
  فناوری نانو
ي آن مي  ساخت ابزار در مقیاس مولكولي داراي مزایا و معایب بسیاري است از مزیت ھاي عمده

كنترل بیماري , توان بھ افزایش دقیق و دقت كامپیوترھا میلیون برابر بیشتر از كامپیوترھاي كنوني
شده توسط آن ھا و  ھاي كنترل كامپیوترھا و نانو ابزارھا و انجام جراحي, توسط نانو لفسورھا

 .ھزاران مزیت دیگر نام برد
ارزان با تولیدات بھتر و محیط زیستي پاكیزه تر بھ , بھ طوركلي این فناوري براي ما آینده اي سریع

اما مھمترین عیبي كھ این فناوري بھ دنبال خود دارد سوق دادن این فناوري و . ھمراه خواھد داشت
مرگبار است كھ ارزان بودن این سالح ھا خود نوید خطرناك شدن  استفاده از آن در تولید سالح ھاي

مزیت در ھر صورت حركت سریع این تكنولوژي با این چالش ھا و . آینده براي ما را بھ دنبال دار
  ھا بھ صورتي غیرقابل اجتناب بھ نظر مي رسد

  تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

 

  باکتریھا مشغول کارند
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  ویروس

  

  "پارامسیوم"جانداران تک سلولی مژکدار 
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  مورچھ غول آسا شده

  

  

  شپشی کھ بھ تارھای موی انسان چنگ زده است
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  چند باکتری بر روی سوزنھای خیاطی

  

  

  نمایی دیگر از شپش روی مو
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  تک سلولی ھای مژکدار

  

  

  تک سلولیھای مژکدار
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  اجتماع ویروسھا

  
  

  

در دو دھھ اخیر، پیشرفتھاي تكنولوژي وسایل و مواد با ابعاد بسیار كوچك بھ دست آمده است و بھ 
براي . سوي تحولي فوق العاده كھ تمدن بشر را تا پایان قرن دگرگون خواھد كرد ، پیش مي رود 

رید ، احساس اندازه ھاي مادون ریز ، قطر موي سر انسان را كھ یك دھم میلیمتر است در نظر بگی
تكنولوژي و مھندسي در قرن پیش رو با وسایل ، . متر 10-9یك نانومتر صدھزار برابر كوچكتراست 

درحال حاضر  .اندازه گیریھا و تولیداتي سروكار خواھد داشت كھ چنین ابعاد مادون ریزي دارند 
ھمچنین خواص مكانیكي ، شیمیایي ، . پروسھ ھاي در ابعاد چند مولكول قابل طراحي و كنترل است 

مواد در الیھ ھا در حدود ابعاد نانومتر قابل درك و تحلیل و ... الكتریكي ، مغناطیسي ، نوري و
یشرفت چشمگیري درقرن گذشتھ در ھرچھ ریزتر كردن دانھ ھاي بزرگتر پتكنولوژي . سنجش است 

نھ تنھا جایزه )) Sub-Atomic((، بطوریكھ بھ مزاح گفتھ شد كھ دیگر كشف ذرات ریز اتمي  داشت
تكنولوژي نو درقرن حاضر مسیر عكس را طي ! نوبل ندارد ، بلكھ بھ آن جریمھ ھم تعلق مي گیرد 

  .مد بھ وجود آ ورد یعني مواد مادون ریز را باید تركیب كرد تا دانھ ھاي بزرگتر كارآ. مي كند 

مجموعھ ھاي طبیعي ، تركیبي از . درست ھمان روشي كھ در طبیعت براي تولید كردن حاكم است 
   .دانھ ھاي مادون ریز قابل تشخیص با خواص مشابھ و یا متفاوت با اندازه ھاي در حدود نانو است 

یا دست یافتن بھ مواد جدید بھ  اثر تحقیقات در فناوریھاي مادون ریز ھم اكنون در درمان بیماریھا و
اكنون ساخت .موارد بسیاري در مرحلھ تحقیقات كاربردي و آزمایشي است . ظھور رسیده است 

   .رایانھ ھاي بسیار كوچكتر و میلیونھا بار سریعتر در دستور كار شركتھاي تحقیقاتي قرار دارد 
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ھمانطور كھ طبیعت مجموعھ ھا را . در بیاني كوتاه نانوتكنولوژي یك فرایند تولید مولكولي است 
بطور خودكار مولكول بھ مولكول ساختھ و روي ھم مونتاژ كرده است ، ما ھم باید براي تولید 

محصوالت جدید ، با این اعتقاد كھ ھرچھ در طبیعت تولید شده قابل تولید در آزمایشگاه نیز ھست ، 
ھ چند ھستھ از مواد راپیدا كنیم و با رساندن البتھ منظور این نیست ك. نظیر طبیعت راھي پیدا كنیم 

بلكھ براي تركیب . انرژي و خوراك پس از چند سال یك نیروگاه از آن بسازیم كھ شھري را برق دھد 
و تكامل خودكار تولیدات مادون ریزكھ بھ نحوي در مجموعھ ھاي بزرگتر مصرف دارد ، راھي 

ابزارآالت متعارف فیزیكي مانند تراشیدن و خم كردن و در اندازه ھاي مادون ریز ، روشھا و . بیابیم 
    .جوابگو تیستند ...سوراخ كردن و

   .براي ساختن ماشینھاي ملكولي باید روش پروسھ ھاي طبیعي را دنبال كرد 

كھ ژنم نامیده شده است و بھ موازات آن  DNAبا تھیھ نقشھ ھاي ساختاري بدن یعني آرایش ژنھا و 
. وژي مادون ریز ، در دراز مدت تحوالت بسیاري در ھستي ایجاد خواھد شد دست یافتن بھ تكنول

اشكاالت ساختاري موجودات . تولید مواد جدید ، گیاھان ، جانداران و حتي انسان متحول خواھد شد 
در طبیعت رفع مي شود و با تركیب و خواص اورگانیك گیاھان و جانوران ، موجودات جدیدي با 

آینده علوم و مھندسي كھ چندین گرایشي .شخصیتھاي متفاوت بوجود خواھد آمد  خواص فوق العاده و
Multi- Disciplinary  (( است ، بھ طرف تولید ماشینھاي مولكولي سوق داده خواھد شد تا در

   .نھایت بتواند مجموعھ ھاي كارآیي از پیوندھاي ارگانیك و سایبریك را عرضھ نماید 

كھ دو پدیده مختلف ولي ادغام شده ھستند ، ) نرم افزار ( و برنامھ ) فزار سخت ا( ھستي را بھ رایانھ 
و نرم افزار یا برنامھ ، قابلیت ) اغلب اتم ھیدروژن ( سخت افزار مصداق ماده . مي توان تشبیھ كرد 

    .نھفتھ در خلقت آن است 

در خود توانستھ است  اتم بھ نظر ساده و ابتدایي ھیدروژن در طي میلیاردھا سال با قابلیت نھفتھ
بشر از بوجود آوردن اساس ماده عاجز است . میلیونھا نوع آرایش مختلف را در ھستي بوجود آورد 

ولي در برنامھ ریزیھاي جدید و یافتن اشكال دیگري از آنچھ در طبیعت وجود دارد ، پیش خواھد . 
احتماال . ا باز خواھد كرد طبیعت را خواھد شناخت و بھ اصطالح ، قفلھاي شگفت آور آن ر. رفت 

انسان در شرایط مناسبتري از درجھ حرارت و فشار كھ درتشكیل طبیعي مواد مختلف از ھیدروژن 
الزم است ، بتواند اتمھاي مورد نباز خود را تولید كند ، سیارات دیگري را در نھایت در اختیار 

ھاي راه ابدیت در اكثر نقاط جھان بگیرد و بعید نیست كھ نواده ھاي دوردست ما بتوانند در نیمھ 
   .ھستي و كھكشانھا سكني گزینند

بھ احتمال زیاد قبل از پایان ھزاره سوم انسانھا در بدن خود انواع لوازم مصنوعي و دیجیتالي 
رنج نخواھند برد ... از بیماري ، پیري ، درد ستون فقرات ، كم حافظھ اي و. . راخواھند داشت

در ھزاره ھاي . طالعات در مغز آنھا در مقایسھ با امروز بي نھایت خواھد شد قابلیت فھم و تحلیل ا.
آینده انسانھاي طبیعي مانند امروز احتماال براي مطالعات پژوھشي نگھداري شده و بھ نمونھ ھاي 

آزمایشگاھي و بطور حتم قابل احترام تبدیل خواھند شد و مردمان آینده از اینھمھ درد و ناراحتي كھ 
   .آنھا در ھزاره ھاي قبل كشیده اند ، متعجب و متاثر خواھند بود  اجداد

اكنون جا دارد ھمگام با تحوالت جدید در مھندسي و علوم ، دانشگاھھا و مراكز تحقیقاتي بطور جدي 
بھ پژوھشھاي تكنولوژي مادون ریز مشغول شوند تا حداقل ما ھم بتوانیم مرزھاي دانش روز را بھ 

باشد ھرچھ زودتر بھ خود . تحویل دھیم و در تشكلھاي جدید ھستي سھمي داشتھ باشیم نسلھاي آینده 
آییم و عمق شكوھمند و معجزه آساي اندیشھ بشررا دریابیم و از كوتاه بیني و افكار فرسوده موروثي 

   :گفتھ شیخ اجل سعدي در آینده مصداق واقعي تري خواھد داشت . فاصلھ بگیریم 
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    :ز نانوتكنولوژي داشت چھ انتظاري باید ا

این تكنولوژي جدید توانایي آن را دارد كھ تاثیري اساسي بر كشورھاي صنعتي در دھھ ھاي آینده 
در اینجا بھ برخي از نمونھ ھاي عملي در زمینھ نانوتكنولوژي كھ بر اساس تحقیقات و . بگذارد 

   .مشاھدات بخش خصوصي بھ دست آمده است ، اشاره مي شود 

مي رود كھ مقیاس نانومتر بھ یك مقیاس با كارایي باال و ویژگیھاي منحصربفرد ، طوري انتظار 
   .ساختھ خواھند شد كھ روش شیمي سنتي پاسخگوي این امر نمي تواند باشد 

میلیارد دالر براي صنعت نیمھ ھادیھا و  300نانوتكنولوژي مي تواند باعث گسترش فروش ساالنھ · 
    .سال آینده شود  15تا  10دارھاي مجتمع ، طي میلیون دالر براي م 900

نانوتكنولوژي ، مراقبتھاي بھداشتي ، طول عمر ، كیفیت و تواناییھاي جسمي بشر را افزایش خواھد · 
   .داد 

سال آینده متكي بھ نانوتكنولوژي خواھد بود كھ این  15تا  10تقریبا نیمي از محصوالت دارویي در · 
   .دالر نقدینگي را بھ گردش درخواھد آورد میلیارد  180امر ، خود 

كاتالیستھاي نانوساختاري در صنایع پتروشیمي داراي كاربردھاي فراواني ھستند كھ پیش بیني شده · 
   .سال آینده تحت تاثیر قرار دھد  15تا  10میلیارد دالر را طي  100است این دانش ، ساالنھ 

ي براي یك جمعیت عظیم خواھد شد و راھھاي نانوتكنولوژي موجب توسعھ محصوالت كشاورز· 
اقتصادي تري را براي تصویھ و نمك زدایي آب و بھینھ سازي راھھاي استفاده از منابع انرژیھاي 

بطور مثال استفاده از یك نوع انباره جریان گذرا با . تجدید پذیر ھمچون انرژي خورشیدي ارائھ نماید 
بار كمتر از روش  10زمایش گردید ، نشان داد كھ این روش الكترودھاي نانولولھ كربني كھ اخیرا آ

   .اسمز معكوس ، آب دریا را نمك زدایي مي كند 

انتظار مي رود كھ نانوتكنولوژي نیاز بشر را بھ مواد كمیاب كمتر كرده و با كاستن آالینده ھا ، · 
سال آینده ،  15تا  10ي براي مثال مطالعات نشان مي دھد در ط. محیط زیستي سالمتر را فراھم كند 

درصد كاھش داده ،  10روشنایي حاصل از پیشرفت نانوتكنولوژي ،مصرف جھاني انرژي را تا 
میلیون تن  200میلیارد دالر و ھمچنین كاھش آلودگي ھوا بھ میزان  100باعث صرفھ جویي ساالنھ 

  .كربن شود

براي مثال در . وژي كسترش یافتھ اند در چند سال گذشتھ بازارچند میلیارد دالري برپایھ نانوتكنول
براي ھد دیسكھاي سخت ، یك سري حسگرھاي مغناطیسي را ابداع كرده است  IBMایاالت متحده ، 

.   

Eastern Kodak  3وM  تكنولوژي ساخت فیلمھاي نازك نانو ساختاري را بھ وجود آورده اند .
شیمیایي تولید كرده است و شركت  كاتالیستھاي نانو ساختاري را براي دستگاھھاي Mobilشركت 

Merck  تویوتا در ژاپن مواد پلیمري تقویت شده . ، داروھاي نانوذره اي را عرضھ كرده است
در كره ، در حال كار بر روي سطح  Samsung Electronicsنانوذره اي را براي خودروھا و 

مسیر قرار دارد و فقط  بشر درست در ابتداي. صفحات نمایش توسط نانولولھ ھاي كربني ھستند 
نانو ذرات ، نانو لولھ ھا ، نانو ( چندین محصول تجاري از نانوساختارھاي یك بعدي بھره مي گیرند 
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نظزیات جدید و روشھاي مقرون بھ صرفھ تولید نانوساختارھاي دو و سھ ) . الیھ و سوپر الستیكھا 
   .بعدي از موضوعات مورد بررسي آینده مي باشند

ژي یا كاربرد فناوري در مقیاس یك میلیونیم متر، جھان حیرت انگیزي را پیش روي نانو تكنولو
پیشرفتھاي پرشتابي . دانشمندان قرار داده است كھ در تاریخ بشریت نظیري براي آن نمي توان یافت
بشر در آستانھ : كھ در این عرصھ بوقوع مي پیوندد، پیام مھمي را با خود بھ ھمراه آورده است

بھ توانایي ھاي بي بدیلي براي تغییر محیط پیرامون خویش قرار گرفتھ است و جھان و  دستیابي
جامعھ اي كھ در آینده اي نھ چندان دور بھ مدد این فناوري جدید پدیدار خواھد شد، تفاوت ھایي 

   .بنیادین با جھان مالوف آدمي در گذشتھ خواھد داشت

ري دیگري چونان یك تیغ دولبھ است كھ مي توان از آن بھ گزارش ایرنا نانو تكنولوژي نظیر ھر فناو
گام اول در راه بھره گیري از این . در مسیر خیر و صالح و یا نابودي و فنا استفاده بھ عمل آورد

فناوري شناخت دقیق تر خصوصیات آن و آشنایي با قابلیت ھاي بالقوه اي است كھ در خود جاي داده 
: نكتھ را مي توان بھ روشني و بدون ابھام مورد تاكید قرار داد در خصوص نانو تكنولوژي یك. است

این فناوري جدید ھنوز، حتي براي متخصصان، شناختھ شده نیست و ھمین امر ھالھ ابھامي را كھ آن 
   .را در برگرفتھ ضخیمتر مي كند و راه را براي گمانزني ھاي متنوع ھموار مي سازد

ي نظیر ھیوالیي فرانكشتین در داستان مري شلي و یا ھمانند جعبھ كساني بر این باورند كھ این فناور
در مقابل گروھي . پاندورا در اسطوره ھاي یونان باستان، مرگ و نابودي براي ابناي بشر درپي دارد

   .نیز معتقدند كھ بھ مدد توانایي ھاي حاصل از این فناوري مي توان عالم را گلستان كرد

  

دانشگاه در اروپا، آمریكا و  270تجاري در سراسر جھان و  - قیقاتيشركت تح 450در حال حاضر 
میلیارد دالر بالغ مي شود سرگرم انجام تحقیقات در عرصھ  4ژاپن با بودجھ اي كھ در مجموع بھ 

در این قلمرو اتمھا و ذرات رفتاري غیرمتعارف از خود بھ نمایش مي گذارند  .نانو تكنولوژي ھستند
یعت از ھمین ذرات تشكیل شده، شناخت نحوه عمل آنھا، بھ یك معنا شناخت بھتر و از آنجا كھ كل طب

بھ این ترتیب دانشمنداني كھ در این قلمرو بھ كاوش مشغولند، بھ یك . نحوه شكل گیري عالم است
اعتبار با ذھن و ضمیر خالق ھستي و نقشھ شگفت انگیز او در خلقت عالم آشنایي پیدا مي كنند، اما از 

كھ دانایي توانایي بھ ھمراه مي آورد، شناسایي رازھاي ھستي مي تواند توان فوق العاده اي را آنجا 
آغاز  1950تحقیق در قلمرو نانو تكنولوژي از اواخر دھھ . در اختیار كاشفان این رازھا قرار دھد

   .نخستین نتایج چشمگیر از رھگذر این تحقیقات عاید گردید 1990شد و در دھھ 

اتم گزنون را بر روي یك صفحھ از جنس نیكل  35موفق شدند نكھ یك گروه از محققان از جملھ آ
محققان دیگر بھ بررسي . جاي دھند و با كمك این تك اتمھا نامي را بر روي صفحھ نیكلي درج كنند

د تا درباره ساختارھاي ریز موجود در طبیعت نظیر تار عنكبوت ھا و رشتھ ھاي ابریشم پرداختن
در این میان ساخت یك نوع مولكول جدید كربن موسوم . بتوانند موادي نازك تر و مقاوم تر تولید كنند

محققان با كمك این . راه را براي پژوھشھاي بعدي ھموارتر كرد 60 -بھ باكمینسترفولرین یا كربن
در مقیاس  مولكول كھ خواص حیرت انگیز آن ھنوز در درست بررسي است، لولھ ھاي موئینھ اي

نانو ساختھ اند كھ مي تواند براي ایجاد ساختارھاي مختلف در تراز یك میلیونیم متر مورد استفاده 
بررسي ھایي كھ در ابعاد نانو بر روي مواد مختلف صورت گرفتھ و خواص تازه اي را . قرار گیرد

ع مي كنند و الیھ ھاي بھ عنوان مثال ذرات سیلیكن در این ابعاد از خود نور ساط. آشكار كرده است
   .فوالد در این مقیاس از استحكام بیشتري در قیاس با صفحات بزرگتر این فلز برخوردارند
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بھ . برخي شركتھا از ھم اكنون بھره برداري از برخي یافتھ ھاي نانوتكنولوژي را آغاز كرده اند
استفاده مي كند تا بر عنوان نمونھ شركت آرایشي اورال از مواد نانو در محصوالت آرایشي خود 

درصد 80ساخت دیودھاي نوري با استفاده از مواد نانو موجب مي شود تا . میزان تاثیر آنھا بیفزاید
ساختھ شده و روانھ بازار گردیده  60توپھاي تنیسي كھ با كربن . در ھزینھ برق صرفھ جویي شود

ه از مواد نانو پارچھ ھایي تولید شركتھاي دیگر با استفاد. سبكتر و مستحكمتر از توپھاي عادي است
كرده اند كھ با یك بار تكاندن آنھا مي توان حالت اتوي اولیھ را بھ آنھا بازگرداند و ھمھ چین و 

با ھمین یك بار تكان ھمھ گردوخاكي كھ بھ این پارچھ ھا جذب شده اند نیز . چروكھایشان را زایل كرد
این مواد درست شده كھ بھ محض مشاھده نخستین نوارھاي زخم بندي ھوشمندي با . پاك مي شوند

    .عالئم عفونت در مقیاس مولكولي، پزشكان را مطلع مي سازند

لنزھا و عدسیھاي . تمیزكردن دارند -از ھمین نوع مواد ھمچنین لیوانھایي تولید شده كھ قابلیت خود
آنجا پیش رفتھ اند كھ عینك ساختھ شده از جنس مواد نانو ضد خش ھستند و یك گروه از محققان تا 

درصددند با مواد نانو پوششھاي مناسبي تولید كنند كھ سلولھاي حاوي ویروسھاي خطرناك نظیر 
مھمترین نكتھ درباره موقعیت كنوني . ویروس ایدز را در خود مي پوشاند و مانع خروج آنھا مي شود

اند كھ در تراز تك اتمھا بھ بھره  فناوري نانو آن است كھ اكنون دانشمندان این توانایي را پیدا كرده
یك . گیري از آنھا بپردازند و این توانایي بالقوه مي تواند زمینھ ساز بسیاري از تحوالت بعدي شود

گروه از برجستھ ترین محققان در حوزه نانوتكنولوژي بر این اعتقادند كھ مي توان بدون آسیب 
شیوه ھاي كنوني براي بررسي . و تحقیق پرداخترساندن بھ سلولھاي حیاتي، در درون آنھا بھ كاوش 

سلولھا بسیار خام و ابتدایي است و دانشمندان براي شناخت آنچھ كھ در درون سلول اتفاق مي افتد 
ناگزیرند سلولھا را از ھم بشكافند و در این حال بسیاري از اطالعات مھم مربوط بھ سیالھاي درون 

   .ن مي رودسلول یا ارگانلھاي موجود در آن از بی

یك گروه از محققان كھ در گروھي موسوم بھ اتحاد سیستمھاي زیستي گرد آمده اند، سرگرم تكمیل 
ابزارھاي ظریفي ھستند كھ ھدف آن بررسي اوضاع و احوال درون سلول در زمان واقعي و بدون 

ري كھ این ابزا. آسیب رساندن بھ اجزاي دروني سلول یا مداخلھ در فعالیت بخشھاي داخلي آن است
گروه مشغول ساخت آن ھستند ردیف ھایي از لولھ ھا یا سیمھاي بسیار ظریفند كھ قادرند وظایف 
مختلفي را بھ انجام برسانند از جملھ آنكھ ھزاران پروتئیني را كھ بھ وسیلھ سلولھا ترشح مي شود 

ا و ابزارھاي دیگر گروھھاي دیگر از محققان نیز بھ نوبھ خود سرگرم تولید دستگاھھ. شناسایي كند
   .براي انجام مقاصد علمي دیگر ھستند

بھ عنوان نمونھ یك گروه از محققان سرگرم تكمیل فیبرھاي نوري در ابعاد نانو ھستند كھ قادر خواھند 
گروھي نیز دستگاھي را دردست ساخت دارند كھ با . بود مولكولھاي مورد نظر را شناسایي كنند

بھ اعتقاد . ند پروتئین ھاي معیني را فعال سازد یا از كار بیندازداستفاده از ذرات طال مي توا
پژوھشگران براي آنكھ بتوان از سلولھا در حین فعالیت واقعي آنھا اطالعات مناسب بھ دست آورد، 

سلولھا در فعالیت طبیعي خود امور . باید شیوه تنظیم آزمایشھا را مورد تجدیدنظر اساسي قرار داد
از جملھ انتقال اطالعات و عالئم و داده ھا میان خود، ردوبدل كردن : جام مي رسانندمختلفي را بھ ان

یك گروه از روش تازه اي موسوم بھ الگوي . مواد غذایي و باالخره سوخت و ساز و اعمال حیاتي
ان نانومتر را امك 8شبكھ استفاده كرده اند كھ ساخت نیمھ ھادیھاي نانومتري بھ قطر تنھا  -انتقال ابر 

ھریك از این لولھ ھاي بسیار ریز بالقوه مي توانند یك پادتن خاص یا یك اولیگو . پذیر مي سازد
   .نوكلئو اسید و یا یك بخش كوچك از رشتھ دي ان اي بر روي خود جاي دھند

براي دستیابي بھ . آزمایش متفاوت بر روي یك سلول انجام داد 1000با كمك ھر تراشھ مي توان 
باید بر برخي از محدودیتھا غلبھ شود، ازجملھ آنكھ درحال حاضر براي بررسي سلولھا موفقیت كامل 
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باید آنھا را در درون مایعي قرار داد كھ مصنوعًا محیط زیست طبیعي سلولھا را بازسازي مي كند، 
قان براي رفع مشكل، محق. اما یون موجود در این مایع مي تواند سنجنده ھاي موئینھ را از كار بیندازد

گروھھاي دیگري از محققان نیز . سلولھا را درون مایعي جاي مي دھند كھ چگالي یون آن كمتر است
یكي از این . در تالشند تا ابزارھاي مناسب در مقیاس نانو براي بررسي جھان سلولھا ابداع كنند

روي نوك نانومتر است و بر  40ابزارھا چنانكھ اشاره شد یك فیبر نوري است كھ ضخامت نوك آن 
. نوعي پادتن جا داده شده كھ قادر است خود را بھ مولكول مورد نظر در درون سلول متصل سازد

این فیبر نوري با استفاده از فیبرھاي معمولي و تراش آنھا ساختھ شده و بر روي فیبر پوششي از نقره 
   .رخور توجھ استنحوه عمل این فیبر نوري د. اندود شده تا از فرار نور جلوگیري بھ عمل آورد

از آنجاكھ قطر نوك این فیبر نوري، از طول موج نوري كھ براي روشن كردن سلول مورد استفاده 
قرار مي گیرد بھ مراتب بزرگتر است، فوتونھاي نور نمي توانند خود را تا انتھاي فیبر برسانند، 

رند كھ تنھا مي تواند درعوض در نزدیكي نوك فیبر مجتمع مي شوند و یك میدان نوري بوجود مي آو
بھ نوك این فیبر نوري یك پادتن . مولكولھایي را كھ در تماس با نوك فیبر قرار مي گیرند تحریك كند

متصل است و محققان بھ این پادتن یك مولكول فلورسان مي چسبانند و آنگاه نوك فیبر را بھ درون یك 
لورسان نوك فیبر، این مولكول را كنار در درون سلول، نمونھ مشابھ مولكول ف. سلول فرو مي كنند

بھ این ترتیب نوري كھ از مولكول فلورسان ساطع مي شد از بین . مي زند و خود جاي آن را مي گرد
مي رود و فضاي درون سلول تنھا با نوري كھ بھ وسیلھ میدان موجود در فیبر نوري بوجود مي آید 

   .تك مولكول را در درون سلول مشاھده كنندروشن مي شود و درنتیجھ محققان قادر مي شوند یك 

مزیت بزرگ این روش در آن است كھ باعث مرگ سلول نمي شود و بھ دانشمندان اجازه مي دھد 
نانو تكنولوژي ھمچنین بھ محققان امكان مي دھد كھ . درون سلول را در ھنگام فعالیت آن مشاھده كنند

بھ عنوان مثال . با چگالي بسیار كم را مشاھده كنندبتوانند رویدادھاي بسیار نادر یا مولكولھاي 
بلورھاي مینیاتوري نیمھ ھادیھاي فلزي در یك فركانس خاص از خود نور ساطع مي كنند و از این 

نور مي توان براي مشخص كردن مجموعھ اي از مولكولھاي زیستي و الصاق برچسب براي 
مي نیچر چاپ انگلستان یك گروه از محققان دانشگاه بھ نوشتھ ھفتھ نامھ عل. شناسایي آنھا استفاده كرد

میشیگان نیز توانستھ اند سنجنده خاصي را تكمیل كنند كھ قادر است حركت اتمھاي روي را در درون 
   .سلولھا دنبال كند و بھ دانشمندان در تشخیص نقایص زیست عصبي مدد رساند

مؤثرتر داروھا در نقاط موردنظر استفاده از ابزارھاي در مقیاس نانو ھمچنین مي توان براي عرضھ 
در آزمایشي كھ بتازگي بھ انجام رسیده نشان داده شده است كھ حملھ بھ سلولھاي . بھ عمل آورد

محققان امیدوارند در آینده . برابر بازده عمل را افزایش مي دھد100سرطاني با استفاده از ذرات نانو 
ولوژي موفق شوند امور داخلي ھر سلول را تحت كنترل خود اي نھ چندان دور با استفاده از نانو تكن

ھم اكنون گامھاي بلندي در این زمینھ برداشتھ شده و بھ عنوان نمونھ دانشمندان مي توانند . درآورند
بھ این ترتیب نانو تكنولوژي بھ . فعالیت پروتئینھا و مولكول دي ان اي را در درون سلول كنترل كنند

د تا اطالعات خود را درباره سلولھا یعني اصلي ترین بخش سازنده بدن محققان امكان مي دھ
    .جانداران بھ بھترین وجھ كامل سازند
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 معرفی رشتھ نانو شیمی .1

  
  

  نانوشیمی
  
  
  
  فناوری نانو میزان پذیرش دانشجو در سال گذشتھ در رشتھ ھای مرتبط با علم و.1
  

علوم و فناوری نانو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشجو در رشتھ ھای  42در سال گذشتھ جمعًا 
دانشگاه ھای صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس ، صنعتی سھند تبریز، کاشان ، پژوھشگاه مواد و 

ھمچنین امسال دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده فنی دانشگاه تھران در مقطع . انرژی پذیرفتھ شدند
ک، نانو بیو، نانومھندسی شیمی و نانو شیمی، اقدام بھ دکتری در رشتھ ھای نانومواد، نانو الکترونی

  .پذیرش دانشجو نموده اند
  

نفر، ارائھ دھنده رشتھ مھندسی شیمی با گرایش نانو درمقطع 11دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ظرفیت
  .دانشجو جذب نموده است 8ھمچنین این دانشگاه در گرایش نانوپلیمر،. کارشناسی ارشد بوده است

  
  ویژگیھای مھم ومنحصر بھ فرد علوم و فناوری نانو با رویکرد شیمی. 2
  

این فناوری پدیده ھزاره سوم . برای شروع بھتر است تعریفی عام از علم و فناوری نانو داشتھ باشیم
در واقع در این زمینھ نمی توان بھ عنوان رشتھ . می باشد و ورود بھ این عرصھ اجتناب ناپذیر است

  .رد بلکھ رویکردی جدید بھ کلیھ علوم و فنون موجود در مقیاس نانو استجدیدی معرفی ک
  

فناوری نانو علمی فرا رشتھ ای است و ما می خواھیم از این مقیاس بھ کلیھ علوم و فنون از جملھ 
ازآنجایی کھ مشکالت،پیچیدگی ومسائل . علوم محض، فنی مھندسی، پزشکی،غذایی وغیره نگاه کنیم

شبیھ سازی انسان ، گیاه وحیوان دراین محدوده بھ وجود خواھد آمد، ضرورت اخالقی بھ دلیل 
  .ھمکاری علوم نظری از نظر مسائل حقوقی در این فناوری ضروری می نماید

  
اگر از دیدگاه شیمی و مھندسی شیمی بھ فناوری نانو نگریستھ شود، می توان گفت رشتھ نانوشیمی 

بھ عبارت دیگردر زمینھ ھای مختلفی ازجملھ سوخت، . رمی رودتقریبًا در تمامی علوم و فنون بھ کا
پلیمر،رنگ، سوخت وساز، پوشاک، دارو،غذا و بھ طور کلی ھر آنچھ کھ بھ شیمی و مھندسی شیمی 

بھ طور کلی توجھ بھ کلیھ علوم و . مربوط می شود، می توان از مزایای این فناوری بھره جست
کار و تولید در این مقیاس برای دستیابی بھ فرآورده ھای با فناوری ھای موجود در مقیاس نانو و 

  .کیفیت و کمیت بھتر بھ عبارتی ارزانتر، محکمتر، سبکتر و کاراتر می باشد
  
  گرایش ھای رشتھ نانو شیمی. 3
  

یکی از مشخصھ ھای علم شیمی و مھندسی شیمی،شناخت علم مواد و مھندسی مواد است کھ در علوم 
از دیدگاه شیمی دانان، . ھش در مھندسی شیمی ، تولید انبوه مورد نظر استمحض، مطالعھ و پژو

گرایش ھای این رشتھ می تواند ھمان گرایش ھای شیمی آلی ، معدنی ، تجزیھ و شیمی فیزیک باشد 
کھ در مقیاس نانو مطالعھ و بررسی می گردد تا نتایج یافتھ ھای جدید خود را برای انبوه سازی در 
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ازدیدگاه مھندسان شیمی، این گرایش ھا بستھ بھ نوع . مھندسان مربوطھ ارائھ کنندمورد خاص بھ 
. نیازھای جامعھ و توانایی برآوردن آن نیازھا می تواند بھ طور متفاوت دستھ بندی شود

  .درکشورماھمان طورکھ اشاره شد،پتانسیلھای خوبی درزمینھ مطالعھ پلیمرورنگ وغیره وجود دارد
  
  روس این رشتھسرفصل ھای د. 4
  

  واحد آموزشی32جمعًا ) واحد12و20بھ ترتیب( سرفصل ھای درسی، شامل دروس اصلی وانتخابی 
  

در ذیل جدول دروس این . پژوھشی است کھ با تصویب شورای برنامھ ریزی دانشگاه ارائھ می شود
  : رشتھ آورده شده است

  
  دروس انتخابی

  
  واحد 3پدیده ھای انتقال در نانو 

  
  واحد 3امیک آماری ترمودین

  
  واحد 3بیونانو تکنولوژی 

  
  واحد 3پدیده ھای سطحی درمقیاس نانو 

  
  واحد 3ساخت وکاربرد مواد نانو 

  
  واحد 3شیمی و تکنولوژی نانو 

  
  واحد 3شبیھ سازی در مقیاس نانو 

  
  

  دروس تخصصی
  

  واحد 3ریاضیات پیشرفتھ درنانوتکنولوژی 
  

  واحد 3مکانیک کوانتومی 
  

  واحد 3و تکنولوژی اصول نان
  

  واحد 3سمینار 
  

 3واحد اصلی و9( واحد 12گذراندن این رشتھ در دانشگاه بھ این صورت است کھ، در ابتدای دوره 
بھ وسیلھ دانشجو اخذ شده و در ادامھ بھ ھمراه گذراندن دیگر واحدھای آموزشی، ) واحد انتخابی 

  .استاد پروژه و برنامھ آموزشی دانشجو مشخص می گردد
  

با توجھ بھ عناوین دروس بھ نظر می رسد برای ورود بھ دنیای نانو پایھ علمی قوی و بھ خصوص 
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  .آشنایی با کوانتوم، ریاضی و شیمی محض ضروری است
  
  زمینھ اشتغال فارغ التحصیالن. 5

دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشتھ می توانند درصنایع و مراکز بھ خصوص دربخش ھای 
توسعھ ای کھ فارغ التحصیالن رشتھ شیمی ومھندسی شیمی را می پذیرند، مشغول بھ تحقیق و 

  .پژوھش شوند
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