

علت دقیق افزايش تجمع کالسترين روی سطح 
نانوذرات PEG شــده هنوز نامشخص است. نیاز 
است که ويژگی های مولکولی پروتئین که منجر 
به اين اثر شده است،  شناسايی شود. کارهای آتی 
ممکن اســت بتواند مشخص کند که کدام يک از 
پروتئین های موجود در پالسما رفتاری شبیه به 
کالسترين دارند. اين حقیقت که کالسترين جذب 
ســلولی ماکروفاژها را به میزان مشابه با پالسما 
محــدود نمی کند، اين فــرض را مطرح می کند 
که ســاير اجزای موجود در پالسما ممکن است 
در پديده پنهان ســازی نقش داشته باشند عالوه 
بر اين، تشــخیص اين که آيا اتصال کالسترين در 

حذف تسريع شــده برخی از پروتئین ها و ذرات 
PEG شده از خون که در اثر تزريق مکرر آنها رخ 
می دهد، نقش داشته باشد، می تواند جذاب باشد. 

دانش ما نسبت به نقش کالسترين چه میزان در 
طراحی و ســنتز نانوداروها در آينده نقش خواهد 
داشــت؟ هرچند که PEG به دلیل سمیت پايین 
به طور گسترده مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته 
اســت، اما بدون مشکل هم نیست. همان طور که 
به وســیله ی وارم و همکارانش تأکید شده است، 
PEG زيســت تخريب پذير نیست و ممکن است 
هنگامی که به صورت متمادی اســتفاده شود در 
محیط درون تنی تجمع يابد. اثرات جانبی بالقوه 
اين تجمع ها به میزان زيادی ناشــناخته اســت. 
عالوه بر اين، PEG با تشکیل اندامک های متصل به 
غشا )که به واکوئل22 معروف هستند( در سلول های 
اندام های مختلف شامل کبد، کلیه و طحال تجمع 
می يابد. اين واکوئل ها نشــان دهنده تجمع درون 
سلولی PEG اســت. اثرات جانبی شديد ناشی از 
تشکیل واکوئل ها گزارش نشده است. با اين حال 
پیش بینی اثــرات دراز مدت، به ويــژه در مورد 
بیماران مستعد که هپاتیت يا نارسايی کلیه دارند، 

مشکل است.
شــايد جذاب ترين اثر ناخواســته PEG کردن، 
حذف تســريع شده ذرات اصالح شده از خون در 
دفعات مکرر مصرف آن است. به خاطر اين داليل 
مطالعات مربوط به يافتن جايگزين ها برای PEG در 
اين حوزه افزايش قابل توجهی داشته است. ممکن 
است با دانســتن اين که وابستگی به کالسترين 
می تواند برای حفظ فعالیت پنهان سازی در محیط 
درون تنی الزامی باشد، اين جستجو بیشتر شود. 
وارم و همکارانش پلی فسفواستر23 را به عنوان يک 
جايگزين توانمند برای PEG پیشنهاد می کنند، 
زيرا تخريب پذير بوده و تمايل به کالسترين از خود 
نشان داده اســت. غربالگری اتصال24 کالسترين 
می تواند يــک گام اولیه در توســعه نانوداروهای 

اصالح شده سطحی جديد باشد.

شــکل 1. نمایش نمادین از اثر PEG كردن روی اتصال پروتئين های پالســما به سطح نانوذرات 
پلی استایرن. چپ: ذرات اصالح نشــده متصل به انواع پروتئين ها به ویژه فيبرینوژن، آلبومين و 
ویترونکتين )به ترتيب با رنگ نارنجی، صورتی و سبز نشان داده شده است(. راست: به دنبال اتصال 
PEG به سطح نانوذرات )فرآیندی كه به آن پگيله كردن می گویند( جمعيت پروتئينی متصل تغيير 
كرده و تنها شامل كالسترین اوليه می شود )با رنگ آبی نشان داده شده است(. ممکن است حضور 

كالسترین علت اثر پنهان سازی نانوذرات PEG شده باشد. 

PEGylation

Clusterin
Protein switching

Fibrinogen
Albumin

Vitronectin

منبع:
1. Nature Nanotechnology 11, 310–311 (2016)

پینوشتها:
1. Neutral

2. Stealth effect

3. in vivo

 4. Fate

5. Biological

6. Composition

7. Cell uptake

8. Corona

9. reticulo-endothelial

10. unfold

11. Antigenic sites

12. Poly(ethyl ethylene phosphate)

13 . نوعی از گلبول های سفید خون هستند 
کــه جذب و هضم مــواد خارجــی را انجام 

می دهند. 
14. Incubated 

15. Uptake

16. Associated proteins

17. fibrinogen

18. vitronectin

19. clusterin

20. Chaperon

21. unfolded

22. Vacuoles

23. Poly(phosphoester)

24. Binding
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 چين كشــوری اســت كه فناوری  نانو را به عنــوان یکی از 
اولویت های ســرمایه گذاری اش انتخاب نموده و با افزایش مقاالت 
علمی كه نتيجه ی كار آزمایشــگاه های این كشــور است، بازده 
سرمایه خود را دیده اســت. چين همچنين شاهد افزایش تعداد 
اختراعات به وســيله ی مخترعان چينی و رقابت باال برای كسب 
جایگاه نخســت در انقالب فناوری نانو در قرن ۲1 بوده است. این 
مقاله، با انجام پژوهش های ميدانی و ثانویه به بررسی تجاری سازی 
فناوری نانو در چين با در نظر گرفتن روابط دانشگاه- صنعت به طور 
توامان، سياست ها و پشتيبانی دولت، نقش سرمایه گذاری و روابط 
بين المللی و در كنار آن دیدگاه های دانشــمندان چينی پرداخته 
است. نتایج نشــان می دهد با وجود موفقيت مشهود در زمينه ی 
چاپ و نشر، اختراعات و پارک های علم و فناوری اختصاص یافته به 
این حوزه، دســتيابی به هدف تجاری ســازی فناوری نانو از آنچه 
دانشمندان و رهبران سياسی پيش بينی نمودند، بسيار كندتر بوده 

است.
تجاری ســازی، حمایت دولت،  فناوری نانــو،  كليــدی:  كلمات 

سرمایه گذاری، علم و فناوری

مقدمه1
چین با اعتقاد به اينکه ســرمايه گذاری در فناوری نانو ممکن اســت به 
دســتاوردهای قابل توجهی در علم و فنــاوری )S&T( و منافع اقتصادی 
منجر شود، به شدت در اين زمینه سرمايه گذاری کرده است. يکی از نتايج 
سرمايه گذاری چین در فرآيند تحقیق و توسعه دستیابی تدريجی به سطح 
آمريکا )تطبیق برابری قدرت خريد( بوده اســت. اين سرمايه گذاری ها به 
رشــد تصاعدی مقاالت علمی )که منشأ آن آزمايشــگاه های فناوری نانو 
در چیــن بوده اند(، افزايش تعداد اختراعات چینی ها، رقابت شــديد بین 
محالت چینی برای دستیابی به مقام اول طی انقالب فناوری نانو در قرن 
21 و همچنین حرکت به ســوی پژوهش های نانو برای تولیدات نوآورانه 

منجر شد. 
با وجود پیشــروی چین در حد يک نیروگاه نانــو، هنوز هم تالش های 
اين کشور در راســتای تجاری ســازی، به اندازه ی موفقیت چشم گیرش 
در نشــر، اختراع و ايجاد پارک های علم و فناوری نانو، مؤثر نبوده اســت. 
تجاری سازی فناوری نانو، همچنین به ســرمايه گذاری گسترده، احتیاط 
بیشتر درباره ی ايمنی و محیط زيست، تبادل اطالعات کافی بین بازيگران 
اين عرصه يعنی دانشــمندان دانشــگاهی و مهندسان اغلب از رشته های 

مختلف  و کارآفرينانی که بر اساس عدالت رفتار می کنند، نیاز دارد. 
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شركتموسسمنبع فناوریارتباط با دانشگاهحامی دولتیسرمایه گذارابعاد بين المللی
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جدول 1. شركت های فناوری نانوی مورد مطالعه در چين

اين مطالعه با متدولوژی مــوردی و کیفی از 
طريق تجزيه و تحلیل شــرکت ها، به بررســی 
تجاری ســازی فناوری نانــو می پــردازد. تعداد 
شــرکت های نانو در چین بیــن 300 تا ۸00 
شــرکت تخمیــن زده  شــده، امــا اطالعات 
درباره ی آن ها اندک اســت و ايــن مطالعه با 
انتخــاب تعدادی از شــرکت ها )جدول 1( که 

مايل به همــکاری با اين مقالــه بودند، انجام 
شــد. همان طور که مالحظه می شود اطالعات 
مربوط به مؤســس، منبع فناوری، ارتباط اين 
شرکت ها با دانشــگاهیان، حمايت های دولتی، 
سرمايه گذاری و ابعاد بین المللی اين شرکت ها 

در جدول زير آمده است.
ســرمايه گذاری در پرکــردن شــکاف بیــن 

پژوهش هــای علمی و خدمــات و محصوالت 
قابل عرضه در بازار نقش زيادی دارد. اما حمايت 
دولت در تأمین بودجه برای پژوهش، تربیت و 
نگهداری استعدادها و تدوين سیاست هايی که 
محیط مساعدی را برای نوآوری و تجاری سازی 
به وجــود مــی آورد، همچنان حیاتی اســت. 
کارآفرينان  همچــون  دانشــمندان  نهايت  در 
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بــرای هدايــت و توســعه ی تولید، از 
جوامع بین المللی خط مشــی می گیرند. 
همکاری هــای  عالوه بــر  دانشــمندان 
درون مرزی و تبادل اطالعات، خودشان 
هم درگیر ســفر از يک کشور به کشور 
ديگر برای رسیدن به ثبات فنی و مالی 
هســتند. پس درحالی که کشــورهای 
در حال  توسعه شــاهد رفتن بهترين و 
درخشــان ترين دانشجويانشان به خارج 
از کشور برای کار و مطالعه هستند، اگر 
اين مغزهای ســودآور به سرزمین های 
برگردند، پديده ی جالبی در  مادريشان 
ازجمله چین  کشورهای در حال توسعه 

و هند به وقوع خواهد پیوست.
درواقــع ســرمايه گذاری فناوری نانــو 
در چیــن  تــالش بــرای پژوهــش و 
تجاری سازی آن  در امتداد اين گذرگاه ها 
درحال توسعه يافتن است. با ترکیب اين 
چارچوب مطالعه برای شرکت های نانوی 
چینی، نقــش دولت را در به کار گرفتن 
سیاســت علم همچون سیاست صنعت، 

برای ترقی منســجم در توســعه ی فناوری نانو 
مورد بحث قرار می دهد. 

سياست علم همچون سياست صنعت۲
دولت در ايجاد شرايطی که نوآوری های علمی 
را رواج دهــد و عالوه بــر آن پتانســیل ايجاد 
توســعه ی اقتصادی را داشته باشد، شايسته ی 
چه نقشی است؟ سیاســت صنعتی استاندارد 
اين طور تعريف می شــود: »ســروکار داشتن با 
شرکتی با ســاختار صنعتی داخلی و با ترويج 
ساختاری که رقابت پذيری بین المللی کشور را 
افزايش دهد« به منظور دســتیابی به »اهداف 
رشد بلند مدت و تغییرات ساختاری«. سیاست 
صنعتــی معمــوالً به حمايت زيرســاخت های 

آموزشی و تحقیق و توسعه نیاز دارد. 
میتی و میراکل ژاپنی در کار کالسیک خود که 
روی رشد سیاست صنعتی بود، اذعان داشتند 
که چالمز تمايز بین طرح های سه گانه ی دولت 
را مطرح کرده اســت. اين طرح های سیاســت 
صنعتی عبارت اند از: طرح منطقی که شــامل 
سیاســت های دولت و برنامه های راهنما برای 
تالش جهت توســعه است که به دنبال افزايش 
رقابت پذيری جهانی است، بازار عقالنی که در 
آن با اعتماد بر ســیگنال های بــازار از رويکرد 
اقتصادی دولت رســماً اجتناب می شود و طرح 
ايدئولوژيک يا تنظیم اهداف بوروکراتیک برای 

مالکیت دولت بر بخش های کلیدی اقتصاد
برای مثال از اين طرح ســه جانبه، ژاپن طرح 
اول، اياالت متحده طرح دوم و اتحاديه جماهیر 
شوروی و کشــورهای تابعه اش طرح سوم را به 
اجرا گذاشــته  اند. چین امروز شباهت زيادی به 
ژاپن سی ســال پیش دارد و به نظر می رســد 
نمونه ای از چنین اقتصادی باشــد. نوآوری در 

چنین اقتصادهايی با نقش نظارتی بوروکرات ها 
در سازمان هايی که قیود محکمی برای صنعت 
دارند تسهیل می شــود. اين در حالی است که 
به طــور ايده آل مثل نظريه ی ايــوان1 درباره ی 
دولــت خودمختــار جاسازی شــده، نظــارت 
دولتی از دســت رفته را برای ترويج نوآوری به 
يک سیاســت صنعتی موفــق اضافه کرده و به 
هماهنگی راهبــردی بین بخش های خصوصی 
و دولتــی شــامل دريافت اطالعــات ثابت از 
بخش خصوصی تاکید دارد. هرچند که چنین 
هماهنگی ای فارغ از مشــکل است، اما بايد در 
برابر بیش ازحد ســاده نشان دادن نقش دولت 
هشدار داد، چراکه اين سیاست همواره می تواند 
نقش مهمی را در شــکل دادن به سیاست های 
دولت ايفا کند. همان طور که برزينتز و مورفی 
و تحقیــق پیش رو نیز نشــان داده که چنین 

چالشی در چین وجود دارد.

دانشمندان، مولدین فناوری بهتر3
فناوری  نانــو همچــون فنــاوری اطالعــات و 
زيســت فناوری شــديداً مبتنی بر علم اســت، 
بنابراين تصور دستیابی به ارزش تجاری آن به 
هر طريقی که علوم دانشــگاهی را درگیر نکند، 
سخت اســت. در بیان زی شیشــن2 ، يکی از 
پیشروان علمی فناوری نانو در چین، بدون شک 
دانشمندان مولیدن فناوری برتر هستند. با توجه 
به اينکه از يازده شرکت مورد مطالعه، به  غیر از 
سه شرکت توســعه  يافته در آمريکا، همگی با 
دانشــگاه ها و مؤسسات پژوهشــی چینی و در 
درجه ی اول آکادمی علوم چین ارتباط داشتند، 
بديهی است که دستاوردهای دانشمندان نانوی 
چینی به نمودار مسیر تجاری سازی اين فناوری 

در چین کمک شايانی نموده است. 

عالوه بر اين ارتقای فناوری يک شرکت، 
چگونگی صعود زنجیــره ی ارزش آن را 
تعیین خواهد کــرد اما باز هم بعضی از 
اين شــرکت ها به  احتمال  زياد به دنبال 
برون  ســپاری تحقیق و توســعه خود 
به مؤسســات دانشــگاهی، حداقل در 

مرحله ی اولیه هستند. 
ممکن اســت نگرانی ها بر ســر ارتباط 
دانشــگاه و صنعت افزايش يابد مبنی بر 
اينکه کدام يــک از آن ها حقوق مالکیت 
فکری IPR(3( را از پژوهش های مشترک 
داشته باشــند، اما گفتگو با چند مدير 
نشان داد که قبل از شروع يک پروژه ی 
مشترک برنامه ی منظمی ايجاد می شود 
همچنیــن IPR به اشــتراک گذاشــته 
می شــود. همچنین مصاحبه ها نشــان 
داد کــه ارتباط بین شــرکت های نانو و 
آن ها  اولیه ی  فنــاوری  تأمین کنندگان 
همیشــه قوی نیســت حتی در برخی 
موارد گفته شــد که اين ارتباط به طور 
کامل قطع  شده اســت. اين طور به نظر 
می رسد که نقش های متفاوت، افق های زمانی، 
مشــوق ها و محرک ها، دانشمندان دانشگاهی و 
کارآفرينــان را از هم جدا می کند. بنابراين يک 
رويکرد بــرای پل زدن شــکاف بین تحقیقات 
دانشگاهی و فعالیت های کارآفرينی، ايجاد يک 
اتحاد فنی و يا کنسرسیوم است. چین اين مدل 
را با راه اندازی سازمان های مشابه مانند نانومواد 
آنهويی4، نرم افزار نــوآوری و غیره دنبال کرده 

است. 
يکــی از موانع مهم در فرآينــد انتقال فناوری 
در چین، فقدان واســطه ی معتبری اســت که 
عالوه بر داشتن دانش فناوری، بتواند با جامعه ی 
ســرمايه گذار نیز ارتباط مؤثر برقــرار کند. در 
چنین شــرايطی اطالعات نامتقارن است؛ چرا 
که دانشــمندان به اندازه ی کافــی بازار را درک 
نمی کنند و بازخورد و قضاوت، واســطه محور 

است.

حمایت دولت: مطالعه ی موردی سوژو4
دولت چین-در تمامی ســطوح- در توسعه ی 
فناوری نانو نقــش محوری ايفــا می کند، زيرا 
رهبــران آن معتقدنــد کــه فناوری نانو برای 
دوره هــای بعدی توســعه ی فناورانــه چین و 
تحوالت اقتصادی آن حیاتــی خواهد بود. اين 
دولت سیاست هايی را با هدف حمايت و تحريک 
تجاری ســازی ايجــاد کرده اســت. همچنین 
سازمان های دولتی برای فعالیت های تحقیق و 
توسعه زيرساختی و ظرفیت سازی، بودجه هايی 

را تخصیص می دهند. 
BioBay که در پارک صنعتی سوژو قرار دارد، 
اولین پــارک بین المللی نوآوری اســت که بر 
فناوری نانو و زيست فناوری متمرکز شده است. 
 ،)CAS( اين شرکت وابسته به آکادمی علوم چین
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به عنوان ســازمان برتر تحقیقات فناوری نانو در 
چین شــناخته  شده است. اين شرکت باترکیب 
برنامه ريزی صنعتی، حمايت سیاســی، تمرکز 
منابع، حمايت از پلت فرم ها، ســرمايه گذاری، 
برنامه ی توسعه، مشــارکت دانشگاه و صنعت، 
خدمات مالی و به اشــتراک گذاشتن اطالعات، 
به دنبال ساخت يک اکوسیستم صنعتی است. 
نوپاهای اين صنعت بــا خدماتی از قبیل يارانه 
برای مســکن و فضای اداری، کمک های مالی 
جهت برنامه هــای کاربردی، يارانه ی حمايت از 
برنامه های ثبت اختراع و خدمات يک مرحله ای 
برای ثبت شــرکت حمايت می شوند. مثاًل يکی 
از دره های ســیلیکون معروف چین در ســوژو 
که تمام توان تولیدی خود را به ســمت نوآوری 
جهت می دهد نیز فناوری نانو را به عنوان موتور 
رشــد جديدش به کار گرفتــه و از حمايت های 

Biobay منتفع می شود.
مشارکت در برنامه های انحصاری دولت، يکی 
ديگر از راه های جذب ســرمايه گذاری اســت. 
شــرکت های با فناوری پیشرفته5، درصورتی که 
وضعیــت فناوری آن ها و همکاری شــان با يک 
دانشــگاه يا مؤسســه ی تحقیقاتی به وسیله ی 
ســازمان دولتی مرتبط تأيید شــود، مجاز به 

استفاده از کمک های مالی هستند. 

عبور از دره ی مرگ۵
بــرای عبــور از مرحلــه پژوهــش و ورود به 
تولید صنعتی، نیاز به ســرمايه گذاری بیشــتر 
و پیچیده تر وجود دارد. بیشــتر شــرکت ها به  
خصــوص تازه واردها که عمومــاً نمی توانند از 
مؤسسات مالی کمک بگیرند، نقطه  ضعف قابل  
توجهی دارند و به همیــن دلیل پیش از آنکه 
شرکتی به درآمد امید بســته باشد، ابتدا يک 
نفر بايد هزينه هــا را تامین کند، همان طور که 
در بخش پیش ذکر شــد، دولت ها در چین در 
ســطوح مختلفی برای حمايــت از تازه واردها، 
صندوق های سرمايه گذاری دارند. به راستی در 
دهه ی گذشــته چین به کانون سرمايه گذاری 
تبديــل  شــده اســت. از يازده شــرکت مورد 
مطالعــه، فقط ســه تا از آن ها بــا پول هايی از 
ســوی شــرکت های مادر با هدف ايجاد تنوع 
در کسب وکارشــان از طريق تولید فناوری برتر 

راه اندازی شدند. شــرکت های ديگر، بودجه ی 
اولیه ی ســرمايه گذاری خــود را از خانواده و 
دوســتانی که خدمات ارائــه می دهند )مانند 
مالکان ســرمايه گذار(، پیش از جذب سرمايه، 
دريافت می کنند. کاماًل مشخص است که ايجاد 
اعتمــاد بین تازه کاران و ســرمايه گذارانی که 
اغلب نظر آن ها با انتساب و تغییر پرسنل تغییر 

می کند، زمان می برد.

روابط بين المللی سودمند۶
جهانی شــدن فناوری های برتر در وهله ی اول 
به معنای تحرک اســتعداد و ايده در سراســر 
مرزهای ملی اســت. داســتان تجاری ســازی 
فناوری نانــو نه تنها گردش جهانی اســتعداد، 
بلکه چرخــش جهانی ســرمايه را هم درگیر 
کرده است. شش شرکت از يازده شرکت مورد 
مطالعه به وســیله ی مراجعان )دانشــمندان و 
متخصصان بازگشته از خارج( تأسیس شده اند. 
درحالی که استعداد فرصت ها را می بیند، پول 
به دنبال آن اســت که افراد مســتعد و ايده ها 
به کجا می روند. همین موضوع نشــان می دهد 
که چــرا صندوق های ســرمايه ی خارجی در 
ســال های اخیر در چین بســیار فعال بوده اند. 
در اين راســتا چشــم انداز بین المللی مراجع و 
تجربــه ی کارآفرينی آن ها در خارج از کشــور 
قطعاً به ارتباط آن ها با جامعه ی سرمايه گذاری 
کمک کرده اســت. همکاری دو کشور در يک 
کســب وکار ســودمند اســت، چرا که توانايی 
بهره مندی از منافع و منابع، هر دو وجود دارد. 
برخی از شــرکت های نانو راه پیشگامانشان از 
قبیل ســینا را در فناوری اطالعات و ارتباطات 
دنبال می کنند و با ترکیب شــرکت های خود 
در خــارج از کشــور و بازگشــت آن به چین، 
درآمدزايــی می کنند. اين شــرکت ها قادر به 
ترکیب اســتعدادهای چین هستند و از مزايای 
تولیدکنندگان  نزديکی  هزينه،  در  صرفه جويی 
و مشــتريان، سیاســت های مطلوب نسبت به 
عودت و کارآفرينی کاال، تولیدات فناوری برتر 
و فرصت هــای مرتبط با جمعیت مرفه در حال 

افزايش، بهره مند می شوند.
همان طــور که گفته شــد، چیــن اکنون به 
نهادهای ضروری قانونــی و مالی بین المللی و 

همچنیــن به علم و فناوری تحول گرا نیاز دارد. 
اين رويکرد اســت که به  وضــوح کم  هزينه تر 
اســت و ريسک کمتر و پتانســیل بیشتر برای 

بازگشت را دارد. 

بحث و نتيجه گيری7
اين مقاله به بررســی تجاری سازی فناوری نانو 
در چیــن از ديدگاه هــای درهم تنیده ی روابط 
صنعت و دانشگاه، سیاســت و حمايت دولت، 
ســرمايه گذاری و روابط بین المللــی پرداخته 
اســت. به نظر می رســد که شرکت های چینی 
در تالش برای تولیــد کاالهايی با فناوری برتر 
چینی هســتند. بــا اين  وجود، تجاری ســازی 
فناوری نانو در چین برخالف انتظار دانشمندان 
نانو و رهبران سیاســی چین کند بوده اســت. 
با بررســی اين واقعیت از ديدگاه سیاست علم 
و فنــاوری دريافتیم که چیــن در واقع با يک 
معضل مواجه است که آن انعکاس يک متناقض 
نمــا در ارزيابــی فناوری نانــو، ازجمله يکی از 

اَبَربرنامه های علمی6MLP است. 
کشــور  پژوهشــی  برنامــه ی  در  موفقیــت 
بــا معیارهــای باال، يــک مســأله و چگونگی 
تجاری سازی تحقیقات علمی و انجام سريع آن 
مسأله ای ديگر اســت. در حقیقت دانشمندان 
نانوی چین برای دريافت ســريع تر مزايايشان 
تحت  فشار هســتند. بنابراين حداقل در عمل 
در سطح عملیاتی به فناوری نانو و تحقیقات در 

اين زمینه بیشتر توجه شده است. 
همچنین ممکن اســت اين طور استدالل شود 
که در چین، چیزی به نــام علم به خاطر علم 
وجود ندارد، زيرا پژوهش های بنیادين، توسعه ی 
علم و فناوری را پشــتیبانی می کنند و فقط در 
محیطی از پايین به باال کار می کنند. در چنین 
محیطــی ابتکارات فردی کلیــدی و کاربردی 
در چارچــوب بلندمدت ارزيابی می شــود اما 
همان طور که گفته شــد داستان نشان می دهد 
که پرورش محیطی که پیش از آنکه پتانســیل 
فناوری نانو به طور کامل برآورده شود از چنین 
تالشی تقدير می کند. از اين منظر، تأکید بیش 
 از حد بر تجاری ســازی، ممکن است هزينه ی 
يک انقالب واقعی برای دســتیابی به علم باشد 
که بازده فوق العاده ی اقتصادی را در پی دارد. 
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تحریک سيستم ایمنی 1
با وجــود تالش های جامعه علمــی برای درک 
اتیولــوژی2 يا ريشــه يابی علت واقعی ســرطان، 
هنوز توانايی ما برای دريافت پاســخ های درمانی 
ثمر بخش و با دوام محدود مانده اســت. در کنار 
پیچیدگی باالی بیماری ســرطان، مشکل اصلی 
در درمــان ايــن بیماری، خود به خــودی بودن 
به عنوان نوعی بیماری مســتقل ســلولی است 
می باشد. عده ای از زيست شناسان می خواستند با 
خارج کردن ماهی از آب، فیزيولوژی آبشــش آن 
را مطالعه کنند؛ مشابه اين حالت هنوز به صورت 
روتین برای بررســی ســلول های سرطانی خارج 
از محیط طبیعی زندگــی آن ها با ناديده گرفتن 
اهمیت محیط اطراف تومور صورت می گیرد. در 
واقع با تعیین نوع، چگالی و موقعیت ســلول های 
سیســتم ايمنی در تومورها، می تــوان به خوبی 
روش های هیستوپاتولوژيک مرسوم ، بقای بیماران 

را پیش بینــی کرد. اين اصطالح )بافت ايمنی( به 
 TH13 و TCD8+CD45RO +ويژه حضور سلول های
بــا پیش آگهــی خوبی برای حداقــل 20 نوع از 
سرطان های مختلف همراه است. بنابراين سرطان 
شناسان مشتاق اند تا سلول های ايمنی کار آزموده 
را تحريک کنند. داده های بالینی تأيید می کنند 
که تحريک پاســخ ايمنی طبیعــی ضد توموری 
بیمار می تواند بیماران سرطانی صعب العالج عود 
شونده و مقاوم به درمان را که از روش های درمانی 
متعدد رنج برده اند، بهبود بخشد. تومور ها به طوری 
می توانند از حفاظت سیستم ايمنی فرار کنند و 
در نتیجه بیشتر ايمونوتراپی ها به ويژه آن هايی که 
علیه تومورهای جامد هدايت می شوند، بی ثمر بوده 
و تنها بر روی تعداد اندکی از بیماران تأثیر خوب 
داشته است. به همین دلیل مجهز کردن سلول های 
سیستم ايمنی برای غلبه بر سد انرژی فعال سازی 
که توسط محیط ســرکوب گر ايمنی تومور ارائه 
می شود، يکی از تحقیقات فعال در اين زمینه است. 

ظهور داده های بالینی و پیش بالینی نشان می دهد 
که انتقال مولکول های محــرک ايمنی از طريق 
نانوذرات و داربســت ها نسبت به انتقال فرم های 
محلول اين مولکول ها، بهتر و شــديدتر سیستم 
ايمنی ضد توموری را تحريک می کنند و موجب 
تقويت پاسخ ايمنی ضد توموری و نتايج درمانی 
بهتر می شوند. بنابراين زيست شناسان و مهندسان 
ايمونولوژی4 در تالش اند تا درک ما را نسبت به اين 
که کدام سلول ها و مسیرها بايد برانگیخته شوند 
تا کارايی درمان به حد بیشــینه برسد باال ببرند. 
هم چنین اين که چه ابزارهايی برای برانگیختن 
اين سلول ها )سلول های سیستم ايمنی( مناسب 

هستند مورد توجه مهندسان زيستی است.

برنامه كشنده برای نانو پزشکی۲
نانــو ذرات، ذراتی ســنتتیک )معموالً مشــتق 
از پلیمرهــا، لیپیدها يا فلزات( بــا اندازه هايی در 
مقیاس نانو هســتند. اين ويژگی خصوصیاتی را 
به نانو ذرات می بخشــد که پلی بین ساختارهای 
مولکولی و ســاختارهای بزرگ ايجــاد می کند. 
چنین نانو ذراتی که حامل هايی زيست تخريب پذير 
هســتند، می توانند برای بارگیری و رهاســازی 
مســتمر و متمرکز ترکیبــات دارويی به موضع 
هدف استفاده شوند. نسبت سطح به حجم باالی 
نانو ذرات ايــن امکان را به وجود مــی آورد که با 
لیگاندهای مولکولی مختلــف مانند آنتی بادی ها 
يا آپتامرها پوشــانده شــوند. اتصال نانو ذرات از 
طريق میان کنش بین اين لیگاندها با مولکول های 
مرتبط شــامل گیرنده های ارائه شــده در سطح 
سلول هدف، تســهیل می شود. اگر چه نانو ذرات 
می توانند خصوصیات فارماکوکینتیک محموله های 
دارويی خود را تقويت کنند، اما توانايی آن ها برای 
هدف گیری سلول های ســرطانی به صورت مؤثر 
و اختصاصی تا حدی مبهم تأيید شــده اســت. 

 اگرچه ایمونو تراپی )ایمنی درمانی( ســرطان1 نتایج مؤثر و پایداری را در پی داشته، اما 
هنوز درصد بيمارانی كه به این روش مؤثر و قوی پاسخ می دهند، نسبتًا كم است. خوشبختانه 
فناوری نانو توانسته است اثرات ایمنی زایی و زیست شناختی مولکول های كوچک را از طریق 
تغييرات در مسير ورود یا تجمع، توزیع زیستی و كينتيک رها سازی، افزایش دهد. از جمله 
راهکارهای جدید فناوی نانو در تقویت ایمونوتراپی ســرطان می توان به تحریک سيســتم 
ایمنی، تقویت یا بهبود كارایی واكسن های سرطان، توليد داربست های پليمری، متمركز كردن 
كاتاليســت ها، تحویل مواد دارویی به سلول های   Tدر حال گردش و نانوایمونوتراپی موضعی 
اشاره كرد. این روش ها پاسخ های ایمنی اختصاصی و طوالنی و اثرات ضد توموری قوی تری را 
نســبت به حالتی كه فرم آزاد دارو تزریق شود، ایجاد می كنند. لذا با تکيه بر سرمایه گذاری 
برای توســعه مواد زیســتی ایمن، ورود محصوالت حاصل از مهندســی ایمنی شناسی به 
عرصه های بالينی و عرضه آن ها به بيماران سریع تر و آسان تر خواهد شد. به عالوه این فناوری 

ابزار ارزشمندی برای تجزیه و تحليل زیست شناسی بنيادی فراهم می كند.
 كلمات كليدی: فناوری نانو، ایمونو تراپی، سرطان، نانو واكسن 
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هدف گیری نانوذرات به گیرنده های اختصاصی در 
سطح ســلول های سرطانی موجب جذب سلولی 
باالی آن ها می شود، اما نفوذ نانوذرات به داخل بافت 
تومور از طريق تجمع پاســیو يا غیر فعال از میان 
سیستم عروقی نفوذ پذير تومور صورت می گیرد. بر 
خالف اين حالت، لوکوسیت ها می توانند در جهت 
شیب غلظت کموکاين به صورت فعال به تومورها 
رفت و آمد کنند که اين ويژگی آن ها را به عنوان 
درمان هدفمند نهايی برمی گزيند. تحويل داروهای 
محرک سیســتم ايمنی به سلول های ايمنی ضد 
تومور ممکن است روش مؤثرتری نسبت به انتقال 
داروهای سايتوتوکســیک به سلول های سرطانی 
برای ريشه کنی تومورها باشــد )شکل1(. با اين 
که تمرکز نانو ذرات بــه تومورها از طريق تزريق 
سیســتمیک کار دشواری اســت، اما سلول های 
سیستم ايمنی با فعال شدن، به طور گسترده تکثیر 
می شــوند و پیامد اين حالت بر خالف سلول های 
سرطانی، انتقال موفقیت آمیز محموله های دارويی 
حتی به کسر اندکی از سلول های ايمنی می تواند 
درمان مؤثر ضد توموری را در پی داشــته باشد. 
عالوه بر اين، بافت تومور هتروژن يا نامتجانس بوده 
و مدام در حال تغییر و دگرگونی اســت؛ بنابراين 
داروهايی که برای هدف گیری مستقیم مسیرهای 
درون سلولی طراحی شده اند موجب فشار انتخابی 
و ايجاد کلون های مقاوم به درمان می شوند که اين 
امر موجب بازگشــت مجدد بیماری می شود. اما 
سلول های سیستم ايمنی می توانند پاسخ ايمنی 
هماهنگی را با قابلیت خاطــره ايمونولوژيک که 
با روش های درمانی ديگر قابل دســتیابی نیست، 

ايجاد کنند.

تقویت یا بهبود كارایی واكسن های سرطان3
سلول های دندريتیکDCs( 5( شروع کننده های 
مهم پاسخ های ايمنی آداپتیو و همچنین اهداف 
کامالً مرتبطی برای نانو داروهای ضد ســرطانی 
هســتند. تزريق همزمان آنتی ژن و آدجوانت به 
صــورت داروهــای آزاد می توانــد موجب انتقال 
آنتی ژن به بعضــی از  DCها و انتقال آدجوانت به 
گروهی ديگر از DCها شــود. انتقال آنتی ژن در 
غیاب آدجوانت موجب القــاء تولرانس يا تحمل 
ايمونولوژيک شــده و در نتیجه پاسخ های ايمنی 
قوی ضد توموری را مهار می کند. کپسوله کردن 
با هم آنتی ژن و آدجوانت به صورت مشــترک در 
يک ذره، تحويــل هم زمان اين دو جزء را به يک 
سلول DC امکان پذير می سازد. اين فرايند موجب 
القاء قوی سلول های +TCD8 اختصاصی آنتی ژن 
که واسطه های مهم ضد توموری هستند، می شود. 
رهاسازی مســتمر و بی وقفه آنتی ژن از ذرات  به 
DC می تواند سبب تقويت بیشتر لنفوسیت های 
T سیتوتوکسیکCTL( 6( از طريق مواجه شدن 
 in( يا عرضه گسترده آنتی ژن در شرايط برون تن
vitro( شود. چنین ذراتی به عنوان منبع يا ذخیره 
آنتی ژنــی عمل می کند. بنابراين با يک بار انتقال 
نقش تزريق های اصلی و کمکی را بازی می کنند. 

روش های مرسوم بر پايه واکسن های پروتئینی که 
به صورت اولیه پاسخ ايمنی هومورال سلول B را 
ايجاد می کنند، هنوز نتوانسته اند پاسخ های سلولی 
+TCD8 قــوی را در مدل های حیوانی بزرگ القاء 

کنند. مطالعات اولیه نشان می دهد که واکسن های 
بر پايه نانــو ذرات، ممکن اســت قابلیت عرضه 
متقاطع آنتی ژن را در پريمات های غیر انســانی و 
انســان همانند آن چه که در موش مشاهده شده 
اســت، ايجاد کنند. اين يافته ها بايد در گروه های 
بزرگ تر اثبات و مورد تأيید قرار گرفته سپس نانو 
واکسن ها به عنوان يک موفقیت اولیه مهم برای 
توسعه واکسن های فاقد حامل معرفی شوند. نانو 
ذرات بــه دلیل اندازه شــبه پاتوژنی که دارند، به 
سادگی توسط سلول های عرضه کننده آنتی۷، مانند 
DCsها که فاگوسیت های طبیعی هستند، جذب 
می شــوند. در نتیجه حتی نانوذرات غیر هدفمند 
نیز موجب افزايش جذب واکسن های سرطان که 
تأثیر فعالیت ضد توموری را باال می برند، نســبت 
به فرم های محلولشان می شوند. تغییر خصوصیات 
انــدازه ذره، آب گريزی، بار ســطحی و هم چنین 
جفت کردن بــا لیگاندهای هدفمنــد، می تواند 
کارايی جذب را به طور قابل توجهی افزايش دهد. 

اين موضوع ثابت شــده که هدف گیری نانوذرات 
به سلول های DC نسبت به هدف گیری آن ها به 
سلول های سرطانی، قابل قبول تر و معقول تر است. 
ريشه اين تفاوت در فیزيک و بیولوژی نهفته است. 
اوالً به علت ســاختار سوراخ دار ارگان های لنفاوی 
ثانويه، نانوذرات به طور طبیعی در آن ها )بخصوص 
در طحال( که محل رفت و آمد بسیاری از DCsها 
هســتند، تجمع می يابند. ثانیاً اندام های لنفاوی 
ثانويه، بســیاری از خصوصیــات نامطلوب بافت 
تومور از جمله سدهای فیزيکی را نسبت به ورود 
نانوذرات، فشار بینابینی باال و انتشار تضعیف شده 
ناشی از چگالی غیر معمول ماتريکس خارج سلولی 
تومور از خود نشــان نمی دهنــد. ضمناً يک زير 
مجموعه از سلول دندريتیک هدفمند، برای تعیین 
القا و تنظیم پاسخ های ايمنی، الزم و ضروری است. 
سلول های دندريتیک پالسماسیتوئیدی با جذب 
آگونیست های گیرنده های شبه ناقوسی۸ نوع ۸ يا 
TLR( ۹ ۹/۸( می توانند از فرم تحمل زا به محرک 
ايمنی ذاتی تبديل شوند. برای حصول پاسخ های 
ايمنی آداپتیو، زير رده های مجزائی از سلول های 
دندريتیک کالسیک می توانند با نانوذرات پلیمری 
)PLGA( کــه بــا آنتی بادی ها جفت شــده اند، 

شکل 1. كاربردهای فناوری نانو، به ترتيب در جهت عقربه های ساعت از پایين سمت چپ: نانو حامل ها 
می توانند استفاده شــوند، برای 1- انتقال آنتی ژن های واكسن سرطان و آدجوانت ها به سلول های 
دندریتيک )DCs(، ۲- تحریک مستقيم سلول های T توسط سلول عرضه كننده آنتی ژن مصنوعی 
)aAPC(، 3- تمركز تركيبات محرک سيستم ایمنی در ریز محيط سركوب گر سيستم ایمنی مربوط 

به تومور و 4- انتقال داروهای حمایت كننده به سلول های T در گردش.

1

۲ 3

4
Cell types

Cancer cell

Cytokine

Scaffold LiposomePolymeric
nanoparticle

Danger
signal

Antigen Oligo-
nucleotides

Anti-CD3/CD28

Naive DC Activated DC Activated  T cellNaive T cell
Drug

payloads

Nano-
carriers

پیاپي۲۲۶ شماره۵ مردادماه9۵ 4۵سالپانزدهم



 ۹PLGA هدف گیری شــوند. نانوذرات پلیمری
زيست تخريب پذير بوده و مورد تأيید سازمان غذا 

و دارو قرار گرفته اند.
گیرنــده لکتیــن نــوع-C بر ســطح DC که 
توســط آنتی بادی مورد هدف قــرار می گیرد، 
نوع پاســخ ايمنی تولید شده را تعیین می کند. 
به عنــوان مثــال، هدف گیــری مولکول هــای

DNGR-1، DEC-205،DC-SIGN و النگريــن 
)Langerin( از پاسخ های سلولی لنفوسیت های 
+TCD8 حمايت می کند در حالی که هدف گیری 

مولکــول DCIR2 بــه نفع پاســخ های ايمنی 
هومورال سلول B و سلولی TCD4+ (TH2) عمل 
می کند. قدرت و تأثیر واکســن ممکن است از 
طريق هدف گیری چندگانــه زير مجموعه های 
DC به حد بیشینه برســد. به اين صورت، القاء 
هــر دو نوع پاســخ ايمنی ســلولی و هومورال 
میسر می شود. عالوه بر تحويل اطالعات مربوط 
به ويژگی و فعالیت به ســلول های دندريتیک، 
برخــی از محققان در نظر دارند تا ســلول های 
عرضه کننــده آنتی ژن مصنوعــیaAPCs(10( را 
طراحی کنند که مستقیماً قادر به عرضه متقاطع 
آنتــی ژن بــه ســلول های +TCD8 اختصاصی 
هستند. aAPCsهای ســنتتیک ذراتی هستند 
که با پرتئین هايی که برای فعال ســازی سلول 
T مــورد نیاز اند، جفت می شــوند. از جمله اين 
آنتی  اپی توپ-MHC، آگونیســت  پرتئین هــا: 
 )T ســیگنال اول برای فعال سازی سلول( CD3
و آگونیســت آنتی CD28 )سیگنال دوم کمک 
محرک( را می توان نام برد. دســتکاری شکل و 
 aAPC طرح ذرات نشــان می دهد کــه فعالیت
با نســبت ابعادی يا حالت، ارتباط يا همبستگی 
دارد. لنفوسیت های+TCD8 به طور مکانیسمی 
و ســاز و کار منظم، ترجیحاً به ســمت محور 
بیضی شکل بلند aAPC مهاجرت می کنند و اين 
تماس طويل و گسترده موجب فعالیت و تکثیر 
سلول T شــده و در نتیجه از تومور ممانعت يا 
پیشگیری می کند. اين داده ها نه تنها با طراحی 
پارامترهايی برای aAPC های آتی در ارتباط بوده 
بلکه ديدگاه هايی را در رابطه با زيست شناســی 
بنیادی میان کنش های ســلول T با DC فراهم 
می کنــد. در واقع نتیجه غیــر قابل پیش بینی 
بود، وقتی که نســبت ابعادی بــاال، قباًل با ورود 
يا تجمع افزايش يافته ذرات به ســلول های غیر 
فاگوسیتیک همراه شده بود. عالوه بر نانوذرات، 
داربست ها نیز برای واکسینه کردن علیه سرطان 
استفاده می شوند. داربســت ها11 به طور مشابه، 
مزيت های عملکردی و مفیدی را بر واکسن های 
با پايه DC مرسوم، پیشنهاد می کنند که احتیاج 
به جداسازی، دســتکاری خارج از بدن و انتقال 

دوباره DCها به بیماران دارد.

داربســت ها، ریز محيط هایی كه به طور 4
سفارشی ساخته شده اند

داربســت های پلیمری و هیدروژل ها به منظور 

ايجاد ريز محیط موضعی مناســب و قطعه ای، 
قابلیت جای گذاری يا تزريق را دارند که می تواند 
ســايتوکین های التهابــی، آنتــی ژن توموری و 
ســیگنال های خطر ايمنی را بــه طور هم زمان 
و همراه با هم به صــورت درجا منتقل کند. به 
عنــوان مثــال، همراهی يا مشــارکت هم زمان 
تومور  آنتی ژنی  عصاره   ،GM-CSF12 سايتوکاين
 )TLR 9 آگونیست( CpG بیمار و الیگونوکلئوتید
در يک داربســت PLGA منفذدار که به صورت 
زيــر جلدی جای گذاری شــده اســت، موجب 
به کارگیری و فعال ســازی سلول های DC شده 
و در نتیجــه پــس روی تومورهــای موضعی و 
دوردست را در پی دارد. اين تأثیر ناشی از حضور 
مستمر آنتی ژن و آدجوانت و پیام رسانی آن در 
منبع يا ايســتگاه ذخیره ای آن است که مشابه 
آن در صورت استفاده از واکسن های محلول که 
ترکیبات خود را با ســرعت نسبتاً بااليی انتشار 
می دهند، دست يافتنی نیست. اين روش جذب 
که بر پايه داربست طراحی شده، در حال گذراندن 
 )NCT01753089( تحقیقــات فاز يک بالینــی
اســت. به منظور جلوگیری از نیــاز به جراحی 
پیوند، داربســتی که ويژگی خود تجمیع شونده 
و قابلیت تزريق دارد، طراحی و ابداع شده است. 
به طور اختصاصی میله های سیلیکايی منفذدار 
با نسبت ابعادی باال، ساختارهای منفذدار بزرگی 
تشکیل می دهند که يک ريزمحیط مطبوع برای 
DC فراهم می کنــد و در پی رفت و آمد بعدی 
اين DCها به گره های لنفاوی، پاسخ های ايمنی 
آداپتیو تحريک می شــوند. داربســت ها به طور 
مشابه می توانند نقش مهمی در بهبود عملکرد 
سلول های  T)که با فرايند انتقال انتخابی منتقل 
شــده اند( از طريــق فراهم نمــودن ريز محیط 
ايمونولوژيک حمايت گر، ايفا کنند. انتقال انتخابی 
ســلولACT( 13(، به ويژه بــا ورود گیرنده های 
آنتی ژنی کیمريک به سلول های T، می تواند در 
بهبود دائمی عالئم بدخیمی خونی کمک کنند. 
با ايــن وجود تومورهای جامــد يک ريزمحیط 
ســرکوب گر ايمنی فشــرده را کــه از عملکرد 
مؤثر ACT جلوگیری می کند، تثبیت  می کنند. 
پیوند زدن لنفوسیت ها در داربست های پلیمری 
زيســت تخريب پذير می تواند موجب گسترش و 
رهاســازی دائمی سلول های T واکنش گر تومور 
در مقاطع مکانی تومور شــده و تقويت عملکرد 
ضد توموری را به دنبال دارد.  سلول های T که از 
داربست مشتق شده اند، در کاهش بیماری پس 
 T مانده يا بیماری عود شده، نسبت به سلول های
آزاد که به صورت سیستمیک يا موضعی تزريق 
شده اند، کارايی بیشتری دارند. اين چنین منبع 
ذخیره ای عالوه بر فراهــم نمودن مولکول های 
کوچک و مواد زيســتی، ســندی بــرای درک 
مفهوم تحويل موضعی سلول هاست. ايمونوتراپی 
موضعــی به طور ويژه بــرای درمان تومورهايی 
که به طور ناقص برداشــت شــده اند، متناسب 
شده اســت تا از تکرار بیماری جلوگیری کرده 

و اثراتش می تواند پاسخ های سودمند گسترده ای 
به راه اندازد.

نانوایمونوتراپی موضعی۵
اين روش پاسخ ايمنی ضد توموری سیستمیک 
را که قادر به حذف و ريشــه کنی بیماری، شامل 
متاستازهای جای گرفته در مکان هايی که تصور 
می شــد لنگرگاه های ســلول توموری در جريان 
درمان مرسوم سیستمیک بیماری هستند، موجب 
می شود. لیپوزوم ها می توانند به عنوان لنگرگاه برای 
ترکیبات محرک سیستم ايمنی مانند مولکول های 
زيستی و اسیدهای نوکلئیک محرک ايمنی، پیش 
از تزريق داخل توموری مورد استفاده قرار گیرند. 
چنین ذراتی، توزيع زيستی اين ترکیبات را محدود 
کرده و بقاء يا مانــدگاری آن ها را در مکان تومور 
طوالنی می کنند. با اين کار، سمیت سیستمیک 
توسط روش نانو ايمونوتراپی موضعی کاهش يافته 
و به اين طريق پتانســیل درمانــی مولکول های 
محــرک ايمنی بــا راه اندازی پاســخ ايمنی ضد 

توموری سیستمیک به شدت افزايش می يابد.

تحویل مواد دارویی به سلول هایی T در۶
حال گردش

مهندســی سیســتم ايمنی14 همچنین قابلیت 
تحويل مستقیم دارو به ســلول های T را ممکن 
می سازد. جفت شــدن نانوذرات حامل ترکیبات 
کمکی با سطح سلول های T انتقال يافته انتخابی، 
موجب بروز پیام رســانی دائمی شبه اتوکرينی از 
میان اين ســلول های درمانی می شود. اين روش 
نقش فناوری نانو را در رابطه با انتقال فرم آزاد دارو 
اثبــات کرده و يک الگويی ارائه می کند که در آن 
 ACT بیشــتر از روش داربست حمايت کننده از
که در بخش 4 تشريح شد، استفاده شود. به طور 
ايده آل اين امکان وجود دارد که اين چنین نانوذرات 
حاوی آدجوانت با انتقال سیستمیک به سلول های 
T تحويل داده شده و قابلیت ايجاد يک روش رايج 
و عمومی را که ديگر نیازی به دســتکاری سلولی 
خارج از بدن بیمار )ex vivo( ندارد را امکان پذير 
کنند. جالب است که لیپوزوم هايی که با لیگاندهای 
مولکولی هدفمند مانند آنتی بادی ها و سايتوکین ها 
جفت شــده اند، می توانند انتقال هدفمند دارو را 
به ســلول های T انتخابی انتقال يافته، در شرايط 
درون تــن )in vivo( انجام دهند. کارهايی که در 
آينده انجام می شود احتماالً تحويل هدفمند دارو را 
به سلول های T داخلی يا اندوژن و همچنین ديگر 

انواع سلول ها، امکان پذير خواهد کرد.

متمركز كردن كاتاليست ها7
نانوذرات عالوه بر انتقــال مولکول های کوچک، 
الیگونوکلئوتیدهــا، آنتی ژن ها و ســیتوکاين ها، 
می توانند برای متمرکز کردن آنزيم ها در شرايط 
درون تن استفاده شوند. مثال ذرات می توانند برای 
 )NETs(15تجزيه تله های خارج سلولی نوتروفیلی
استفاده شوند. NETsها ساختارهای DNA خارج 

پیاپي۲۲۶ شماره۵ مردادماه9۵ سالپانزدهم 4۶

مقـاالت



ســلولی اند و هنگامی که به صورت داخل عروقی 
تشکیل شــوند، موجب جدا شــدن سلول های 
توموری در حال گردش شــده و در نتیجه باعث 
پیشروی متاستاز می شوند. تجزيه NETsها توسط 
شــکل آزاد آنزيم DNase در مهار متاستاز تقريباً 
ناکارآمد است، در حالی که نانوذرات پوشیده شده 
با  DNaseتأثیر درمانی را به طور گسترده افزايش 

می دهند.

نگاهی به آینده ۸
با حرکت به جلو، رشــته مهندسی ايمونولوژی 
با اســتفاده از روش های جديدی که امکان آنالیز 
چندگانه تعیین نوع ســلول )با اســتفاده از روش 
تصوير بــرداری تابش يونی چند گانــه(، حالت 
فعالیت سلول )سايتومتری جرمی( و واسطه های 
محلول تحريکی/مهاری موجود در محیط تومور و 
موجود در گردش )روش Luminex(، بهره زيادی 
خواهد برد. با مقدور شدن بررسی بیشتر چندين 
پارامتر به طور همزمان، اين ابزارهای جديد نسبت 
به روش های مرســوم مانند فلوســیتومتری16 و 
االيزا1۷، ديدگاه های جديدی را در فهم هماهنگی 
و تعامل باالی سیســتم ايمنــی ايجاد می کنند. 
درک کامــل اثرات پايین دســتی مداخله های ما 
شــامل بیان لیگاندهای مهاری/کمک تحريکی و 
تولید سايتوکین های تنظیم کننده سیستم ايمنی، 
امکان تولید محصول مناســب و اصالح شده را به 
منظور دســت يابی به نتايــج درمانی بهتر، فراهم 
خواهد کرد. عالوه بر افزايش شــناخت و بررسی 
ما از اجزاء بیوشــیمیايی و ســاختمانی سلول در 
ريزمحیط تومور، همچنیــن می توانیم از محیط 
فیزيکی اطراف تومور و گره های لنفاوی زه کشــی 
کننده آن، استفاده مفیدی ببريم. در واقع ماتريکس 
خارج ســلولی تومور به عنوان يک عامل فیزيکی 
در سرکوب سیســتم ايمنی عمل کرده و از نفوذ 
سلول های ايمنی به درون يا مرکز تومور ممانعت 
می کند. از مهندسی سیستم ايمنی می توان برای 

تغییر ريزمحیط فیزيکی تومورها مثالً برای تغییر 
ماتريکس خارج سلولی اطراف تومور استفاده کرد. 
فناوری های پیشرفته عالوه بر آشکار کردن عملکرد 
دقیق سلول های ايمنی، امکان تولید ساختارهای 
فیزيکی شبه لنفاوی را به منظور مطالعه و دستکاری 
اعمال سیستم ايمنی فراهم خواهد کرد. افزايش 
قابلیت تکثیر روش های ســاخت و فرموالسیون، 
شايد اصلی ترين مانع پیش روی نانوسامانه ها برای 
عرضه بالینی در هنگام تولید است. تولید کنترل 
شده می تواند توزيع يا انتشار چندگانه را به حداقل 
 )3D( 1۸برساند. برای مثال، فناوری چاپ سه بعدی
در حال دگرگون کردن رشته پزشکی ترمیمی يا 
بازسازی اســت و به طور مشابه پتانسیل تأثیر بر 
روی مهندسی ايمونولوژی سرطان را نیز دارد. ابتدا 
اين فناوری برای تولید داربست های معین و تقويت 
شده به منظور استفاده در واکسیناسیون يا انتقال 
انتخابی سلول حمايت گر، به کار گرفته خواهد شد. 
در ســال  های پیش رو اين فناوری می تواند برای 
تولید ســاختمان های لنفاوی سومین مصنوعی و 
قابل پیوند، به کار گرفته شــود که اين ساختارها 
دارای نواحــی معین بــرای ســلول های ايمنی 
اختصاصی، هستند و برای بقای طوالنی مدت بیمار 
مهم اند. ارگان های شــبه لنفاوی قابل انتقال قبال 
برای نشان دادن تشکالت مجزاء سلول های سیستم 
ايمنی که در ايجاد پاســخ های سلولی و هومورال 
عملکردی در واکسیناسیون نقش دارند، مهندسی 
شــده اند. تکنولوژی چاپ سه بعدی امکان عزل و 
نصب سلول های سیستم ايمنی، ماتريکس خارج 
سلولی وسايتوکین ها را با دقت و صحت بی نظیری 
خواهد داد. اين پیشرفت نه تنها با زيست شناسی 
انتقالی مرتبط خواهد بود بلکه به ايمونولوژی پايه 
نیز مربوط می شــود. مثالً داربست های مهندسی 
شده موجب افزايش شناخت ما از ريز محیط های 
فیزيکی و بیوشیمیايی که تعادل بین تحمل و پس 
زدن را تغییر می دهند، می شود. نانوذرات با تحويل 
موضعی و متمرکز محموله های خود موجب کاهش 

قابل توجه غلظت های مصرفی مولکول های محرک 
سیســتم ايمنی شده و به اين طريق پاسخ ايمنی 
خاص و مد نظر ما حاصل شده و همچنین پروفايل 
ايمن و مطمئن اين داروها تقويت می شود. هنوز 
موادی که از آن ها برای ساخت نانوسامانه ها استفاده 
می شــود به طور ذاتی قابلیت تحريک پاسخ آزار 
دهنده میزبان را دارند؛ بنابراين پارامترهای معنادار 
و ايمن مانند سطوح سرمی اينترفرون های نوع يک 
و اينترلوکین 6 (IL 6) بايد تعیین و مشخص شوند. 
بر خالف واکســن های پیش گیرنــده، اين چنین 
پاسخ هايی برای بیماران سرطانی قابل قبول بوده 
و حتی ممکن است در تحريک ايمنی ضد سرطان 
مفید باشد، با اين حال به خوبی بايد مطالعه شوند. 
خوشــبختانه يک نوع دارو به نام توســیلیزومب 
)tocilizumab( کــه يــک نوع آنتی بــادی ضد 
گیرنده IL 6 است، برای کنترل سندرم رهاسازی 
ســايتوکین1۹ در مرحله حاد به طور موفقیت آمیز 
استفاده شده است. با تکیه بر سرمايه گذاری برای 
توسعه مواد زيستی ايمن، ورود محصوالت حاصل 
از مهندسی ايمنی شناسی به عرصه های بالینی و 
عرضه آن ها به بیماران ســريع تر و آسان تر خواهد 
شد. داده ها و اطالعات جمع  آوری شده از بیماران، 
نســبت به داده هايی که از مدل های پیش بالینی 
مشتق شده اند بهتر و آموزنده تر خواهند بود. شواهد 
و نشانه های ظاهر شده، اين مساله را تأيید می کنند 
که روش های ايمونو تراپی سرطان در صورتی که 
با داربســت ها و نانوذرات تنظیم شوند، پاسخ های 
ايمنی اختصاصــی و طوالنی و اثرات ضد توموری 
قوی تری را نسبت به حالتی که فرم آزاد دارو تزريق 
شود، ايجاد می کنند. امید است اين مقاله زيست 
شناسان پايه را نســبت به بکارگیری مهندسان 
زيستی تشويق کرده و ســواالت مطرح شده را با 
استفاده از روش های ابداعی جديد پی گیری کنند. 
مهندسی ايمونولوژی عالوه بر پتانسیل درمانی، ابزار 
ارزشمندی را برای تجزيه و تحلیل زيست شناسی 

بنیادی فراهم می کند.
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خرق عادت در توسعه فناوری کشور

تهيه: بنياد توسعه فردا؛ اندیشکده سياست نگاری فناوری نانو

الگویپیشرفتفناورینانو

 چه مسایلی باعث شد تا انگيزه ساخت تجهيزات آزمایشگاهی 
نانو در داخل كشور در ميان مدیران و تصميم گيران ستاد توسعه 
فناوری نانو قوت بگيرد؟ همچنين جدی شدن تفکر ساخت داخل 
یکی دوسال پس از شکل گيری شبکه آزمایشگاهی نانو صورت 
گرفت، اگر ارتباطی بين این دو موضوع وجود دارد نيز شنيدنی و 

جذاب خواهد بود.
در سال های ابتدايی تشکیل ستاد، برای پشتیبانی فعالیت های محققان و صنعت 
در حوزه نانو، نیاز به تجهیزات احساس شد. با توجه به تحريم با مشکالت عديده ای 
در تامین تجهیزات مورد نیاز مواجه بوديم. روند تحريم مدام شدت بیشتری پیدا 
می کرد. به طوری که شرکت های خارجی حتی بعضی از ساده ترين تجهیزات را به 
ما نمی فروختند. حتی اگر مراکزی هم راضی می شدند اين تجهیزات را در اختیار 
ما قرار بدهد، فرايند انتقال پول مشکل ساز می شد. مشکل ديگر معضل نگهداری، 

تعمیرات و خدمات پس از فروش بود.
مدتی که از شــروع به کار شــبکه آزمايشگاهی نانو گذشت مشکل تعمیرات و 
خدمات نامناسب پس از فروش نمايان شد. برای شناخت اين مشکل الزم است 
بدانیم مکانیزم وارد کردن تجهیزات به کشــور چیست؟ روش کار به اين صورت 
است که در دانشگاه بودجه ای را به خريد تجهیزات اختصاص می دهند و به عنوان 
مثال به دانشکده مواد می گويند، شما اينقدر بودجه داريد. ببینید که چه نیاز داريد 
و برای خريد اقدام کنید. گروهی نیازها را بررسی کرده و دستگاه مورد نیاز برای 
خريد را تعیین می کنند. دانشکده درخواست خريد تجهیز مورد نظر را به دانشگاه 

می دهد. مامور خريد با نمايندگی های فروش ارتباط برقرار 
می کند و در نهايت دســتگاه مورد نظر خريداری می شود. 
در ابتدا اغلب شرکت های وارد کننده تجهیزات، ادعای همه 
نوع ســرويس و خدمات می کنند، در صورتی که برخی از 
آنها هنوز هم ســطحی ترين خدمات اولیه را ارائه می دهند. 
به اين صورت که اگر دستگاهی اشکال عمده پیدا کند اين 
شرکت ها تنها قطعه مورد نیاز را از خارج خريداری می کنند. 
حتی خدمات در اين سطح هم يعنی خريداری قطعات مورد 
نیاز، در دوران تحريم قفل شــد؛ چرا که ديگر شرکت های 
تولیدکننده قطعات مورد نیاز را نمی فروختند. به اين ترتیب 
در آغاز دوران تشــديد تحريم ها، خیلی از دستگاه ها از رده 
کاری خارج می شدند. از طرف ديگر خیلی از اين دستگاه ها 
پیچیدگی خاص دارند و قطعاتی نیاز داشتند که در داخل 

توان ساخت آن وجود نداشت. 
بنابراين خريد تجهیزات از خارج می توانست برای مدت محدودی کارايی داشته 
باشد. ما برای توسعه فناوری نانو نیاز به تجهیزات داشتیم که هم در زمینه خريد آن 
از خارج با مشکل مواجه بوديم و هم بعد از خريد به مانع تعمیرات و خدمات پس از 
فروش برخورد می کرديم. شرايط تحريم اين وضعیت را پیچیده تر کرد و بهانه های 

شرکت های فروش تجهیزات برای ندادن خدمات مناسب بیشتر شد. 

 به خدمات پس از فروش نامناسب اشاره كردید. مثال هایی از این 
دست، مشــکل خدمات پس از فروش تجهيزات آزمایشگاهی را 

بيشتر روشن می كند.
وارد کنندگان دستگاه ها بیشتر تاجر هستند و اطالعات فنی از دستگاه ها ندارند. 
در موقع فروش تنها کاتالوگ را به خريدار نشان می دهند و يک يا چند کار سطحی 
دستگاه را هم می دانند. اما کار که کمی پیچیده می شود می گويند که اين کار ما 
نیست و بايد تکنسین از خارج بیاوريم. آمدن تکنسین از خارج هم هزينه زيادی 
دارد. دانشــگاه های ما مگر استطاعت مالی اين را دارند؟ از طرفی دانشگاه ها پول 
برای خريد تجهیز می گذارند، ولی برای نگهداری آن بودجه ای در نظرنمی گیرند. 
حتی اگر يک تکنسین هم حاضر شود از خارج بیايد و يا در داخل بتواند دستگاه 

را تعمیر کند پولی برای آن ندارند.
متاسفانه کارهای غیر اخالقی اين شرکت ها و ارتباطشان با شرکت های خارجی، 
پیچیدگی هايــی را برای خدمات پس از فروش ايجاد می کرد که هنوز هم وجود 
دارد. البته اين مشکل در ســطح ملی وجود دارد و متولی 
برای اين بخش وجود ندارد. اگر ما به کمپانی فیلیپس اجازه 
می دهیم که 20 دستگاه در ايران بفروشد، بايد موظف باشد 
که تکنسین مســتقر و آموزش ديده در ايران داشته باشد 
تا بتوانیم از اين ســرمايه ملی حفاظت کنیم. اين موضوع 
از جنبه هــای مختلف به وزارت صنعت، وزارت علوم و خود 

دانشگاه ها ارتباط دارد.

 به این ترتيب انگيزه كافی برای ورود به عرصه ساخت 
تجهيزات آزمایشگاهی نانو وجود داشت. این برنامه چه 

زمانی در ستاد كليد خورد؟
شــروع ايــن سیاســت از ســاخت دســتگاه اس تی ام 
)STM2 ( بود که در يکی از شــرکت ها انجام شد. با ساخته 

  در زمانيکه حتی ساخت یک وسيله آزمایشگاهی ساده مثل گرمکن1  در كشور انجام نمی شد، 
ستاد توسعه فناوری نانو عزم خود را جزم كرد تا برای ساخت تجهيزات آزمایشگاهی گام هایی جدی 
بردارد. این انگيزه ستاد سرآغاز تحولی سازنده در توسعه فناوری نانو شد. گرچه این برنامه در مسير 
بلوغ خود قرار دارد و در این مسير با چالش های جدیدی مواجه می شود كه نياز به چاره اندیشی دارد، 
اما می تواند در حوزه  سایر فناوری ها نيز قابل الگوبرداری و راه گشا باشد. هم صحبتی با دكتر علی 
بيت الهی به عنوان یکی از تصميم گيران این حوزه كه در پيشبرد این برنامه نقش اساسی ایفا كرده 

است ، زوایای مختلف سياست ساخت تجهيزات آزمایشگاهی نانو در كشور را روشن  می سازد.
وی دانش آموخته دانشگاه ليدز انگلستان و استاد دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی و علم 
مواد است. ایشان از بدو تشکيل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با این مجموعه همکاری داشته است 
و از اعضای حقيقی ستاد بوده است. به عالوه مدیریت كميته استاندارد و ایمنی نانو و نيز كارگروه 

همکاری های بين المللی این ستاد را بر عهده داشته است.

ارایه كمک هزینه به 
دانشگاه ها برای خرید ساخت 

تجهيزات داخل، این نوید 
را به شركت های سازنده 

تجهيزات می داد كه ساخت 
داخل، یک جریان پایدار است 

و مجموعه هایی مثل ستاد 
و معاونت علم و فناوری، به 

دنبال تقویت آن هستند.
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شدن موفقیت آمیز اين دستگاه، بارقه امیدی در ذهن  ما ايجاد 
شد تا به مسئله ساخت داخل بیشتر توجه کنیم. کشور ما 
به لحاظ توانمندی نیروهای انســانی وضعیت خیلی خوبی 
داشــته و دارد. از طرفی اين تجهیــزات اغلب از بخش های 
الکترونیکی، مکانیکی و مواردی از اين قبیل تشکیل شده اند 
که کارشناسان مسلط فراوانی در اين زمینه داريم. يک برنامه 
راهبردی مشــخص می توانست اين متخصصان را در مسیر 
ساخت تجهیزات قرار دهد. ما می دانستیم که دستگاه اس تی 
ام پیچیدگی هايی دارد. خدا به مهندس سجادی3  قوت دهد. 
ايشان يک فرد کلیدی و راهبردی در پیشبرد برنامه های نانوی 
کشــور از جمله ساخت تجهیزات بودند. ايشان با تشخیص 
درســتی که داشتند، هم انگیزه را ايجاد کردند و هم روحیه 

دادند.

 چنانچه عنوان كردید با حمایت از ساخت دستگاه اس تی ام، عمال 
برنامه ساخت داخل در ستاد كليد خورد. این پروژه یعنی ساخت 
دستگاه اس تی ام چگونه مطرح شد و چه عقبه ای داشت؟ چرا این 

پروژه برای ورود به حوزه ساخت انتخاب شد؟
قضیه از اينجا شروع شد که دکتر سرکار که رياست مرکز رشد لوازم و تجهیزات 
پزشکی را بر عهده داشــت با همکاری دکتر صابر توانستند مشابه دستگاهی از 
دستگاه اس تی ام موجود در بازار بسازند و توسط آن تصويری از ساختار گرافیت 
به دست بیاورند. آنها به دنبال اين بودند که کار را ادامه دهند تا تصوير با کیفیت 
دستگاه های موجود بگیرند. دکتر سرکار با مهندس سجادی صحبت کردند و گفتند 
اگر حمايت کنید ما می توانیم دستگاهی با کیفیت دستگاه های حاضر بسازيم. اين 
موضوع در حد حرف بود و اطمینانی از اينکه ساخت دستگاه امکان داشت يا نه 
وجود نداشت. اما مهندس سجادی با شناخت و شم درستی که داشتند، روی آن 
سرمايه گذاری کردند. به اين صورت که ايشان 3 عدد از اين دستگاه را پیش خريد 
کردند و دکتر سرکار تعهد داشتند که اين سه دستگاه را سر موعد به ستاد تحويل 
دهند. من چون در حوزه نانو از پیش کار می کردم، به پیچیدگی ها و سختی اين 
کار شناخت داشتم. وقتی دکتر سرکار چنین پیشنهادی دادند، من باور نداشتم 
بتوانند اين کار را به سرانجام برسانند و در دلم گفتم: انشااهلل موفق باشید! چون 
دستگاه اس تی ام بسیار پیچیده  است. در نهايت ظرف مدت کمی يعنی در حدود 
6 ماه، اين دستگاه ساخته شد.  اين نشان دهنده ظرفیت های انسانی ما است که 

خیلی اوقات بی توجه از کنارش می گذريم.
بعد از ســاخته شدن دستگاه، قرار شــد که آن را در يک از نشست های شبکه 
آزمايشگاهی نانو، پرده برداری کنیم. مديران شبکه را دعوت کرديم که همه استاد و 
متخصص بودند. ساخته شدن اين دستگاه در داخل برای آنها يک شوک بود. حتی 
يکی از اساتید متخصص حوزه نانو صراحتا گفتند که باورشان نمی شود دستگاه 
ساخته شده کارايی الزم را داشته باشد. گفتیم ما اين دستگاه های ساخته شده را 
به شما امانت می دهیم می توانید با آنها کار کنید. پس از کار با اين دستگاه ها کارايی 

مطلوب آنها مورد تايید قرار گرفت.

 بعد از ساخته شدن اولين دستگاه و موفقيت آن، ستاد چه روشی 
را برای ورود گسترده به حوزه ساخت در پيش گرفت؟ روش رایج 
در كشور برای شناسایی توانمندی ها این است كه فراخوان می دهند 
و متقاضيان پيشنهاد خود را برای همکاری ارائه می دهند. آیا ستاد 

هم از این روش استفاده كرد؟
شــاکله اصلی اين ايده ها در اردوهايی رخ می داد که ستاد برای تصمیم گیری و 
بحث و بررسی بر روی ايده های کاری ترتیب می داد. قبل از اردو روی جنبه های 
مختلف آن فکر می شد و يک آيین نامه پیش نويس تهیه می شد. در اردوی دو روز 
توی يک اتاق از صبح تا شب بحث می شد تا نهايتا برای اجرا جمع بندی می شد. 
باالخره در سال ۸4 در يکی از اردوها آيین  نامه ساخت تجهیزات داخل تصويب شد 

و در همان ســال سیاست های حمايتی از ساخت تجهیزات 
شروع شــد. اولین سوال اين بود که چگونه متخصصان اين 
حوزه را شناســايی کنیم؟ يک گزينــه اين بود که فراخوان 
بدهیم و هر کس که توانايی ساخت تجهیزات را دارد، خودش 
را به ستاد معرفی کند. به اين نتیجه رسیديم که اين روش 
وقت گیر اســت و بدون اينکه نتیجه خوبی داشته باشد تنها 
انرژی سیســتم را می گیرد. معموال در زمینه های پژوهشی 
فراخوان داده می شــود. در حالیکه ستاد به اين پروژه ها نگاه 
تحقیقاتی و پژوهشی نداشت، بلکه رويکرد آن توسعه فناوری 
بود. بنابراين الزم بود خودمان بررســی هايی انجام دهیم و 
توانمندی ها را شناسايی کنیم. سپس توانمندی های شناسايی 

شده را ارزيابی کرده و به آنها ماموريت ساخت بدهیم.

 شناســایی توانمندی ها در شرایطی كه ســاخت تجهيزات، 
پيش زمينه جدی در كشــور نداشت كار ســختی بود. ستاد چه 
مکانيزمی را در پيش گرفت؟ آیا اصال در آن زمان توانمندی های 

ویژه این حوزه در كشور وجود داشت؟
تصمیم بر آن شد که پايان نامه هايی که به نوعی با ساخت تجهیزات مرتبط بودند 
و تجهیزاتی در سطح ساخت نمونه اولیه4  يا مقدماتی ساخته بودند شناسايی شوند. 
سپس اين پايان نامه ها ارزيابی و داوری شده و در نهايت موارد مورد نظر طی يک 
فعالیت کارشناسی انتخاب شوند. پس از انتخاب مواردی که قابلیت ساخت دستگاه 
در آنها ديده می شد، يک تیم متخصص با فرد يا افراد صاحب پايان نامه جلساتی را 
برگزار می کردند. در اين جلسات سیاست های ستاد برای آنها ارائه می شد و فرايند 
ساخت دستگاه مورد نظر در مسیر فعالیت های ستاد قرار می گرفت. بله مواردی 
وجود داشت که قابل پیگیری بودند. يکی از اين موارد، پايان نامه دکتر فريدی بود.

 در مورد پروژه دكتر فریدی بيشتر مایليم بدانيم. آیا ساخت این 
دستگاه مانند دستگاه STM  موفقيت آميز بود؟

پروژه دکترای دکتر فريدی5  در حوزه نانو الیاف بود و نیاز داشتند ماده ای را تهیه 
کنند، اما دستگاه مربوطه را نداشتند. بنابراين در جريان پروژه دکترای خود دست 
به کار شده و يک نمونه اولیه  از دستگاه را ساخته بودند. ستاد به ايشان پیشنهاد داد 
دستگاه خود را ارتقا دهد به طوريکه قابلیت فروش داشته باشد. ايشان قبول کردند 
و ستاد با مکانیزم پیش خريد، هزينه ساخت سه دستگاه را به ايشان دادند و قرار 
شد ستاد خودش برای پیدا کردن مشتری هم اقدام کند. الزم به ذکر است تمام 
دانشکده هايی که در حوزه نانو کار می کنند به اين دستگاه نیاز دارند، در حالی که 
دستگاه خارجی هم خیلی گران است. دکتر فريدی اين دستگاه را ساخت و حتی 

در گام های بعدی به سمت توسعه مقیاس و کارکرد صنعتی نیز هدايت شد.

 به طور كلی ستاد پس از شناسایی توانمندی ها، چه حمایت هایی 
از آنها می كرد؟

در کل حمايت به اين صورت بود که به آنها کمک کنیم تا اوال نمونه دســتگاه 
ساخته شده را ارتقا دهند و دوم برای تجهیزات ساخته شده آنها بازاری ايجاد کنیم. 
به گونه ای که تمايل داشته باشند فعالیت خودشان را به صورت جدی تر در قالب 
يک شرکت تولید کننده ادامه بدهند. به اين شکل بود که برنامه ساخت با توجه 
به همه مالحظات مربوط به ساخت تجهیزات نانو در داخل کشور قوت گرفت و 
تعداد اين شرکت ها و تعداد تجهیزات ساخته شده به مرور رو به افزايش گذاشت.

 آن طور كه ذكر كردید، ستاد قرار شد برای بازار تجهيزات نيز در 
كنار حمایت از ساخت چاره ای بيندیشد. باالخره چه راه حلی برای 
بازار تجهيزات اندیشيده شد؟ در اولين دستگاه خود ستاد خریدار 
بود اما به هر حال خود مصرف كننده نهایی نبود و با افزایش تعداد 
تجهيزات ساخته شده، مشــکل بازار باید به نحوی حل می شد. 

در ساخت دستگاه ها به 
شركت ها می گویيم به هيچ 
وجه نباید از دستگاه های 
مشابه كپی كنند. زیرا این 
كار در بلندمدت محکوم به 
شکست است و نمی توانند 

دستگاه های خود را در خارج 
از كشور عرضه كنند. چرا كه 

بازار فناوری های پيشرفته 
ایران كوچک است و 

دستگاه های ساخته شده باید 
صادر شوند.
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از طرفی الزم بود  این تجهيــزات در كنار تجهيزات خارجی كه 
برندهای معتبر و شــناخته شده ای هستند، جای خود را در بازار 

داخل باز كنند.
يکی از مهم ترين گام هايی که در جهت پشتیبانی توسعه ساخت تجهیزات در 
داخل کشور انجام شد، حمايت از خريد تجهیزات ساخت داخل در قالب نمايشگاه 
»تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران« بود که از سال ۹1 شروع شد. برای 
اينکه بازار خوبی برای محصوالت ساخت داخل در حوزه نانو ايجاد شود، توافقی 
بین معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و وزارتخانه های علوم  و بهداشت در 
آن سال انجام شد. بر اساس اين توافق، يارانه مناسب به میزان 50 درصد قیمت 
دستگاه ها به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در قالب نمايشگاه »تجهیزات و مواد 
آزمايشگاهی ساخت ايران« داده شد تا از تجهیزات ساخت داخل خريد کنند. اين 
تدبیر اين نويد را به شرکت های سازنده تجهیزات می داد که ساخت داخل، يک 
جريان پايدار است و مجموعه هايی مثل ستاد و معاونت علمی و فناوری، به دنبال 
تقويت آن هستند. به صورتی که حتی برای بازار اين محصوالت به دنبال راه حل 
بوده و اقدام عملی می کنند. بر اســاس اين توافق سه سال پیش اولین نمايشگاه 

ساخت ايران برگزار شد.

 آیا در اولين نمایشگاه ســاخت ایران، از خرید این تجهيزات 
استقبال  شد؟

آن زمان برای ما هم سوال بود که چه کسی جنس ايرانی می خرد؟ برگزارکنندگان 
نمايشگاه تصمیم گرفتند که همان سیاست تشويق و حمايتی را دنبال کنیم. در 
آن زمان خانم دکتر سلطانخواه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری بودند. 
در اولین نمايشگاه بیش از 100 تجهیز عرضه شد. تصمیم بر آن شد که هر کس 
اين تجهیزات را بخرد و 50 درصد هزينه آن مورد حمايت قرار گیرد. ســال اول 
دانشگاه ها آمدند و ديدند دستگاه هايی ساخته شده است که واقعا نیاز دارند. اگر 
می خواســتند دستگاه مشابه را از خارج کشور تامین کنند، قیمت آن باال بود. از 
سوی ديگر اگر از داخل می خريدند نیاز به ارز هم نداشتند. ضمن اين که اينجا 
سازنده در دسترس است و اگر دستگاه خراب می شد، به راحتی او را برای تعمیر 
پیدا می کردند. در اولین نمايشگاه حدودا 1۷ میلیارد تومان فاکتور خريد جمع 
شد. قرار  شد که، يک سهم را معاونت و يک سهمی را هم خود دانشگاه ها بدهند.

 برگزاری نمایشگاه در سال های بعد چه روندی را طی كرد.
ســال دوم برنامه مفصل تر شد و قرار شد حمايت ها گســترده تر باشد. تعداد 
شــرکت ها و تعداد محصوالت هم بیشتر شده بود. با موفقیت اولین نمايشگاه و 
حضور دانشــگاه ها و متخصصان در اين نمايشگاه تصمیم بر آن شد تا يک گام 
تکمیلی برداشته شود. در نمايشگاه اول همه تجهیزات ساخت داخل را به يک 
چشــم نگاه کرديم. به اين معنی که حمايت برای همه تجهیزات مشابه بود. اما 
االن تجهیزات سطح بندی شده اســت. تجهیزات از نظر سطح فناوری به سه 
دســته  Mid Tech ،high Tech و Low Tech تقســیم بندی شده اند که میزان 
حمايت ها از هر کدام متفاوت اســت. خوشبختانه سال گذشته نزديک 1000 
میلیارد تومان درخواست خريد تجهیزات از دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزش و 

پرورش در نمايشگاه ثبت شد.
اعتقاد من اين است که برگزاری نمايشگاه عاملی برای رشد 
شرکت های سازنده شد. به عنوان مثال شرکتی 50 سفارش 
در نمايشــگاه می گرفت که الزم بود شرکت کوچک خود 
را توســعه دهد. مثال نیروی جديد استخدام کند يا واحد 
تحقیق و توســعه خود را توســعه دهد. االن بیش از 30 
شرکت ســاخت تجهیزات نانويی داريم. الزم است بررسی 
شود ورود به حوزه ساخت تجهیزات چه میزان اشتغال زايی 
و به اقتصاد کشور کمک کرده است. واقعا اگر اين ظرفیت 
در داخل ايجاد نمی شد اين همه تجهیزات مورد نیاز از کجا 

تامین می شد؟

 چگونه تایيد می شــد كه یک دستگاه ساخت داخل است. آیا 
تعریفی برای ساخت داخل بودن تجهيزات وجود داشت؟

برای شرکت دادن سازنده ها در نمايشگاه، تعريف خاصی از ساخت داخل معین 
شده بود که مشخص می کرد چه دستگاهی را می توان گفت ساخت داخل هست 
يا نیســت. اگر دســتگاهی ۸0 درصد آن در داخل ساخته شده بود، مورد قبول 
بود. سیاست فعلی هم همین است. اين طبیعی است که دستگاه ها قطعاتی نیاز 
دارند که ممکن اســت در داخل کشــور وجود نداشته باشد. اما اين الزم بود که 
طراحی دستگاه و ساخت قسمت بیشتر قطعات در داخل کشور انجام شده باشد. 
برای ارزيابی اين مســئله تیم های کارشناسی در معاونت علمی و فناوری وجود 
داشتند که میزان درصد ساخت داخل را تعیین می کردند. افراد کمیته تخصصی 
از همکاران ســتاد و همچنین از کسانی که به طور ويژه در زمینه دستگاه مورد 
نظر تخصص داشتند، تشکیل می شد. از آنجا که کل برنامه برگزاری نمايشگاه را 
ستاد نانو مديريت می کرد، افراد اين کمیته را نیز ستاد به معاونت پیشنهاد داد. 
شناسايی سازندگان، ارائه تايیديه های الزم برای حضور در نمايشگاه، تنظیم قرارداد 
با شرکت ها، تعهدات شرکت ها در مقابل خريدارها، طراحی نرم افزاری برای پیش 
ثبت نام شرکت ها همگی توسط ستاد انجام شد. تمام فرايند مالی هم که نسبتا 

پیچیده است، از طريق صندوق نانو انجام گرفت.

 برای ساخت دستگاه ها، سازنده ها چه روشی را پيش می گرفتند؟ 
آیا طراحی پایه، طراحی مفهومی را خودشــان انجام می دادند یا 

روش آنها مهندسی معکوس بوده است؟
به طور کلی در بحث ساخت تجهیزات در دنیا، به اين صورت نیست که يک نفر 
درگیر ساخت شود و صفر تا صد کار را انجام دهد. بلکه آنچه مهم است مديريت 
ساخت است. يعنی يک تیم سازنده نیاز است و کسی که کار ساخت را مديريت 
می کند بايد بداند که چه چیزهايی را الزم دارد. به عنوان مثال در بخش سخت افزار 
الزم است قطعات مورد نیاز شناسايی شوند و آنگاه مشخص شود که چه قطعاتی 
را از چه راه هايی می شود تامین کرد. بنابراين نیازی به ساخت همه قطعات نیست. 

آنچه مهم است طراحی کل است که سازنده بايد خودش انجام دهد. 
از آنجا که بازار فناوری های پیشرفته ايران کوچک است، دستگاه های ساخته شده 
الزم است صادر شوند. به همین خاطر در ساخت دستگاه ها به شرکت ها می گويیم 
به هیچ وجه نبايد از دســتگاه های مشــابه کپی کنند. زيرا اين کار در بلندمدت 
محکوم به شکست است و نمی توانند دستگاه های خود را در خارج از کشور عرضه 
کنند. نتیجه توجه ســتاد به اين امر اين است که در حال حاضر درصد بااليی از 

پتنت های بین المللی ستاد متعلق به شرکت های ساخت تجهیزات است. 

 در مورد پتنت شدن تجهيزات ساخته شده در داخل، الزم است 
زیرســاخت هایی از قبل وجود داشته باشند و یا ایجاد شوند. آیا 
زیرساخت های الزم برای ساخت تجهيزات از جمله مالکيت فکری 
به حد كفایت در كشور وجود داشتند؟ اگر پاسخ منفی است ستاد 

چه راهبردی را برای حل این مسئله در پيش گرفت؟
اگر يک جريان بخواهد اثرات ملی داشته باشد، خیلی از مسائل را بايد در کنارش 
ديد. قبال هیچ زيرساخت آماده ای برای ساخت تجهیزات در کشور وجود نداشت. 
خالءهای اجرايی و مديريتی زيادی وجود داشت که الزم بود 
ستاد برای آنها راه حلی بیابد. ستاد در برنامه ساخت تجهیزات  
يک جريان را از صفر شروع کرد و ريشه ای به آن نگاه کرد. 
البته در همه برنامه های ســتاد اين گونه است. من همیشه 
می گويم ســتاد برخی از بخش ها را خودش جراحی کرد تا 

توانست جريان ساخت تجهیزات در داخل را پیش ببرد. 
برای موفق شــدن سیاســت ســاخت داخل تجهیزات، 
برنامه های مختلفی طراحی شد که مواردی چون بازارسازی، 
حمايت از سازنده ها، استانداردها و تايیديه های مختلف مورد 
نیــاز را در نظر بگیرد. به عنوان مثال برای اينکه تجهیزات 

الگویپیشرفتفناورینانو

ما برای رسيدن به یک 
هدف بزرگ در اقتصاد نانو و 

تجاری سازی تجهيزات ساخت 
داخل مجبور بودیم و هستيم 
كه همه ساختارهای مورد نياز 
را مورد توجه قرار دهيم و هيچ 

چاره ای غير از این نداریم.
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ساخته شده بتوانند در بازار وارد شوند، الزم بود استانداردها 
و تايیديه های الزم را مثل تايیديه ســی ای )CE( اروپا، توف 
)TUV( آلمان و يا تايیديه های ديگری که در سطح ملی الزم 
بود دريافت کنند. در مسیر اخذ تايیديه های بین المللی باز 
هم با مشــکل تحريم مواجه بوديم. بسیاری از موسسات و 
سازمان های بین المللی، به ويژه اروپايی، حاضر نبودند برای 
گرفتن استانداردهای الزم با ستاد و شرکت های سازنده ايرانی 
همکاری داشته باشند. بنابراين ما مجبور بوديم که راهکارهای 

مختلفی را دنبال کنیم تا بر اين مشکل فائق بیايیم. خوشبختانه با شناسايی هايی 
که در ارتباط با شرکت های مرتبط در سطح بین المللی انجام شد، توانستیم اين 
معضل را حل کنیم تا تجهیزات ما بتوانند تايیديه های بین المللی و ملی را دريافت 

کنند.
از ســوی ديگر وقتی الزم اســت برای بازار تجهیزات نانو  فکری کنیم، متوجه 
می شــويم بازار ايران بسیار کوچک اســت و برای اينکه شرکت های سازنده وارد 
بازار بزرگ جهانی شوند، بايد توان رقابت پذيری آنها با شرکت های بزرگ خارجی 
افزايش يابد. يکی از الزمه های ورود به بازار جهانی »پتنت« اســت که خالء آن 

احساس شد و تا مراحل اجرايی و حمايتی برای آن چاره انديشیده شد. 
من باز به حرف اولم برمی گردم: ما برای رسیدن به يک هدف بزرگ در اقتصاد نانو 
و تجاری سازی تجهیزات ساخت داخل مجبور بوديم و هستیم که همه ساختارهای 
مورد نیاز را مورد توجه قرار دهیم و هیچ چاره ای غیر از اين نداريم. زمانی متوجه 
شديم که الزم است روی پتنت کار کنیم و کمیته پتنت داخل ستاد را ايجاد کرديم 
تا راهکارهای پیاده سازی آن را پیدا کرده و عملی کنیم. به اين ترتیب کار از يک 

هسته کوچک شروع شده است، ولی مسئولیت ستاد تمام نمی شود. 

  مسلما ایجاد زیرساخت های جدید همراهی سازمان ها و نهادهای 
متولی در كشــور را می طلبد. در طول این سال ها این همراهی را 

چگونه ارزیابی می كنيد؟
من اعتقاد دارم مغز ســتاد بزرگ شده است اما دست و پايش به تناسب مغزش 
رشــد نکرده است. به اين معنی که ستاد اتاق فکر است و برنامه ريزی های خوبی 
دارد، اما در اجرا بايد کل کشور درگیر شوند و سازمان های متولی بايد وارد شوند. ما 
نیازمند بازنويسی مسئولیت ها و ماموريت های دستگاه های اجرايی کشور هستیم. 
اين وضعیت در مقابل الگويی است که در ستاد انجام می شود. در ستاد کار شب و 
روز ما انديشیدن و پیدا کردن راه حل است. اما بعضی از دستگاه های اجرايی ما به 
جای اينکه کار فکری کند، درگیر کارهای اجرايی شده اند. کشور يک دوره درگیر 
جنگ بود که مســاله حیاتی بود، اما بعد از آن بزرگ ترين نیاز کشور، بازنويسی 
ماموريت دستگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه هاست که کسی به آن نپرداخته است. 
ريشه مشکالت ما در صنايع مختلف هم به همین برمی گردد. با اين همه توانمندی 

نیروی انسانی که داريم، برای حل معضالتش فکر نمی کنیم.
منظور اين نیست که وزير، معاونین يا کارمندان زحمت کش وزارتخانه ها را زير 
سوال ببرم. بلکه سوال من اين اســت که آيا ساختار فعلی وزارتخانه ها می تواند 
صنعت ما را نجات دهد؟ يا با همین ساختارها چقدر شاهد تحول کشور در عرصه 
فناوری های پیشــرفته بوديم؟ اگر اين کالبدها کارايی الزم را داشتند تا به حال 
جواب می دادند. البته معاونت علمی و فناوری برای اين ايجاد شده است تا ورود به 
عرصه های فناوری پیشرفته را تسهیل و هموار سازد. ولی دستگاه های اجرايی کشور 
نقش عمده را دارند، چرا که منابع در دست آنهاست. اگر بازنويسی ماموريت برای 
دستگاه ها رخ بدهد و در بخش های مختلف کانون فکر داشته باشند، آن روز است 

که جريانی مثل نانو و زيست فناوری شتاب می گیرد. 

 شاید بتوان گفت برنامه ساخت تجهيزات ستاد یک خرق عادت 
محسوب می شود. بنابراین سياست هایی الزم است تا دستگاه های 
اجرایی بخواهنــد و یا بتوانند خود را با آن همگام كنند. آیا برای 
همراه كردن دســتگاه ها، ستاد سياســت خاصی داشته  است؟ 

مهندس سجادی تعبير جالبی داشتند. ایشان می گفتند 
وقتی قرار است كار ملی بکنيم باید ناز همه را بکشيم.

دقیقا همین طور اســت. زمانی شما سیاســتی را تدوين 
می کنیــد و از رئیس يک دســتگاه اجرايی می خواهید که 
همراهی کنند. ممکن اســت رئیس يک دستگاهی اهمیت 
سیاست مورد نظر را بپذيرد. ولی گاهی هم به داليل مختلف 
مثال نبود ظرفیت ها و انگیزه های الزم در بدنه سازمان خود، 
آن را اجرا نکنــد و يا اگر هم اجرا کنند، به صورت ناقص و 
محدود آن را پیاده کند. برای همراهی بهتر سازمان ها ما به اين فکر افتاديم که 
فرد مناسب برای پیگیری اجرای برنامه در سازمان مورد نظر را شناسايی کنیم. 
گاهی اوقات ورود به يک سازمان از سطوح باالی مديريتی دشوار است. حتی اگر 
از باال وارد شوی مجريان برنامه همراهی نمی کنند. برای همین از طريق ارتباط 
با کارشناسان و مديران اجرايی سعی می کنیم تا مسائل را برايشان مطرح کرده 
و آنهــا را متقاعد کنیم. به اين ترتیب می توانیم آنها را همراه کنیم تا گام هايی را 

بردارند.

 در موارد مورد نياز ستاد خودش دست به اقدامات اجرایی برای 
ایجاد ساختارهای مورد نياز می زند. آیا این ساختارها بدنه ستاد را 
بزرگ نمی كند؟ چرا كه بزرگ شدن بدنه ستاد با مفهوم ستاد كه 
قرار است امکانات موجود در سازمان های اجرایی را همگرا كند، 

در تناقض است.
ســتاد در اين مورد يک مدل انکوباتوری را دنبال می کند. مثال در بحث پتنت 
کمیته مربوطه در ســتاد تشــکیل شــد. همچنان که در موارد متعدد ديگری 
ساختارهايی داخل ســتاد برای آنها در نظر گرفته می شود تا برنامه ها را عملی 
کنند. در حال حاضر کمیته پتنت به برنامه بزرگتری تبديل شده و در همین راستا 
کانون پتنت تشکیل شده است. قرار بر اين است با اطمینان از عملکرد مناسب 
اين کانون، کمیته پتنت داخل ستاد حذف شود. چون ستاد معتقد است، برنامه 
خوب يک جنبه کار است  و درست پیاده کردن آن جنبه ديگر. اگر برنامه خوبی 
طراحی شــود اما به مجری خوب واگذار نشود، هدف از برنامه با شکست مواجه 
می شود. بنابراين ما زمانی که مطمئن شويم که اين برنامه در کانون پتنت خوب 

جلو می رود، خودمان کنار می کشیم.
بدين ترتیب اگر هسته های اجرايی ســتاد را نوزادی در نظر بگیريم، اين نوزاد 
دوره رشد خود را طی می کند و اگر به جايی برسد که بتواند خودش را مديريت 
کند، مستقل می شود. جالب است بدانید در نشستی که 10 سال پیش با مقام 
معظم رهبری داشتیم، ايشان به اين مساله اشاره کردند که شما مجبور می شويد 
که در برخی از کارهای اجرايی وارد شويد. چون ايشان يک دوره رئیس جمهور 
بودند و ديد بلندی نســبت به اين مسايل دارند. بنابراين ما الزم است در برخی 
موارد ساختارهای مورد نیاز را برای رشد فناوری نانو ايجاد کنیم. اگر تمام بازيگران 
و دســتگاه های اجرايی کشور نقش خود را به درســتی ايفا کنند نیاز به ايجاد 

ساختارهای جديد نخواهد بود.

پینوشتها:

1. دستگاه Heather يا گرمکن که يک سیستم بسیار ساده دارد.
2. دستگاه )STM )Scanning tunneling microscope يک میکروسکوپ 
تونلی روبشی اســت که قابلیت ارائه تصاوير دوبعدی و سه بعدی را در ابعاد 

نانومتر دارد.
3. اولین دبیر ستاد ويژه توسعه فناوری نانو و رئیس وقت مرکز همکاری های 

فناوری و نوآوری رياست جمهوری
4. prototype

5. عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و از موسسان اصلی 
)FNM( شرکت فناوران نانو مقیاس

اگر هسته های اجرایی ستاد 
را نوزادی در نظر بگيریم، این 
نوزاد دوره رشد خود را طی 
می كند و اگر به جایی برسد 
كه بتواند خودش را مدیریت 

كند، مستقل می شود.
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یاماهــا از نوعی نانوپوشــش متخلخل برای 
ساخت اگزوز یکی از مدل های موتورسيکلت 
خود استفاده كرده است. این پوشش موجب 
محافظت اگزوز در برابــر خوردگی و حرارت 

می شود.

اخیر شــرکت ياماها بهبودهايی در اين بخش از 
موتورســیلکت های خود داده است.  در نمايشگاه 
O&S، شــرکت ياماها نشــان داد کــه به طیف 
از فناوری نانــو در ســاخت  اســتفاده کنندگان 
موتورسیکلت پیوسته است. اين شرکت از ترکیبی 
به نام اکسی نیتريد سیلیکون )SiOxNy( استفاده 
کرده اســت. اين ترکیب نوعی ســاختار آمورف 
متخلخل است که به صورت فیلم سرامیکی بوده 
و با ضخامت نانومتری مورد استفاده قرار می گیرد.

اين ماده دارای مقاومــت حرارتی تا دمای ۷00 
درجه ســانتی گراد بوده و از مقاومت به خوردگی 
بااليی نیز برخوردار است به طوری که می تواند در 
برابر نفوذ آب، کلر و اکسیژن مقاومت کند. از اين 
رو، چنین پوششی برای حفظ رنگ ها نظیر رنگ 
آبی، طاليی و بنفش مورد استفاده قرار می گیرد. 
اين نانوپوشش شفاف بعد از قرار گرفتن روی سطح 

می تواند مقاومت حرارتی بااليی ايجاد کند.
شرکت ياماها از اکســی نیتريد سیلیکون برای 
 MT-09 ســاخت اگزوز در موتورســیکلت مدل
خود اســتفاده کرده است. در نمايشگاهی که در 
آلمان برگزار شده، ياماها اين موتورسیکلت را برای 
نمايش عموم عرضه کرده است. در اين نمايشگاه، 
شــرکت های ديگری نیز از اين ماده برای ساخت 
ادوات مختلف اســتفاده کرده اند. اين نمايشــگاه 
فرصت مناســبی برای معرفی ايــن فناوری بوده 
و کاربردهای مختلف اکســی نیتريد سیلیکون به 
نمايش درآمده است. اين نمايشگاه نشان داد که 
پتانسیل های زيادی برای استفاده از اين ماده در 

حوزه های مختلف وجود دارد.

www.autocarpro.in منبع:

 استفاده از نانوپوشش در اگزوز »موتورسيکلت یـامـاهـا«

شركت نانووان متریالز با ثبت سومين پتنت 
خــود در حوزه ســاخت نانوالکترود برای 
باتری های یــون ليتيم، موقعيت خود را در 
این بازار تثبيت كرده است. با توجه به نقش 
مهم كشــور تایوان در صنعت توليد باتری، 
این پتنت در این كشــور به ثبت رســيده 

است.

 )Nano One Materials( شرکت نانووان متريالز
اعالم کرد که اين شــرکت موفق به ثبت پتنی با 
شــماره 20120۷152  در دفتر ثبت اختراعات 
تايوان شده است. اين پتنت مربوط به فناوری بوده 
که در ساخت باتری های لیتیمی استفاده می شود. 

در ايــن فناوری از ترکیب لیتیم و اکســیدهای 
فلزی، برای ساخت باتری استفاده می شود.

نانــووان پیــش از اين ســه پتنــت به ثبت 
رســانده اســت که موقعیت اين شرکت را در 
حوزه ســاخت باتــری تثبیــت می کند. ثبت 
ايــن پتنت ها می توانــد از مالکیت فکری اين 
شرکت در بازار باتری ها محافظت کند. نانووان 
يافته های فناورانه ديگری نیز دارد که در قالب 
پتنت هايی ارائه خواهد شــد. اين دستاوردها 
برای دفتر ثبت اختراعات امريکا ارســال شده 

است.
دن بلونــدال مديرعامــل شــرکت نانــووان 
می گويد: »ايــن پتنت از اهمیــت زيادی در 
بخــش باتری برخوردار اســت بــه طوری که 

می تواند مســیر اثربخشی پتنت های ديگر اين 
شــرکت را هموار کند. تايوان يکی از کشورها 
مهم در حوزه باتری اســت و اين پتنت که در 
اين کشور ثبت شده می تواند موقعیت ما را در 
بازار آســیا تثبیت کند. اين ســومین پتنت ما 
در حوزه باتری اســت که زنجیره ارزشی ما در 

تولید محصولی کامل می کند.«
شــرکت نانووان در بخش تولیــد باتری برای 
ادوات الکترونیکــی و خودروهای برقی فعالیت 
دارد. ماموريت اصلی اين شــرکت، استفاده از 
نانوســاختارها و ترکیبات نانوکامپوزيتی برای 

ساخت نسل جديد باتری ها است.

http://9to5google.com منبع:

شــركت تروس اینوایرنتمنت راهبرد جدید 
برای توليد نانوقطرات ارائه كرده است كه با 
توليد  نانوامولسيون  می توان  آن  از  استفاده 
كرد. این روش برای احياء آب های زیرزمينی 
مناســب است. این شــركت موفق به ثبت 

پتنت مربوط به این فناوری شده است.

(Tersus Envi-  شــرکت تروس اينوايرنتمنت
(ronmental موفق به ثبت پتنت خود در دفتر 
اختراعات آمريکا شده است. اين پتنت مربوط 
به روشــی برای احیاء آب های زيرزمینی است 
که برای آن از روغن نانوامولســیونی اســتفاده 

شده است.
 ايــن پتنت دربــاره فناوری نانوامولســیون با 
قابلیت دهندگی الکترون بوده که از موضوعات 
حوزه نانوزيســت فناوری است. با استفاده از اين 
پتنت می تــوان چالش های پیچیــده در حوزه 

محیط زيست را رفع کرد.
اين پتنت با شــماره B2 ۹303136 در تاريخ 
12 آوريل 2016 در USPTO به ثبت رســیده 
است. اين پتنت در تاريخ 12 ژوئن 2014 توسط 

شرکت تروش تسلیم USPTO شده بود
ترسوس از روشی جديد برای اين کار استفاده 
کرده اســت که کامال مقرون به صرفه بوده و در 
آن از انرژی بســیار کمی استفاده می شود. اين 

روش برای اســتفاده در احیاء آب بسیار مناسب 
و کم هزينه است.

در واقع مزيت اصلی اين راهبرد جديد، کارايی 
باال و انرژی مصرفی اندک آن اســت که موجب 
شده تا  بتوان مقدار انرژی شیمیايی زيادی را در 

يک سیستم ذخیره سازی کرد.
اين روش که به Self Nano Emulsion موسوم 
اســت می تواند قطرات بسیار کوچک ايجاد کند 
که مزايای زيادی دارد. از مزايای اين سیســتم 
می تــوان به توزيع مناســب قطــرات، افزايش 

پايداری و فعالیت زيستی باال اشاره کرد.

www.environmental-expert.com منبع:

 ثبت پتنت در كشوری كه در صنعت باتری نقش پررنگی دارد

 ثبت پتنت راهبرد جدیدی برای توليد نانو امولسيون
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شـركـــت انگليـــسی ای ام 
رزولوشــنز برای تصویربرداری 
با قدرت تفکيک اتمی توســط 
گریـــد   ،TEM ميکروسکوپ 
عرضه  بازار  به  جدیدی  )توری( 
كرده اســت. ایــن محصول از 
جنس مس، نيــکل یا طال قابل 

تهيه است.

شرکت ای ام رزولوشنز )EM Resolutions( يکی 
از تولیدکنندگان لوازم جانبی برای میکروسکوپ 
الکترونــی، اعالم کرد که محصول جديدی برای 
تصويربرداری با میکروســکوپ الکترونی عبوری 
)TEM( به بازار عرضه کرده است. اين محصول، 
گريد )Grid( يا توری ويــژه برای تصويربرداری 
است که معموال در تصويربرداری های TEM برای 

آماده سازی نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.
گريد در واقع يک شبکه از جنس مس يا فلزات 
ديگر است که نمونه روی آن قرار گرفته و داخل 
دســتگاه قرار داده می شــود. ايــن زيراليه های 

معموال به دلیل ضخامتی که دارند 
در تصويربرداری با قدرت تفکیک 

باال مشکالتی ايجاد می کنند.
برای حل اين مشکل، شرکت ای ام 
رزولوشــنز گريد 400 مش )400 
Mesh( ســاخته اســت که دارای 
حفره هايی بوده که اليه ای ضخیم 
اطراف اين حفره ها را پر کرده است. اين گريدها از 
30 سلول مختلف تشکیل شده که نمونه می تواند 

داخل هر يک از اين سلول ها قرار گیرد.
اين گريدها از جنس مــس، نیکل يا طال بوده 
می تواند حاوی پوشش بوده يا با فیلم های هولی 

)Holey( يا لیسی )Lacey( پوشانده شوند.
ای ام رزولوشــن در ســال 2012 تاسیس شده 
و فیلم هــای با کیفیت باال برای میکروســکوپ 
الکترونی عبوری می سازد. اين شرکت محصوالت 
مختلفی به بــازار عرضه کرده که تمامی آنها در 
آزمايشــگاه های میکروســکوپ الکترونی مورد 

استفاده قرار می گیرند.

www.nanotech-now.com منبع:

شركت كریستال پلکس نقاط كوانتومی عاری 
از كادميم خود را به بــازار عرضه كرد. این 
شركت با استفاده از پوششی از جنس اكسيد 
آلومينيوم، این نقاط كوانتومی را گزند رطوبت 
و اكسيژن حفظ می كند. این نقاط برای توليد 

نمایشگر مناسب هستند.

کريســتال پلکس )Crystalplex Corp( يکی 
از شرکت های پیشــرو در حوزه نقاط کوانتومی 
اســت. اين شــرکت اعالم کرد که با استفاده از 
فناوری Sapphier می توان کیفیت نمايشگرهای 
LCD را افزايــش داد. اين فنــاوری نوعی نقاط 

کوانتومی عاری از کادمیم است.
تولیدکنندگان ادوات الکترونیکی نظیر تلفن های 
همراه می توانند از نقاط کوانتومی برای افزايش 
 LCD روشــنايی و کیفیت رنگ نمايشگرهای
اســتفاده کنند. تولید و عرضه نقاط کوانتومی 
عاری از کادمیم می تواند پذيرش فناوری نقاط 
کوانتومی را در ادوات الکترونیکی تســريع کند. 
دلیــل اين امر آن اســت که نقــاط کوانتومی 
کادمیمی به دلیل مشــکالت زيست محیطی از 
محدوديت های جديد توســط برخی کشــورها 

برخوردار است.

کريســتال پلکس بعد از 12 ســال تحقیق و 
توســعه در اين حوزه، نقاط کوانتومی عاری از 
کادمیم خود را به بازار عرضه کرده اســت. اين 
فناوری که با نام Sapphire شــناخته می شود 
با اســتفاده از پلتفورم آلیاژی فعلی اين شرکت 

تولید می شود.
کريســتال پلکس اعــالم کــرد از دفتر ثبت 
اختراعات و نام تجاری تايیديه ای برای پوشش دار 
کردن اين محصول دريافت کرده است. با استفاده 
از اين پتنت ثبت شده که در آن آلیاژ نانوبلوری 
عاری از کادمیم ساخته شده است، می توان نقاط 
کوانتومی را با کمک پوسته ای شفاف محافظت 
کرد. بنابراين نقاط کوانتومی تولید شــده کامال 
شــفاف و روشن می شــود و می تواند روشنايی 
بااليی در نمايشــگرها ايجاد کند بدون اين که 

کادمیم در آن استفاده شده باشد.
عالوه براين در صورت پوشاندن سطح اين نقاط 
با استفاده از پوسته، می توان مانع از تاثیر منفی 
رطوبت و اکســیژن روی آنها شــد و در نهايت 
کاربردهای اپتوالکتريک اين فناوری را افزايش 

داد.

www.cantechletter.com منبع:

 عرضه گرید )توری( ویژه تصویربرداری از اتم ها 
TEM با

 عرضه تجاری نقاط كوانتومی عاری از كادميم 
با پوسته محافظ

نقاط  توليد  برای  نانوكو  انگليسی  شركت 
كوانتومی عــاری از كادميــم، موفق به 
دریافت جایزه ادیسون شد. این جایزه به 
فناوری هایی كه دارای خالقيت و نوآوری 

باالیی باشند اعطاء می شود.

نانوکو )Nanoco( رهبر تولید نقاط کوانتومی 
عاری از کادمیم اســت. اين شرکت موفق به 
دريافت جايزه اديســون در حــوزه فناوری 
کاربردی شده اســت. اين جايزه به فناوری 
نقاط کوانتومــی عاری از کادمیم موســوم 
به CFQD اعطا شــده اســت کــه می تواند 
برای تولید LED مورد اســتفاده قرار گیرد. 
 CFQD همچنین فناوری ديگری موسوم به
نیز که يک فیلم حاوی نقاط کوانتومی است 
نیز دلیل گرفتن اين جايزه از ســوی نانوکو 

است.
اين جايــزه طی مراســمی در نیويورک به 
اين شرکت اعطا شــد مراسمی که هر ساله 
به افتخار توماس آلوا اديسون مخترع مشهور 
برگزار شــده و در آن از بهترين خالقیت ها و 

نوآوری ها در تولید محصول تقدير می شود.
الدمــن می افزايد: »دريافت ايــن جايزه از 
انجمن اديســون يک افتخار برای ما بوده و 
انعکاس دهنده سطح فناوری است که ما ارائه 
کرده ايم. اين فناوری، نقاط کوانتومی عاری از 
کادمیم بوده که غیرسمی بوده و در حوزه های 
مختلف قابل اســتفاده اســت. از اين نقاط 
می توان برای تولید نمايشگر، پیل خورشیدی، 
سیستم های روشنايی و ادوات زيست پزشکی 
استفاده کرد. از آنجايی که اين نقاط قادراند 
رنگ خالص انتشار دهند می توان به راحتی 
طول موج آنها را بــه دلخواه تنظیم کرد که 
اين موضوع مســیرهای تــازه ای برای تولید 

LED باز می کند.«
جايزه اديسون يکی از جوائز بسیار مهم برای 
شرکت ها محسوب می شــود که دريافت آن 
نشــان دهنده خالقیت و نوآوری در کسب و 

کار يک شرکت است.

www.businesswire.com منبع:

 جایزه ادیسون به 
»نقاط كوانتومی عاری از 

كادميم« رسيد
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یکی از شركت های توليدكننده نانومحصوالت 
مورد اســتفاده در صنعت نفت و گاز، موفق 
به عقد قرارداد با كشــور ميانمار)برمه( شده 
اســت. این شــركت افزودنی ویژه ای حاوی 
نانوآموليســيون برای ازدیاد برداشت نفت از 

چاه های ميانمار به این كشور خواهد فروخت.

 )Graphene NanoChem( نانوکم شرک گرافن 
يکی از شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو بوده 
که به تولید مواد شیمیايی و افزودنی های مختلف 

به منظور استفاده در بخش نفت و گاز می پردازد.
اين شرکت اخیرا سفارش جديدی برای محصول 
خود موسوم به Platsurf دريافت کرده است. اين 

محصول يک افزودنی بــرای بازيافت میدان های 
نفتی بوده که به منظور استفاده در 16 تا 1۸ حلقه 

چاه در منطقه میانمار خريداری شده است.
اين اولین قرارداد شرکت نانوکم با میانمار است. 
بخش اول اين قرارداد رقمی در حدود 200 هزار 
دالر بوده که برای تامین افزودنی برای چهار چاه 

است. برای باقی چاه ها نیز طی 12 تا 1۸ ماه آينده 
سفارش داده خواهد شد.

شــرکت نانوکم به دنبال اســتفاده ا زگرافن در 
صنايــع مختلف از جمله آب و انرژی اســت. اين 
محصول يک سیال حاوی نانوآمولیسیون بوده که 
می تواند نرخ تولید و خروج نفت از چاه را افزايش 
می دهد و کمترين آســیب را به ديــوار چاه وارد 
می کنــد. اين نانومحصول با کاهش مصرف آب و 
همچنین کاهش تولید پسماند به تولید کنندگان 

نفت کمک شايانی می کند.
اين شرکت دو کارخانه در کشور مالزی داشته که 

به تولید محصوالت مختلف می پردازد.

www.proactiveinvestors.co.uk منبع:

 فروش نانوافزودنی كه موجب ازدیاد برداشت از چاه های نفت می شود

یک شركت توليدكننده نانوراكتور تصفيه روغن، موفق به فروش 
تجهيزات خود به یک شركت در آفریقای جنوبی شده است. این 
تجهيزات قرار است برای توليد سوخت دیزلی مورد استفاده قرار 

گيرد.

شــرکت کويتیشن تکنولوژيز )Cavitation Technologies( اعالم کرد 
گروه دســمت بالسترا )Desmet Ballestra( به عنوان شريک راهبردی 
اين شرکت از ســال 2010، اقدام به فروش نانوراکتور سوخت زيستی 
ديزلی اين شــرکت در آفريقای جنوبی شــده است. اين فروش بعد از 
اطمینان خريــدار از عملکرد اين نانوراکتــور در حصول نیازهای اين 

شرکت انجام شد. 
اين نانوراکتور که در اوايل ســال 201۷ نصب و راه اندازی خواهد شد، 

قادر است MGPY 100 سوخت ديزل زيستی را تولید کند.
اين دســتگاه تولید سوخت ديزلی، اولین سیســتم CTi است که در 
آفريقای جنوبی به فروش می رســد. اين کشور فرصت های زيادی برای 
تولید ســوخت های ديزلی دارد که با اين سیســتم جديد بهره وری و 

کارايی فرآيند تولید افزايش می يابد.
 )IEA(  براساس اطالعات منتشر شده توسط آژانس بین المللی انرژی
  35BGPY تولید ســوخت های ديزلی در جهان در حال رسیدن به رقم

است که انتظار می رود ساالنه 3-5 درصد رشد داشته باشد.
ولوشین از مديران شــرکت CTi می گويد: » ما خوشحالیم که اولین 
ســفارش خريد خود را از کشــور آفريقای جنوبی دريافت کرديم. ما 
مشتاق گرفتن فیدبک  از اين مشتری جديد هستیم.  اين فروش، يک 
 CTi فرصت تازه برای فناوری نانوراکتور ما اســت می تواند رشد شرکت

را افزايش دهد.«
اين شرکت فناوری خود را با نام NanoReactorTM را به صورت پتنتی 
به ثبت رسانده است. از اين فناوری برای تصفیه روغن و کاهش اثرات 
مخرب زيست محیطی فرآيند اســتخراج روغن می توان استفاده کرد. 

اين نانوراکتور می تواند کارايی فرآيند استخراج روغن را افزايش دهد.

www.marketwired.com منبع:

هيتاچی قصد دارد با استفاده از نقاط كوانتومی، نمایشگرهای جدیدی 
توليد كند. برای این منظور از قرارداد خرید فيلم های حاوی نقاط كوانتومی 

از شركت نانوسيس برای نيمه دوم سال ۲01۶ منعقد كرده است.

شـرکـــت نانـوسـیـس )Nanosys( اعالم کرد همکاری تازه ای با شرکت 
هیتاچی آغاز کرده اســت. 
اين دو شــرکت قرار است 
فیلم هــای  ســاخت  روی 
کوانتومی  نقــاط  حــاوی 
بــرای اســتفاده در بخش 
همکاری  هم  با  نمايشــگر 
هیتاچی  شــرکت  کننــد. 
قصد دارد از نیمه دوم سال 
انبوه  تولید  به  اقدام   2016

تلويزيون های حاوی نقاط کوانتومی کند. يافتن يک تامین کننده مناسب 
کــه با کیفیت باال و قیمت کم اين فیلم ها را در اختیار هیتاچی قرار دهد، 
می تواند مسیر تولید نمايشــگرهای حاوی نقاط کوانتومی را هم دربخش 

تلويزيون وهم مانیتور تسريع کند.
هیروکیو موريشــیما از مديران بخش تحقیق و توســعه شرکت هیتاچی 
می گويد:»نانوسیس يک شرکت پیشرو در فناوری نقاط کوانتومی است که 
همیشــه بهترين عملکردها را دارد. ما قصد داريم محصوالت خود را برای 

تولید انبوه نمايشگر در نیمه دم سال 2016 به هیتاچی ارسال کنیم.«
جیســون مارتالو از مديران نانوســیس می گويد: » هیتاچی توانايی خود 
را در بخــش طراحی و تولیــد محصوالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الکترونیکی به اثبات رســانده 
اســت به همین دلیل می تواند شريک مناسبی برای تجاری سازی فناوری 
نقاط کوانتومی باشــد. ما انتظار داريم تا با اين همکاری مشترک، پذيرش 
نمايشــگرهای جديد با کیفیــت باال که زيست ســازگارتر از فناوری های 
پیشین است، به ســرعت توسط مشتريان انجام شود. اين فناوری مصرف 

انرژی کمتری نسبت به فناوری های رايج دارد.«

www.prnewire.com منبع:

 فروش نانوراكتور توليد سوخت 
دیزلی به آفریقای جنوبی

 فروش نقاط كوانتومی به شركت 
هيتاچی برای توليد نمایشگر
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شركت AOC نمایشگری 
به بــازار عرضه كرده كه 
رنگی  طيف  تمام  تقریبا 
نمایش  را   Adobe RGB
از  نمایشگر  این  می دهد. 
فنــاوری نقاط كوانتومی 

بهره مند است.

 )AOC( ای او سی  شرکت 
يکــی از تولیدکنندگان نمايشــگر در جهان اعالم کرد نمايشــگر جديد خود را 
حاوی نقاط کوانتومی اســت به بازار آمريکای شــمالی عرضه کرده اســت. اين 
نمايشــگر که ماه گذشته به بازار چین عرضه شــده بود حاوی نقاط کوانتومی 
 Color شــرکت کیودی ويژن است. فناوری نقاط کوانتومی کیودی ويژن با عنوان
IQ می توانــد رنگ زنده ای را در تلويزيون ها و مانیتورها ايجاد کند. کیفیت رنگ 
در ايــن فناوری 50 درصد بهتــر از LCDهای رايج بوده و همچنین قیمت قابل 

رقابتی نیز دارد.
AOC به زودی نمايشگر 2۷ اينچی خود را که حاوی نقاط کوانتومی است عرضه 
خواهد کرد. اين نمايشگر ۹۸ درصد رنگ Adobe RGB را تولید می کند بنابراين 
گزينه ای ايده آل برای نمايش فیلم و تصوير و همچنین صنعت ســرگرمی است. 
اين نمايشــگر نقاط کوانتومی جديد به صورت آنالين در فروشــگاه های مجازی 

شرکت AOC قابل تهیه است.
 لیدونــگ يان از مديران اين شــرکت می گويد: » ما در حــال حاضر بازخورد 
بسیار خوبی از مشتريان دريافت کرده ايم به طوری که در صدد توسعه بازار خود 
هستیم و از اين رو وارد بازار آمريکای شمالی شده ايم. شرکت کیودی ويژن به ما 
کمک می کند تا طیف وســیع تری از رنگ ها را ايجاد کنیم. اين کار با استفاده از 
فناوری نقاط کوانتومی انجام می شود. ما اکنون می توانیم محصول خالقانه خود 

را مصرف کنندگان در سراسر جهان عرضه کنیم.«
فنــاوری نقــاط کوانتومی شــرکت کیودی ويژن باعث افزايــش دقت رنگ در 

نمايشگرهای می شود. 
www.businesswire.com منبع:

شركت چينی هوآوری در جدیدترین تلفن همراه خود، از 
نانوپوشش شركت P2i استفاده كرده است. این نانوپوشش 

مانع از ورود آب و غبار به داخل تلفن می شود.

قصد    )Huawei( هوآوی  شــرکت 
دارد در محصول جديد خود موسوم 
به P9 از نانوپوشش ضد آب استفاده 
کند. اين شــرکت پیش از اين برای 
 Mate S و P8 ،محصوالت قبلی خود
از نانوپوشــش ضدآب استفاده کرده 
بود. در اين محصــول جديد نیز از 
نانوپوشش ضدآب شرکت P2i بهره 

خواهد برد.
آنچه مشخص است اين نانوپوشش 
مانع از ورود آب و غبار به تلفن همراه می شــود در نتیجه آسیب 
کمتری از ســوی ترکیبات مخرب به تلفن همراه وارد می شود. 
در حال حاضر تلفن های همراه در حال توســعه بوده به طوری 
که در هر محصول جديد محافظت بیشتری در برابر آب صورت 
می گیرد. اين نانوپوشش می تواند مصرف کننده را از ورود حداقل 
سیال به داخل تلفن مطمئن سازد و کمترين آسیب به قطعات 

داخلی وارد می شود.
گری هوانگ از مديران شــرکت P2i می گويــد: » ما از اين که 
با شــرکت هوآوی همکاری داريم بسیار خرسند هستیم. با اين 
همکاری مشــترک، نانوپوشــش تراز اول ما برای محافظت از 
تلفن های همراه اين شــرکت مورد اســتفاده قرار می گیرد. اين 
نانوپوشش دوام و اطمینان را در اين محصوالت افزايش می دهد. 
ما محصول پرچم دار شرکت هوآوری را با استفاده از نانوپوشش 
محافظت می کنیم. پیش از اين دو محصول اين شــرکت از اين 
نانوپوشش بهره مند شده بود. امیدواريم که اين همکاری مشترک 

در آينده نیز تداوم يابد.«
http://9to5google.com منبع:

یک شركت انگليسی موفق به ساخت المپ 
گرافنی در مقياس صنعتی شده است. قيمت 
این المپ  گرافنــی از LEDها ارزان تر بوده و 
طول عمر بيشــتری دارد. پيش بينی می شود 
سال جاری قریب به ۵00 هزار المپ گرافنی به 

فروش برسد.

در حالــی که بــا ظهــور المپ هــای LED و 
تجاری ســازی اين فنــاوری، آرام آرام المپ های 
رشته ای رايج به دست فراموشی سپرده می شوند، 
رقیب جديدی برای المپ های LED پیدا شــد. 
اخیرا يک شرکت انگلیسی موفق به تولید المپ 
گرافنی شده است. شــرکت BGT که از دانشگاه 
منچستر منشعب شده اقدام به تولید اين المپ ها 

در چین کرده است.
به نظر می رســد که المپ های گرافنی بتوانند 
 BGT صنعت روشــنايی را تغییر دهند. شرکت
اعالم کرده که طول عمر اين المپ ها از المپ های 

موجود در بازار بیشتر بوده و هزينه آنها کمتر است. 
اين شرکت با يک تولیدکننده در چین قراردادی 
امضاء کرده است تا المپ های گرافنی را در چین 
تولید کند. پیش بینی می شــود که بین 300 تا 
500 هزار المپ گرافنی در سال جاری به فروش 
برســد. جزئیات زيادی از اين کار منتشر نشده و 
مسئوالن دو شرکت منتظر نهايی شده فرآيند بوده 

تا اطالعاتی نظیر اطالعات مالی را منتشر کنند.
انتظار می رود اين المپ گرافنی ۸0 واتی قیمتی 
در حــدود 5 تا 6 پوند )۷/2 تا ۸/۸ دالر( داشــته 
باشد در حالی که المپ های LED با همین کارايی 

قیمتی در حدود 20 پوند دارند.

www.chinadaily.com منبع:

 عرضه نسل جدید نمایشگری حاوی 
نقاط كوانتومی در بازار آمریکا

 استفاده از نانوپوشش در تلفن 
پرچم دار جدید هوآوی

 »المـپ گرافنی« هم به بازار عرضه شد
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براســاس گزارشــی كه اخيرا منتشر شده، 
ســه روند نوظهور روی توســعه ابزارهای 
ابعاد  تاثيرگذار است. كاهش  نانوذرات  آناليز 
تجهيــزات آناليزی، ادغام لــوازم جانبی و 
افزایش تحقيقات حوزه فناوری نانو سه روندی 
اســت كه روی توسعه این تجهيزات اثرگذار 

است.

اخیرا گزارشی منتشــر شده که در آن به بررسی 
روند توسعه بازار تجهیزات آنالیز نانوذرات پرداخته 
شده اســت. اين گزارش نشان می دهد اين بازار تا 
سال 2020 به رقم ۸ میلیارد دالر رسیده و نسبت 
به سال 2016 رشد 5 درصدی را تجربه خواهد کرد.

سه روند مختلف طی اين دوره زمانی وجود خواهد 

داشت که می تواند بازار تجهیزات آنالیز نانوذرات را 
در بخش علوم زيستی تحت تاثیر قرار دهد. اين سه 

روند به قرار ذيل است:
 ادوات قابل حمل و سبک

 ادغام لوازم جانبی
 افزايش تحقیقات در حوزه فناوری نانو

طی سال های گذشته ادوات آنالیز نانوذرات بسیار 
کوچک به بازار عرضه شده اند. اين تجهیزات برای 
کمک به توســعه فناوری نانو ساخت حسگرها و 
مدارهای کوچک تر، با ابعاد کوچک تر تولید شده اند. 
با افزايش اســتفاده از ادوات بی سیم برای انتقال 
داده ها، امکان رصد نمونه ها با حسگرهای کوچک 
فراهم می شــود. اين حسگرها می توانند در فاصله  
زمانی مشــخص، اطالعات مورد نظر را استخراج 

کرده و مورد تحلیل و بررســی قرار دهند. اين کار 
موجب کاهش هزينه ها و پیچیدگی فرآيند برای 

کاربران صنعتی می شود.
لوازم جانبــی ادوات آنالیز نانوذرات به ســرعت 
در حال تغییر هســتند. اين لوازم طیف وسیعی 
از تجهیزات را شــامل می شــوند کــه از قطعات 
آماده سازی نمونه گرفته تا شناساگرهای پیچیده 
برای تصويربرداری را در برمی گیرند. ترکیب چند 
ابزار جانبی با هم و تولید يک قطعه، موجب کاهش 
پیچیدگی محصول نهايی شده و کارايی فرآيند را 
افزايش می دهد. چنین کاری موجب کاهش هزينه 

محصول نهايی نیز می شود.

www.businesswire.com منبع:

 سه روند موثر بر توسعه تجهيزات آناليز نانوذرات كدامند؟

شركت انگليســی نانوكو مخالف تداوم استفاده از نقاط كوانتومی 
كادميم در اروپا است. اخيرا گزارشی به اتحادیه اروپا داده شده كه 
در آن درخواست تمدید معافيت ممنوعيت استفاده از این تركيبات 

در حوزه نمایشگرها شده است.

شرکت نانوکو )NanoCo( يکی از پیشروان تولید  نقاط کوانتومی عاری 
از کادمیم اعالم کرد که گزارش مشــاوره موسسه Oko مبنی بر تمديد 
معافیت ممنوعیت استفاده از نقاط کوانتوعی کادمیمی در نمايشگرها و 
تلويزيون های عرضه شده در اروپا را به چالش کشید. کمیسیون اروپا و 
اعضاء پارلمان اروپا پیش از هر گونه نتیجه گیری، اقدام به ارزيابی گزارش 

اين موسسه خواهند کرد.
گزارش موسسه Oko توسط بخش محیط زيست اتحاديه اروپا موسوم 
به DG ارزيابی می شود. در ماه می سال 2015، اتحاديه اروپا با اکثريت 
آرا )61۸ بــه 33 رای( تمديد اســتفاده از مواد ســمی کادمیمی را در 
نمايشــگرها تا ســال 201۸ رد کرد. به همین دلیل ارزيابی مورد نظر 

توسط موسسه Oko انجام شد.
در اين گزارش عنوان شده که ترکیبات جايگزين کادمیم در نمايشگرها، 
در برخی موارد کارايی مواد کادمیمی را ندارند. شــرکت نانوکو معتقد 
اســت که اختالف اندک میان کارايی کادمیم و جايگزين های کادمیم 
نبايد دلیلی برای اســتفاده از کادمیم باشد. نانوکو با به چالش کشیدن 
اين گزارش اعالم کرده اســت که در اين گزارش دقیقا مشخص نشده 
است که چه مقدار افزايش کیفیت يا کاهش مصرف انرژی مالک تمديد 
اســتفاده از نقاط کوانتومی کادمیمی در تلويزيون ها است. اين شرکت 
معتقد است که تايید تمديد استفاده از نقاط کوانتومی با رسالت بخش 
سالمت اتحاديه اروپا منافات دارد. به اعتقاد اين شرکت با تايید عملکرد 
نقاط کوانتومی عاری از کادمیم و موفقیت تجاری اين محصوالت، بايد 

مانع از تمديد معافیت منع استفاده از ترکیبات کادمیم شد.

www.businesswire.com منبع:

پروژه های مبتنی بر فناوری نانو به 
ارزش 1۵ ميليارد دالر در منطقه ای 
در نزدیکی نيویورک در حال انجام 
است. مســئوالن منطقه  به دنبال 
چالش ها و فرصت هایی هســتند 
كه این پروژه برای آنها به ارمغان 
خواهنــد آورد. پيش بينی برخی 
مســئوالن  به  می تواند  چالش ها 
محلی بــرای مدیریت بهتر پروژه 

كمک كند.

نزديکــی  در  منطقــه ای  مالتــا 
نیويــورک اســت. اخیرا مســئوالن 
اين منطقــه بودجه ای ويــژه برای 
توســعه فناوری نانــو در نظر گرفته 
و برنامه هايــی را در ايــن خصوص 
پیش بینی  کرده انــد.  پیاده ســازی 
می شــود انجام ايــن پروژه ها بتواند 
اقتصاد منطقه را متحول کند. اما اگر 
اين پروژه ها به طور کامل پیاده سازی 
شود آيا می تواند انتظارات اين منطقه 
را برآورده ســازد؟ مسئوالن نسبت 
به اين امر خوشبین هستند. آنتونی 
پیستا از مديران اجرايی اين منطقه 
می گويد: » ما هیچ نشانه ای از شکست 

يا اشتباه در پروژه ها نمی بینیم.«
عده ای معتقداند که چشم اندازهای 
اين طرح در عمل بــه زيبايی آنچه 
که در ابتدا ترســیم شــده نیست. 
ايــن پروژه های پیامدهــای افزايش 
ناگهانی جمعیت و بــه هم خوردن 

تعــادل منطقه را به دنبــال دارد. در 
واقع به دلیــل کالن بودن پروژه های 
فناوری نانــو در اين منطقه، اثرات آن 
قابل قیاس با پروژه های قبلی نیست. 
اين پروژه ها می تواند رشد جمعیت در 
اين منطقه را به 2/1 افزايش دهد. در 
طول پیاده ســازی اين پروژه ها، نیاز 
به آپارتمان، هتــل و امکانات رفاهی 
در منطقه افزايش می يابد. همچنین 
درخواســت بــرای آب قابل شــرب 
افزايش يافته و میزان پســاب تولید 
نیز افزايش می يابد. از ســوی ديگر 
رستوران ها و کسب و کارها در اطراف 
جاده های منتهی به اين منطقه رونق 

می يابد.
پس بايد گفت اين پروژه های مبتنی 
بر فناوری نانو عالوه بر چشم اندازهای 
زيبای توســعه ای و رونق اقتصادی، 
پیامدهای اجتماعی نیز در اين منطقه 
خواهند داشــت که مســئوالن بايد 
هنگام پیاده سازی اين پروژه ها به آنها 

نیز رسیدگی کنند.

http://m.uticaod.com منبع:

 چالش توليد نمایشگر در اروپا: 
نقاط كوانتومی كادميم یا تركيبات 

عاری از كادميم؟

 چالش ها و فرصت های نانوپروژه ای 
كالن در اطراف نيویورک
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مركزی برای توسعه كسب و كار گرافن در چين 
در حال راه اندازی است. این مركز غيردولتی 
وظيفه ایجاد ارتباط ميان صاحبان كسب و كار 
را داشته و مسير تجاری سازی یافته های عملی 

در حوزه گرافن را هموار می كند.

چین قصد دارد واحد بین المللی صنعت گرافن 
را در اين کشــور راه اندازی کند. اين واحد در ماه 
سپتامبر سال جاری میالدی در چین اغاز به کار 

خواهد کرد.
اين واحد، يک ســازمان غیردولتی محســوب 
می شود که مرکزی برای همکاری های بین المللی 
و داخلــی اين کشــور در حوزه گرافن اســت. 
موسسه های مالی، شــرکت ها و تمامی کسب و 

کارهايی که با گرافن درگیر هستند می توانند از 
طريق اين واحد با هم همکاری کنند. 

خبر راه اندازی اين مرکز توســط ژانگ جینگان، 
اولین مدير اين مرکز، اعالم شد. 

اين مرکز به ارزيابی و استانداردهای کیفی صنايع 
پرداخت و از آن برای کمک به توسعه تحقیقات و 

کسب و کار استفاده خواهد کرد. اين کار موجب 
تسريع تجاری سازی يافته های عملی خواهد شد.

گرافن ماده ای تک اليه ای از جنس کربن است 
که دارای ساختارهای النه زنبوری بوده که خواص 
الکتريکی، شیمیايی و مکانیکی منحصر به فردی 

دارد.
چین يکی از کشــورهای غنی از نقطه نظر دارا 
بودن معادن گرافیت در جهان اســت. اين کشور 
به دنبال حفــظ موقعیت خود در صنعتی کردن 
گرافن است. مسئوالن چینی از گرافن به عنوان 
يکی از مواد کلیدی در توســعه کسب و کار اين 

کشور ياد می کنند.

www.ecns.cn منبع:

مســئوالن دولتی در منطقه نيویورک ۵۵0 ميليون دالر 
روی ایجاد مركز فناوری نانو ســرمایه گذاری می كنند. این 
سرمایه گذاری فرصت های شغلی جدیدی ایجاد كرده و به 

رشد اقتصادی آنها كمک شایانی خواهد كرد.

سناتور جوزف گريفو اعالم کرد ايالت نیويورک بودجه ويژه ای 
برای ايجاد مرکز فناوری نانو در اين ايالت در نظر گرفته است. اين 
بودجه به مبلغ 550 میلیون دالر صرف ايجاد مرکز فناوری نانو 

در منطقه موهاوک ولی )Mohawk Valley( می کند.
اين منطقه جايی است که پیش اين شرکت AMS از اتريش 
2 میلیارد دالر ســرمايه گذاری در ان داشــته و يک کارخانه 
تولید ويفر به مســاحت 360 هزار فوت مربع نزديک موسسه 

پلی تکنیک سانی درآنجا وجود دارد.
با تاسیس اين مرکز، 1000 شغل جديد در شهر مارسی ايجاد 
می شــود. شرکت AMS به تولید حســگرهای با کارايی باال و 
مــدارات مجتمع آنالوگ می پردازد. بخش تحقیقات شــرکت 
جنرال الکتريک نیز فعالیت های خــود را در منطقه موهاوک  

توسعه خواهد داد.
مسئوالن نیويورک انتظار دارند که با افزايش فعالیت های جنرال 
الکتريک، نزديک به 500 فرصت شغلی طی 5 سال آينده ايجاد 

می شود و 350 موقعیت غیرمستقیم نیز آغاز خواهد شد.
با آغــاز به کار اين دو پروژه در اين منطقه، مســئوالن ايالت 
نیويورک امیدوارند که بتوانند سرمايه گذار خصوصی نیز برای 
اين منطقه جلب کنند تا نتايج ايــن پروژه ها زودتر به نتیجه 

برسد.
اســتیو ديمئو از مديــران منطقه موهــاوک می گويد: » اين 
سرمايه گذاری مالی نشان می دهد که عزم مسئوالن منطقه ای 
برای کمک به پروژه AMS بســیار راســخ است. فعالیت های 

ساختمانی مربوط به پروژه AMS به زودی آغاز خواهد شد.«

www.cnybj.com منبع:

كار  برای تســهيل  اروپا  اتحادیــه 
شــركت ها، مركزی دایــر كرده كه 
توليد  می توانند  SMEها  و  شركت ها 
آنجا  را در  نانوذرات خود  اوليه  نمونه 
انجام دهند. اتحادیه اروپا برای كاهش 
شركت های  توسعه  و  تحقيق  هزینه 
فعال در حــوزه توليد نانــوذرات و 
نانوكامپوزیت ها این مركز را در آلمان 

تاسيس كرده است.

تولید نانــوذرات و اصالح ســاختاری 
آنها نیازمند زيرســاخت ها و روش های 
ويژه ای بوده و همچنین به دانش بسیار 
پیچیده ای نیز نیاز است. صاحبان کسب 
و کار کوچک و متوســط قــادر به تهیه 
اين فرصت ها نیستند. حتی شرکت های 
بــزرگ نیز با ترديد اقدام به تهیه چنین 
زيرساخت هايی می کنند و تا حد امکان از 
خطر کردن در اين حوزه پرهیز می کنند.
ايجاد يک مرکز با چنین زيرساخت هايی 
کــه همگان دسترســی به آن داشــته 
باشند می تواند مســیر تولید نانودارو و 
نانومحصــوالت مختلــف را هموار کند. 
مرکزی کــه بتوان در انجــا نانوذرات را 
تولید، عامل دار و در نهايت برای استفاده 
در کامپوزيت ها آنها را مورد آزمايش قرار 

داد.
اتحاديه اروپا ســرمايه ای برای  ساخت 
نانوذرات  تولیــد آزمايشــی  چند خط 
و همچنیــن زيرســاخت هايی با امکان 

دسترسی همگانی فراهم کرده است. اين 
پروژه با عنوان CoPolt اجرا می شود.

کنسرســیومی از 13 مرکز مختلف در 
اروپا در حال حاضر روی ساخت مرکز در 
ورزبــورگ کار می کنند. اين مرکز دارای 
خط تولید، اصــالح و عامل دار کردن در 
مقیاس های نیمه صنعتی است اين راهبرد 
می تواند انعطاف پذيــری و امکان پذيری 
تولید نانوذرات و کامپوزيت های مختلف 
را تسهیل کند. دو خط تولید ديگر نیز در 

آيندهوون و سلب تاسیس خواهند شد.
اين خط تولید که در ورزبورگ به شکلی 
طراحی شده که امکان تولید تا 100 لیتر 
از نانوذرات را داشته و می توان محصول 
تولید شده را خالص سازی و اصالح کرد. 
در ايــن خط تولید از ســانتريفیوژ های 
پیشرفته نیز اســتفاده شده تا در نهايت 
محصولی با کمترين چسبندگی و تجمع 

بدست آيد.

www.nanowerk.com منبع:

 راه اندازی مركزی در چين، برای توسعه كسب و كار گرافن

 سرمایه گذاری دولتی برای 
ایجاد مركز تحقيقات فناوری نانو

 مركزی كه می تواند هزینه تحقيق و 
توسعه شركت ها را كاهش دهد
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شركت گالستون قصد دارد تا با همکاری یک شركت آمریکایی به توليد شيشه های هوشمند 
مبتنی بر فناوری نانو بپردازد. این شيشه ها قرار است تا سال ۲01۸ وارد بازار شوند.

شرکت گالستون )Glaston( نشست ساالنه خود را به زودی در شهر هلنسیکی برگزار خواهد 
کرد. در اين نشست آرتو متسانن مديرعامل اين شرکت حضور داشته و به بررسی عملکرد مالی 
گالســتون در سال 2015 خواهد پرداخت. همچنین برنامه راهبردی اين شرکت بین سال های 

2016 تا 201۸ و چشم اندازهای کاری آينده نیز ارائه خواهد شد.
جوها التیا از مديران اين شــرکت درباره پروژه فناوری نانو گالستون گزارش ارائه خواهد کرد. 
در اين گزارش به ارائه جزئیات بیشــتری از برنامه های اجرايی در سال 2016 پرداخته خواهد 
شد. فروش اين شرکت اندکی کمتر از سال 2015 بوده اما سود گالستون در اندازه سال 2015 
اســت. اين شرکت در سال 2015، 123,4 میلیون يورو فروش داشته که 6/1 میلیون يور سود 

خالص بوده است.
شرکت گالستون برای بهبود کســب و کار خود به دنبال فناوری های نوظهور است به همین 
دلیل به سراغ فناوری شیشه های هوشمند رفته است. با اين فناوری مصرف انرژی کاهش يافته 

و از نقطه نظر محیط زيست نیز ارزش افزوده ای ايجاد می شود.
 )Machines( در اين راستا، شرکت گالستون همکاری با يک شرکت کالیفرنیايی به نام ماشینز
آغاز کرده است که تخصص اصلی آن استفاده از فناوری نانو در حوزه شیشه های هوشمند است. 
در اين پروژه، گالستون به عنوان طراحی، سازنده و فروشنده اين محصوالت عمل می کند. قرار 

است از پايیز 2016، نمونه اولیه اين محصول تولید شود.

http://globenewswire.com منبع:

یکی از شــركت های قدیمی و پيشرو در 
در  دارو،  حامــل  فناوری نانوذرات  حوزه 
آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. این 
شركت در تالش برای بازگشت به شرایط 

پایدار خود است.

(BIND Therapeu-  شرکت بیند تراپیوتیکس
(tics اعالم ورشکســتگی کرد. اين شرکت که 
در حوزه تولید نانوذرات دارويی فعالیت دارد به 
دلیل مشکالت مالی ماه های اخیر خود قادر به 

پرداخت بدهی های خود نیست.
در ماه آوريل ســال جاری، اين شرکت اعالم 
کرد که با مشکالتی در توسعه فناوری دارويی 
خود مواجه شــده اســت، پس از آن با کاهش 
3۸ درصدی تعداد پرســنل خود تالش کرد تا 
هزينه  هــای خود را کم کنــد و آن را به رقم 6 
میلیون دالر برســاند. اين کاهش هزينه برای 
شــرکتی که تنها در سه ماهه اول سال 2016 
بالغ بر 11 میلیون دالر خرج تحقیق و توسعه 

کرده بود، جالب توجه بود.

تمــام اين روندها تا جايی قابل تحمل بود که 
يکــی از وام دهنده ها درخواســت بازپرداخت 
براســاس برنامه از پیش تعیین شــده را نداده 
بود. با افزايش فشار برای عودت وام، اين شرکت 

اعالم ورشکستگی کرد.
درحال حاضر محققان حوزه نانوپزشــکی با 
نگرانی نظاره گر سرنوشت اين شرکت هستند که 
ببینند آيا از بحران مالی خالصی می يابد يا در 
آن غرق خواهد شد. شرکتی که توانست تحولی 
در سیستم های رهاسازی دارويی با استفاده از 
نانوذرات ايجاد کند. اريک اشمیت از تحلیل گران 
بازار زيست فناوری می گويد: » اين شرکت فراز و 

نشیب های شديدی را تجربه کرده است.«
برخــی معتقداند کــه اين رخــداد می تواند 
ســرمايه گذاران را نســبت به اين حوزه بدبین 
کــرده و آنها را فراری دهد. امید فرخ زاد يکی از 
بنیان گذاران اين شرکت است که در بیمارستان 

زنان در شهر بوستون فعالیت دارد.

www.nature.com منبع:

خود،  اقتصادی  بحران  عليرغم  یونان  كشــور 
تفاهم نامه ای با كشور روسيه به امضاء رسانده كه 
براساس آن دو كشور همکاری مشترک در حوزه 
فناوری های كوانتومی داشته باشند. هر كشور تا 
سقف یک ميليون یورو روی شاخه های مختلف 

این فناوری سرمایه گذاری خواهد كرد.

مرکز نــوآوری و تحقیقات يونــان و وزارت علوم 
و امــوزش روســیه تفاهم نامه ای امضــاء کردند تا 
دوکشــور روی حوزه هــای فنــاوری کوانتومی و 

فناوری نانو همکاری مشترک داشته باشند.
براســاس اين تفاهم نامه، دو کشور در شاخه های 
نانوالکترونیــک کوانتومــی، نانوفتونیک، مخابرات 
اطالعــات کوانتومــی و مواد مصنوعــی همکاری 
مشــترک خواهنــد داشــت. مراکــز تحقیقاتی، 
دانشــگاه ها و شــرکت های خصوصی و دولتی اين 
دو کشور روی شاخه ها ذکر شده همکاری خواهند 
داشت. اين مراکز در بخش فناوری های کوانتومی 
تا ماه ژوئن سال جاری چند پروژه مشترک تعريف 

خواهند کرد.
مقرر اســت که دو کشور روی هر شاخه، تا سقف 
يک میلیون يورو سرمايه گذاری مشترک انجام داده 
و برنامه های خود را در بــازه زمانی 24 تا 36 ماه 

پیاده سازی کنند.
هر دو کشور اعالم کردند که براساس اين توافق نامه 
قرار اســت طیف وســیعی از همکاری ها از تبادل 
اســتاد و محقق گرفته تا انجام سرمايه گذاری های 
مشترک انجام شود. هدف از اين توافق نامه، بهبود 
اقتصاد ملی دو کشــور و افزايش اشتغال در بخش 

فناوری های با ارزش افزوده باال است.
هرچند يونان با شرايط بسیار نامناسب اقتصادی 
روبرو است و بحرانی جدی در اين کشور وجو دارد، 
اما مراکــز تحقیقاتی آنها همــکاری قابل توجهی 
با کشــورهای ديگر داشــته و به دنبال استفاده از 
فناوری کوانتومی در بخش هايی نظیر سیستم های 
اطالعاتی، مخابرانی و روش های تشــخیص طبی 

هستند.

http://greece.greekreporter.com منبع:

 همکاری مشترک برای توليد شيشه هوشمند در 
سال ۲01۸

 چرا شركت تراپيوتيکس ورشکست شد؟

 همکاری روسيه و یونان 
برای توسعه فناوری های 

كوانتومی
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بنياد كاولی هر دو سال یکبار، سه جایزه به 
سه دستاورد بزرگ در حوزه علوم نانو، علوم 
این  اعطا می كند.  اعصاب و اخترشناســی 
جایزه در ســال ۲01۶ در بخش علوم نانو به 
اتمی  نيروی  سه دانشمند كه ميکروسکوپ 

)AFM( را ساختند اعطا شد.

 )Kavli( جايزه يک میلیون دالری بنیاد کاولی
به میکروســکوپ نیروی اتمی )AFM( رسید. 
جرد باينیگ،کريستوفر جربر )هر دو از محققان 
پیشــین شــرکت IBM( و کاولین کــوات از 
محققان دانشــگاه استنفورد جايزه بنیاد کاولی 
را برای ساخت میکروســکوپ نیروی اتمی در 

دهه 1۹۸0 به خود اختصاص دادند.
باينینگ پیش از در ســال 1۹۸6 جايزه نوبل 
فیزيک را برای اختراع میکروســکوپ تونل زنی 

روبشی )STM( دريافت کرده بود.
جايزه علــم نانو کاولی يکی از ســه جايزه ای 
اســت که هر يک ارزش يــک میلیون دالری 
دارنــد که هر ســاله توســط اين بنیــاد اعطا 
می شــوند. اين جايزه ها به دســتاوردی بزرگ، 
پیچیده و تاثیرگذار در حوزه علوم اخترشناسی، 

علوم اعصاب و علم نانو اعطا می شود.
میکروســکوپ نیروی اتمی ابزاری اســت که 

به محققــان فرصــت مطالعه ســاختارها در 
مقیــاس اتمــی را می دهد. در دهــه 1۹۸0 
اين میکروســکوپ توسط اين ســه دانشمند 
ساخته شــد. ابزاری که با نوک میکروسکوپی 
خود می تواند ســطح را پیمايــش کند. وجود 
برهم کنش میان نوک و ســطح موجب حرکت 
نوسانی نوک شده که اين حرکت توسط لیزر به 

سیگنال های الکتريکی تبديل می شود.
از میکروســکوپ نیروی اتمــی می توان برای 

تصويربرداری از ســاختاريها زيستی، سیاالت و 
جامدات اســتفاده کرد. طی 20 سال گذشته، 
AFM بــه عنــوان يکــی از تجهیــزات مهم 
تحقیقاتی در فناوری نانو شــاخته شده است به 
طوری که در حال حاضر کمتر مرکز تحقیقاتی 
را بتوان يافت که اين فاقد اين میکروســکوپ 

باشد.

http://cen.acs.org منبع:

اخيرا گزارشی منتشــر شده كه در آن بازار 
داربســت های حاوی نانوالياف در سال ۲01۶ 
مورد بررســی قرار گرفته است. حجم بازار 
و نقش بازیگران اصلی ایــن حوزه، در این 

گزارش به تفصيل آمده است.

گزارش با عنوان مصرف جهانی داربســت های 
نانوالیافی  در سال 2016، منتشر شده است که 
اين بازار را به صورت عمیق در سال 2016 مورد 

بررسی قرار داده است.
در بخش اول اين گــزارش، مروری بر صنعت 
داربست های نانوالیافی می شود. در ابتدا تعريفی 
اجمالی در اين حوزه شده و سپس به طبقه بندی 
و کاربردهای اين نوع داربست ها پرداخته می شود. 
در ادامه سیاســت های توســعه ای و برنامه های 
فعاالن ايــن حــوزه ارائه می شــود. همچنین 
فرآيندهای تولیــد و هزينه های تولیدکنندگان 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
در بخــش دوم ايــن گــزارش، حجــم بازار 
نانوالیافــی مورد بررســی قرار  داربســت های 
می گیرد و هر بخش از بازار براساس منطقه، نوع، 

کاربرد و شرکت ارائه می شود.

در بخش ســوم گزارش، تحلیلــی از بازار برای 
هر منطقه از جهان ارائه می شــود به طوری که 
آمريــکا، اروپا، چین، ژاپــن  ديگر مناطق مورد 
بررســی قرار می گیرد. در اين گزارش پروفايل 
هر شــرکت، تصوير محصوالت، فروش، ســهم 
بازار و اطالعات تماســی آن شــرکت درج شده 
است. عالوه براين، روندها در صنعت داربست های 

نانوالیافی و کانال های بازاريابی درج شده است.
در پايــان، امکان ســنجی درمــورد پروژه های 

سرمايه گذاری جديد مورد ارزيابی قرار می گیرد 
و جمع بندی از تحقیقات ارائه می شود.

به طور کلــی اين گزارش آمــار اصلی در اين 
صنعت را ارائه کرده و منابع ارزشــمند را برای 
عالقه مندان عرضه می کند. اين گزارش می توان 
به عنــوان راهنمايــی برای شــرکت ها و افراد 

عالقه مند به اين حوزه باشد.

www.medgadget.com منبع:

 جایزه یک ميليون دالری بنياد كاولی، به مخترعان AFM رسيد

 انتشار گزارش بازار داربست های حاوی نانوالياف در سال ۲01۶
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محققان مالزیایی با افزودن نانوذرات به روغن، 
توانستند هدایت گرمایی روانسازهای رایج در 
بازار را افزایش دهند. با این كار می توان روغن 
موتور ارزان تر با كارایی باال نسبت به محصوالت 

فعلی توليد كرد.

يافته هــای اخیر محققان نشــان می دهد که 
افــزودن نانــوذرات به روانســازها و روغن های 
مورد اســتفاده در خودرو موجب بهبود برخی 
خواص اين سیاالت می شود. نتايج بررسی های 
انجام شده نشــان می دهد که اين نانوسیاالت 
دارای خواص روانسازی بااليی بوده و از هدايت 
گرمايی مناسبی برخوردار هستند. بنابراين اين 
محصوالت می توانند خــودرو را در برابر گرما و 
خستگی محافظت کنند. براساس نتايج منتشر 
شــده، افزودن نانولوله های کربنــی، نانوذرات 
ســرامیکی، فلزی و اکسید فلزی می تواند روی 

بهبود کیفیت روغن ها و روانسازها موثر باشد.
پژوهشــگران دانشــگاه ناتینگهــام مالزی با 
همکاری محققان دانشگاه تیلور به بررسی تاثیر 
افــزودن نانوورق های گرافنی به روانســازهای 

تجاری پرداختند.
افزايش هدايت گرمايی در روان سازها معموال 
بستگی به ابعاد، غلظت و نرخ هدايت ورق های 
گرافنی دارد. پژوهشــگران اين پروژه معتقداند 
که بهبــود خواص روغن ها به دلیل مســاحت 
ســطحی باال گرافن بوده و همچنین به میزان 

توزيع اين ماده در روغن نیز وابسته است. 
افزايش نرخ هدايت الکتريکی در يک روانســاز 
به اين معنی است که روانساز می تواند با سرعت 

بیشتری گرما را از موتور خارج کند.
عبدالخلیل راشــد از محققان اين پروژه بسیار 
خوش بین اســت که ايــن نانوروانســاز بتواند 
20 درصد بیشتر از روغن های رايج دوام داشته 

باشــد. در حال حاضر روغن های موتور بین 5 
هزار تا 10 هزار کیلومتر کارکرد دارند.

تولید اين روغن می تواند هزينه ها را نیز کاهش 
دهــد چرا که با افزودن مقــدار کمی نانوذرات، 
ديگــر نیاز به افــزودن ترکیبــات ديگر به اين 

روغن ها نیست.

http://paultan.org منبع:

 افزودن نانوذرات موجب افزایش هدایت گرمایی روغن موتور می شود

محققان آلمانی موفق به ساخت كوچک ترین 
موتــور حرارتی جهان شــدند. این موتور 
تک ذره ای می تواند همانند موتور یک خودرو 
كار كند. این موتور قادر اســت 10تا ۲۲ وات 

انرژی توليد كند.

محققان کارگروه کوانتوم در موسســه فیزيک 
جانسون گوتنبرگ دانشــگاه ماينز با همکاری 
پژوهشگران دانشگاه فردريچ الکساندر موفق به 
ســاخت موتور گرمايی شدند که با يک اتم کار 
 Science می کنــد. نتايج اين پروژه در نشــريه

منتشر شده است.
يــک تیم تحقیقاتی از چند دانشــگاه مختلف 
در آلمــان از دام پــاول )Paul trap( برای تولید 
انرژی الکتريکی اســتفاده کرده اســت. در اين 

پروژه از يک لیزر برای خنک کرده اتم کلســیم 
باردار اســتفاده می شــود و ســپس از اين اتم 
مجددا با اســتفاده از نويز گرم می شود. در واقع 
اتم کلسیم به صورت دوره ای در معرض سیکل 
ترمودينامیکی قرار می گیرد. اين ذرات درون دام 
به عقب و جلو حرکت می کنند و فرآيندی شیبه 
به موتور ماشین را شبیه سازی می کنند. اين اتم 

می تواند انرژی را ذخیره کرده و ســپس همانند 
موتور آن را آزاد کند.

رفتار اين موتور ترمودينامیکی  با اســتفاده از 
روش های مختلف مورد بررســی قــرار گرفته 
است. اين گروه نشــان دادند که اين موتور تک 
ذره ای دارای قابلیــت تولید توانی در حد 10 تا 
22 وات است و باکارايی 0/3 درصد کار می کند. 
اين موتور تک اتمی را می تواند در مقیاس انبوه 
تولید کرده و از آن همانند يک موتور ماشــین 

استفاده کرد.
با معکوس کردن چرخه، ايــن موتور می تواند 
نقش يک يخچال را ايفا کند و از آن برای خنک 

کردن نانوسیستم ها استفاده کرد.

www.azonano.com منبع:

محققان سوئدی ساز وكار رشد نانوسيم ها را 
مورد بررســی قرار داده و روشی برای كنترل 
ساختار نهایی نانوسيم توليد شده ارائه كردند. 
با این كار می توان نانوسيم مناسب برای ساخت 

تراشه های جدید را توليد كرد.

نانوسیم ها ســاختارهايی شــبیه به سیم های 
معمولی هســتند اما ابعاد کوچک تــری دارند. 
نانوســیم ها از جنس مس، نقره يا طال بوده که 
قطری کمتر از 100 نانومتر دارند. نانوســیم ها 
می توانند طول و قطر متفاوت داشته باشند و اين 
اختالف روی خواص نهايی نانوسیم ها موثر است.

محققان دانشگاه لوند در سوئد نشان دادند که 
چگونه می توان رشــد نانوسیم ها را کنترل کرد. 
ايــن گروه تحقیقاتی نشــان دادنــد که چگونه 
می توان شرايط را برای رسیدن به يک ساختار از 
پیش تعیین شده در نانوسیم ها تنظیم کرد. آنها 

از فرآيند رشد نانوسیم ها تصويربرداری کردند.
اين گروه تحقیقاتی از يک بســتر حاوی ذرات 
برای رشــد نانوسیم استفاده کردند. سپس روی 
اين ذرات، ماده ای که قرار است در بدنه نانوسیم 
استفاده شود قرار داده می شود. محققان معموال از 
ذرات طال برای تحريک واکنش استفاده می کنند 
و سپس تری متیل گالیم و گاز آرسین را به اين 

سامانه تزريق می کنند. در نهايت نانوسیم هايی از 
جنس گالیم ارسنید ايجاد می شود. گالیم با طال 
واکنش داده و قطرات گالیم طال ايجاد می شــود 
که ســپس با آرسنید ترکیب شــده و اليه ای از 
جنس آرسنید گالیم بدست می آيد. اين اليه زير 

قطره به صورت سیم شکل ايجاد می شود.
محققــان معتقداند که می تــوان واکنش را در 
میانه کار متوقف و دوباره از نو آغاز کرد بنابراين 
می توان نانوســیم هايی با چند ساختار مختلف 

رشد داد. 

http://investingnews.com منبع:

 ساخت كوچک ترین نانوموتور حرارتی جهان

 چگونه می توان رشد نانوسيم را كنترل كرد؟
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نانوســاختارهای FeCo می توانــد در ادوات 
توليد و ذخيره انرژی مورد استفاده قرار گيرد. 
محققان روشی برای توليد انبوه این نانوساختار 
ارائه كردند . این روش ساده و مقرون به صرفه 
بوده و ساختار نهایی بدست آمده نياز صنعت را 

براورده می سازد.

نانوســاختارهای FeCo به صــورت تتراگونال 
در طبیعــت بــه وفــور يافت می شــوند. اين 
بااليی  پتانســیل های  به دلیل  نانوســاختارها 
که در حــوزه انرژی دارند بســیار مورد توجه 
پژوهشگران هستند. خواص ابرمغناطیسی اين 

نانوساختارها موجب شــده تا به عنوان عنصر 
کلیــدی در موتورهای الکتريکی يا ژنراتورهای 

بادی استفاده شوند.
در مقاله ای که اخیرا محققان دانشگاه تمپل در 
نشــريه nanotechnology منتشر کردند نشان 
دادند کــه آنها می توانند ســاختارهای مکعبی 

FeCo را به ساختار تتراگونالی تبديل کنند.
يک گروه تحقیقات بین رشــته ای به رهبری 
شــینکیانگ رن موفق به رشــد و پايدار کردن 
نانوساختارهای تتراگونالی با کیفیت باال شدند 
که اين کار با اســتفاده از فرآيند انتقال فازی و 

فناوری نانو انجام شده است.

محققان اين پروژه نشــان دادنــد که انحراف 
تتراگونالی پوسته نانوســاختار FeCo می تواند 
با اســتفاده از تغییر فاز ماده هسته اتفاق افتد. 
مهندسی شــبکه میان فاز هسته و فاز پوسته 

موجب کنترل انتقال فاز می شود.
 FeCo ويژگی های مغناطیسی نانوساختارهای
توسط شرايط رشد و آنیلینگ ديکته می شود. 
اين گروه تحقیقاتی به دنبال روشی هستند که 
تولید اين نانوساختارها را به پیکربندی دلخواه 

به صورت انبوه انجام دهند.

http://nanotechweb.org منبع:

FeCo روشی برای توليد انبوه نانوساختار مغناطيسی 

یک تيم تحقيقات بين المللی از آمریکا و اتریش، اقدام به ساخت 
و راه اندازی كوچک ترین خودروی جهان شــدند. این خودرو در 
مقياس مولکولی بــوده و از یک محور انعطاف پذیر و چهار چرخ 

تشکيل شده است.

کوچک ترين خودرو 
جهان در مقیـــاس 
نانــومتـری سـاخته 
که  خودرو  اين  شد. 
مولکولی  ابعــاد  در 
اســت از دو محــور 
و چهــار چــرخ که 
آزادانه به حرکت در 

می آيند تشــکیل شده است. برای مشــاهده اين خودرو حتما بايد از 
میکروسکوپ های ويژه  با قدرت تفکیک باال استفاده کرد.

در ايــن خودرو، يک ســطح از جنس طال وجــود دارد که با اعمال 
جريان الکتريکی توســط میکروســکوپ الکترونی روبشی شروع به 
چرخش می کند. اين خودرو در خالء و در دمای 26۸- ســانتی گراد 

نگهداری می شود.
نسل جديد اين خودروها می توانند در دمای اتاق حرکت کنند. البته 
هنوز برای استفاده از اين نانوخودرو در حوزه های مختلف راه طوالنی 
باقی اســت و بايد بهبودهای زيادی روی آن انجام شود. بعد از انجام 
تحقیقات بیشــتر روی اين نانوخودرو می توان آن را به گونه ای بهبود 

داد که برای استفاده در حوزه های مختلف مناسب باشد.
در ساخت اين خودرو از مولکول های باکیبال استفاده شده است اين 
مولکول به عنوان چرخ برای حرکت کردن اين خودرو اســتفاده شده 

که در کنار محوری انعطاف پذير به کار گرفته شده است.
در مسیر توســعه اين نانوماشین، محققان يک موتور حساس به نور 
به آن افزودند و چرخ هــای آن را از باکیبال به کاربوران تغییر دادند. 

کاربوران خوشه ای از بور، کربن و هیدروژن است.
اين نانوماشین توسط لئونار گرين از دانشگاه کارل فرازن در اتريش، 

رانده خواهد شد. 

www.smh.com.au منبع:

 كوچک ترین نانوخودرو جهان در 
دانشگاه رایس ساخته شد

محققان دانشگاه رایس با ادغام نانوروبان گرافنی و پليمر موفق به 
ساخت كامپوزیتی شدند كه می توان از آن در بهبود عملکرد گل 
حفاری اســتفاده كرد. این كامپوزیت دیوار چاه های نفت و گاز را 

هنگام حفاری ناپایدار می كند.

رايس  دانشــگاه  محققــان 
نشــان دادند که بــا افزودن 
به  گرافنــی  نانوروبان هــای 
اعمال  پلیمر و ســپس  يک 
ماکرويوو به آن موجب تغییر 
ســاختار پلیمر شــده و در 
نهايت ترکیب تقويت شده ای 
بدســت می آيد. از اين ماده 
می توان بــرای بهبود فرآيند 
حفر چاه نفت يا گاز طبیعی 

استفاده کرد.
جیمز تور مدير يکی از  آزمايشگاه های دانشگاه رايس به همراه روزبه 
شهسواری، نانوروبان گرافنی را با نوعی پلیمر ترکیب کردند. سپس اين 
پلیمر در معرض امواج ماکرويوو با توان پايین قرار داده شد تاپخته شود. 
در نهايت کامپوزيتی ساخته می شود که دارای ترک های میکروسکوپی 
است. در صورتی که اين ماده با سیال و گل حفاری ترکیب شود موجب 

ناپايداری ديوار چاه می شود و فرآيند حفر را تسهیل می کند.
معموال برای حفر چاه از  میکا، کربنات کلســیم و آســفالت استفاده 
می شــود. اين ذرات بسیار درشت بوده و اين روش برای ايجاد ديوار با 

پايداری باال مناسب نیست.
در اين پــروژه محققان از ترکیب پلیمر و نانوروبان اســتفاده کردند. 
نتايج نشــان داد که گرمايش سريع اين مخلوط به بیش از 200 درجه 
ســانتی گراد و اعمال امواج ماکرويوو با تــوان 30 وات می تواند اتصال 
میــان بخش های مختلف پلیمر ايجاد کنــد. توان اين ماکرويوو خیلی 

کمتر از میزانی است که در آشپزخانه ها استفاده می شود.
نانوروبان هايی که در اين پروژه اســتفاده شده اند با استفاده از اکسید 

پلی پیرولین اصالح شده تا بتوان آن را درون پلیمر وارد کرد.

www.naturalgasintel.com منبع:

 نانوكامپوزیتی كه برای تسهيل حفر 
چاه نفت و گاز مناسب است
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آلوتروپ  توليد  به  اتریشــی موفق  محققان 
جدیدی از كربن موسوم به كارباین شدند كه 
نســبت به گرافن دو برابر استحکام كششی 
بيشتر داشــته و از 40 برابر قوی تر از الماس 
اســت. این ماده رقيب جدی گرافن محسوب 

می شود.

کارباين به دنبال گرفتن جايگاه گرافن در دنیای 
علم است. تا کنون گرافن به عنوان مستحکم ترين 
ماده جهان شناخته شده بود اما به نظر می رسد 
کارباين برای گرفتن اين جايگاه دورخیز جدی 

کرده است.
محققان دانشــگاه وين موفق به تولید شــکل 

پايداری از کربن موسوم به کارباين شده اند. اين 
ماده 40 برابر قوی تر از الماس بوده و اســتحکام 

کششی آن دو برابر گرافن است.
ايده تولد کارباين به سال 1۸۸5 باز می گردد اما 
تا کنون تولید آن به صورت عملی انجام نشــده 
بــود و تنها در مدل ســازی های کامپیوتری اين 
ماده طراحی شــده بود. دلیل اين امر ناپايداری 

کارباين است. 
اما اخیرا پژوهشــگران اتريشــی موفق به ارائه 
روشی شدند که با استفاده از آن می توان کارباين 
را به صورت پايدار تولید کــرد. در اين روش از 
گرافن برای محافظت از کارباين استفاده می شود.

در اين مقاله محققان نشــان دادند که چگونه 

می تــوان اين مــاده را با حجم بــاال تولید کرد. 
اين روش  بســیار جالب بوده و در راستای ارائه 

آلوتروپ های تک بعدی گرافنی ارائه شده است.
اين نتايج نشان می دهد که تولید انبوه کارباين 
قابل انجام اســت. در حال حاضر برای مشاهده 
کاربايــن نیاز به ابزارهای مختلفی اســت اما با 
توســعه اين روش می توان اين فرايند را تسهیل 

کرد.
کارباين دارای خواص الکتريکی جالب توجهی 
بوده و از آن می توان در نانوالکترونیک اســتفاده 

کرد.

http://trendintech.com منبع:

 كارباین، آلوتروپ جدید كربن كه رقيب جدی گرافن است

پژوهشــگران موفق به ذخيره سازی نور خورشيدی به صورت گرما شدند به طوری 
كه شب كه تابش خورشيد وجود ندارد، این گرما مجددا تبدیل به نور مرئی شده و 
توسط پيل خورشيدی مورد استفاده قرار می گيرد. این كار توسط نانولوله های كربنی 

انجام می شود.

يکی از راه های کاهش اتالف 
دادن  قــرار  انرژی، روی هم 
سلول های پیل است. در اين 
حالــت نور خورشــید که به 
گرما تبديل می شــود دوباره 
اين گرما به نور تبديل شــده 
و پیل خورشیدی از اين تابش 
انرژی  تولیــد  بــرای  مجدد 
پیل های  می کند.  اســتفاده 

خورشــیدی در صورت تابش نور مرئی باالتريــن عملکرد را از خود به نمايش می گذارند 
در حالی که نور مرئی تنها بخشــی از کل طیف تابش نور خورشــید است. بنابراين طول 

موج های کوتاه تر يا بلندتر از نور مرئی به گرما تبديل شده و هدر می روند.
محققان موسسه فناوری ماساچوست ساختاری از جنس نانولوله کربنی ارائه کردند که 
می تواند حد فاصل میان سلول پیل خورشیدی و خورشید عمل کند. اين نانولوله ها جذب 
بســیار بااليی دارند به طوری که می توانند تابش نور را به گرما تبديل کنند. ذخیره گرما 

بر خالف نور، بسیار راحت است.
در واقع در طول روز، تابش نور خورشید به صورت گرما جذب و ذخیره شده و در هنگام 
شــب اين گرما مجددا تبديل به نور می شــود. ايده بسیار جالبی است که محققان آن را 

پیاده سازی کرده اند و اين کار با استفاده از فناوری نانو انجام شده است.
در حالت عادی گرما کاربردی در پیل خورشــیدی نداشته و حتی موجب مشکالتی در 

عملکرد پیل خورشیدی می شود.
اما نانولوله های کربنی می توانند گرمای ذخیره شــده را مجددا به نور مرئی تبديل کنند 

که اين نور توسط پیل خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
اين فناوری چشــم اندازهای روشنی دارد اما هنوز بايد تحقیقات بیشتری روی آن انجام 

شود تا بتواند از محیط آزمايشگاه خارج شود.

http://thehackednews.com منبع:

 نانولوله های  كربنی نور خورشيد را برای 
استفاده در شب ذخيره می كنند

محققان با اســتفاده از ایجاد الگوهای نانوساختار 
روی ســطح و مهندســی بخش های آب دوست و 
آب گریز، موفق به ساخت ابزاری شدند كه می تواند 
در دمای پایين حباب ایجاد كند. این فرآیند برای 
خارج كردن گرما از سيستم های الکترونيکی بسيار 

مناسب است.

محققان دانشــگاه ايالتی اورگون روشــی ارائه کردند 
که با استفاده از آن می توان تشکیل حباب ها در حین 
جوشیدن را تســريع کرد. با اين کار می توان عملکرد 
ادوات مختلف حرارتی که برای جوشــاندن اســتفاده 

می شود را بهبود داد.
نتايــج اين پروژه در قالب مقاله ای منتشــر شــده و 
همچنین پتنت آن نیز برای ثبت به يکی از دفاتر ثبت 

اختراع داده شده است.
از اين فناوری به دو شــکل می توان استفاده کرد: اول 
برای جوشــاندن آب و دوم برای تولید سريع بخار. در 
واقع اين فناوری در ادواتی نظیر اتو قابل استفاده بوده 
و همچنین در ادوات الکترونیکی  می تواند برای تسريع 
خروج گرما از سیســتم اســتفاده کرد و در نهايت به 

خنک شدن سريع دستگاه کمک کرد.
ايــن راهبــرد جديــد براســاس اســتفاده از چاپ 
جوهرافشان پیزوالکتريک است که با آن نقاط پلیمری 
آبگريز تولید می شود. در اين روش بعد از تولید نقطه، 
نانوساختارهای اکسید روی که آبدوست هستند روی 
ســطح نقاط قرار داده می شود. نانوساختارهای اکسید 
روی تنها روی فضاهايی که نقاط در آنجا وجود ندارند 
رشــد می کنند. با کنترل هر دو ســاختار آب دوست و 
آب گريز می توان تشــکیل حباب هــا را با دقت کنترل 

کرد.

www.nanotech-now.com منبع:

 نانوابزاری كه در دمای 
پایين حباب ایجاد می كند
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محققان انگليسی بعد از گذشت 40 سال از 
مطرح شدن تئوری وجود حالت اسرارآميزی 
موسوم به سيال اسپين كوانتومی، موفق به 
ارائه شــواهدی مبنی بر وجود این حالت در 

مواد دوبعدی نظير گرافن شدند.

به جمع آوری شــواهدی  موفق  دانشــمندان 
انکارناپذيری از وجود يک حالت اســرارآمیز از 
ماده شــدند. اين حالت خاص از ماده، 40 سال 
قبل پیش بینی شده بود اما هیچ گاه کسی موفق 
بــه اثبات وجود آن نشــده بــود. در اين پروژه 
محققان از يک ماده دو بعدی اســتفاده کردند 
تا حالتی موســوم به سیال اسپین کوانتومی را 

تشريح کنند.
اولین ويژگی سیال اسپین کوانتومی ان است 
که الکترون ها در آن درترازهای مشــخص قرار 

نگرفته اند. اين ذرات الکترونی بعد از شکســتن 
فرمیون ماجورانا ايجاد می شوند. 

محققان دانشــگاه کمبريج اســنادی منتشر 
کردند که در آن ثابت شده که در طول فرآيند 
تســت روی ذرات در حــال حرکــت در ماده 
دوبعدی نظیر گرافن، اين حالت ايجاد می شود. 
مشــاهدات انجام شده توســط محققان نشان 
می دهد که ايــن ذرات طبق پیش بینی مدل ها 

سیال اسپن کوانتومی وجود دارند.
اين گروه تحقیقاتی نشان دادند که اين حالت 
جديــد ماده به دلیل حالــت غیريکنواختی در 
مواد مغناطیسی ايجاد می شود. اين مواد حاوی 
الکترون بوده که در صورت ســرد شدن، تمامی 
آنها به صورت خطی به ســوی ســمت شمال 
مغناطیسی تراز می شوند و در واقع يک سمت و 

سو را به خود می گیرند.

اين گروه تحقیقاتی در ســال 2014 يک مدل 
نظری ارائه کردند و ســپس به بررســی انجام 
آزمايش برای اثبات آن پرداختند. اين دستاورد 
محققان مســیر تازه ای به سوی خلق چیزهای 

جديد باز می کند.

http://perfscience.com منبع:

براســاس گزارشــی كه اخيرا منتشر شــده افزودن گرافن به 
الستيک های طبيعی و مصنوعی می تواند استحکام آن را ۵0 درصد 

افزایش دهد. با این كار انعطاف پذیری الستيک نيز بهبود می یابد.

محققان انگلیسی فصل تازه ای در بهبود خواص الستیک ها آغاز کرده اند. 
گزارشی اخیرا توسط آرويند ويجاياراگاوان و ماريا الیوت منتشر شده که 
در آن محققان نشان دادند که افزودن مقدار کمی از گرافن به الستیک 
می تواند خواص آن را بهبود دهد. نتايج منتشــر شــده از آزمون انجام 
شــده روی اين الستیک ها به محققان نشان داد که هم استحکام و هم 
انعطاف پذيری الســتیک بعد از افزودن اين ماده با ساختار النه زنبوری، 

50 درصد افزايش می يابد.
الســتیک ها در زندگی روزمره ما کاربرد متنوعی دارد به طوری که در 
ساخت محصوالت مختلف از پاک کن تا شانه از اين ماده می توان استفاده 
کــرد. يافته های اين گروه تحقیقاتی به تولیدکنندگان کمک می کند تا 
الستیک هايی با خواص مورد نظر خود تولید کنند. اين گروه تحقیقاتی 
روی دو نوع الســتیک کار کردند. يکی الستیک های طبیعی از جنس 
پلی ايزوپرن و ديگری الســتیک های مصنوعی که از جنس پلی اورتان 
است. نتايج نشان داد که هر دو دسته الستیک در صورت افزودن گرافن 

بهبود کیفیت پیدا می کنند.
آرويد رهبر اين گروه تحقیقاتی از گروه نانومواد معتقد است که مواد نرم 
و سخت از يک ماتريکس تشکیل شده اند که معموال توسط يک بخش 
پرکننده کامل می شوند. در واقع بخش چارچوب را ماده سخت و بخش 
پرکننده را ماده نرم تشکیل می دهد. گرافن می تواند به عنوان پرکننده 
بخش نرم مورد اســتفاده قرار گیرد. اين گروه تحقیقاتی نشان دادند که 

افزودن گرافن استحکام 50 درصد بهبود می يابد.
محققان اين پروژه برای بهبود کیفیت الستیک های اين پروژه از اکسید 

گرافن استفاده کردند که در آب پايدار است.

www.crazyengineers.com منبع:

محققان دانشگاه واشينگتون روشی ارائه كردند كه نياز كشاورزان را به 
كودهای حاوی فسفر كاهش می دهد. آنها از تركيبی حاوی اكسيد روی 

)ZnO( برای افزایش نرخ توليد لوبيا استفاده كردند.

با افزايش جمعیت جهان، نیــاز به غذا نیز 
افزايش می يابد بنابرايــن محققان به دنبال 
ارائه روش هــای جديدی برای افزايش کارای 
فرآيندهــای مربوط به تولید غذا هســتند. 
بســیاری از محققان در حــال کار روی مواد 
افزودنی مصنوعی به اين فرآيندها يا دستکاری 
زيستی فرآيندهای مرتبط با تولید غذا هستند.

اخیرا محققان موسسه فناوری ماساچوســت )MIT( روشی ابداع کردند که 
با آن فتوسنتز سوپرشارژ گفته می شــود. در پروژه ای ديگر محققان دانشگاه 
واشینگتون راهبردی برای تولید انبوه لوبیای غنی از پروتئین ارائه کردند. برای 
اين کار محققان مســیری را که گیاه مواد غذايی را جذب می کند، دستکاری 

کردند.
رامش رالیا از محققان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه واشینگتون 
راهبردی برای کاهش نیاز به استفاده از کودهای فسفردار ارائه می دهد. او نشان 
داد کــه با افزودن نانوذرات اکســید روی می توان حجم تولید لوبیا را دو برابر 

افزايش داد بدون اين که نیاز به افزايش مصرف کود بیشتری باشد.
فســفر يکی از عناصر مهم در سالمت غالت بوده و معموال توسط کشاورزان 
برای تقويت محصوالت مورد اســتفاده قرار می گیرد. افزايش مصرف فســفر 
نمی تواند به صورت خطی منجر به افزايش محصول شود و يک محدوديتی در 
افزايش تولید وجود دارد. بنابراين در صورت افزايش مصرف فسفر و گذشتن 
از حد مجاز، فسفر مازاد وارد آب های جاری شده و منجر به آلودگی می شود. 
افزايش فسفر در آب می تواند رشد جلبک ها را افزايش داده و فیتوپالنکتون ها 

را در نیز آب افزايش دهد.

www.crazyengineers.com منبع:

 احتماال حالت اسرارآميزی موسوم به »سيال اسپين كوانتومی« وجود دارد

 افزایش ۵0 درصدی استحکام 
الستيک با افزودن گرافن

 افزودن نانوذرات اكسيد روی 
برای افزایش توليد لوبيا
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