مقـاالت

سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیازهای جامعه در سال 2020

نگاه به گذشته و دورنمای آینده

ساخت ،فرآوری و تولید قطعات ،ابزارها و سامانهها

ترجمه و خالصه :محسن سروری
دکترای شیمی ،دانشگاه شیراز

مقدمه مترجم :گزارش «سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای
نیازهای جامعه در  »2020که بهوسیلهی مرکز ارزیابی فناوری جهانی 1و با
حمایت بنیاد ملی 2علوم تهیه شده است ،دومین گزارش در مورد سمت
و سوی تحقیقات فناوری نانو است که بعد از اولین گزارش بهنام «نانو»1
که در سال  1999منتشر شد در سال  2011منتشر شده است.
این گزارش که به گزارش «نانو »2موسوم است به بررسی پیشرفتهای
علم وفناوری نانو در دهه گذشته میپردازد و فرصتهای پیش رو برای
توسعه فناوری نانو در  10سال آینده را نشان میدهد .در این گزارش
دستاوردهای فناوری نانو از سال  2000خالصه شده است .از آن مهمتر
هدفهای مورد انتظار برای تحقیقات فناوری نانو در  10سال آینده و
چگونگی رسیدن به آنها در قالب نیازهای اجتماعی توضیح داده شده است.
گزارش «نانو »2در برگیرنده دیدگاههای متخصصین برجسته دانشگاهی،
صنعتی و دولتی است که در مجامع تخصصی انجام شده در ایاالت
 1چشم اندا ز دهه آینده
 1. 1تغییر رویکرد در سالهای اخیر

دهه گذشــته شامل جهشی عظیم در روشهای
تهیه ،ســاخت و فرآوری نانوساختارها بوده است.
در این مدت فناوری نانــو در محصوالت تجاری
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متحده و دیگر نقاط جهان بین مارس و جوالی  2010شرکت کردهاند.
مخاطبین این گزارش جامعه دانشگاهی ،بخش خصوصی ،سیاستگذاران
و کارگزاران دولتی و به طور عمومی تمام افراد مرتبط با فناوری نانو
هستند.
مقاله حاضر ترجمه و خالصه بخشی از این گزارش در بررسی روشهای
نویدبخش و مقبول سنتز و ساخت نانوساختارهاست که در سالهای
گذشته بررسی شده است .این روشها با توجه به نیازمندیهای
مربوط به دورنمای فناوریهای گوناگون برای آینده نانوساخت و تولید
انبوه نانوساختارها پیشنهاد شدهاند .همچنین رویکردهای مدیریتی از
جمله ایجاد شبکههای نانوساخت در همکاری بخش دولتی ،دانشگاه و
واحدهای صنعتی معرفی شده است.
کلمات کلیدی :روشهای ساخت نانو ،شبکه ملی نانوساخت ،لیتوگرافی،
خودآرایی ،نانوزیست ساختار ،نانو ساختارهای الهام یافته از طبیعت

متفــاوت کاربرد خــود را پیدا کــرده و برهمین
اساس ،مطالعات پژوهشــی در زمینه روشهای
نوین تهیه ،ســاخت و الگودهی به نانوساختارها
ضروری به نظر میرســد .همچنیــن مطالعاتی
گسترده بر الگوبرداری از طبیعت و خودآراییهای

هدایت شده ،3انجام میشود.
ایجاد آرایههایی با نظم بردبلند در ســامانههای
نانوســاختار از موضوعــات اصلی اســت .هدف؛
قــراردادن نانوســاختارها در آرایههای یک ،دو و
ســه بعدی با دقت بسیار باال اســت .برای مثال

در خودآرایــی به عنوان رویکــردی پایین به باال
بر اساس برهمکنشهای متفاوت ،ابرشبکههایی
با قابلیت برنامهریزی ایجاد میشود که در زمینه
ذخیره اطالعــات ،لیتوگرافی نانویی و ســاخت
صفحات نمایش کاربــرد دارد .تلفیق روشهای
میکروســاخت و نانوســاخت ترکیباتی با عنوان
متامــاده را به وجود آورده که به دلیل ســاختار
منظم فیزیکی خود خصوصیات غیرعادی و قابل
مالحظه نوری را از خود نشــان میدهد .در این
راستا ایجاد روشهای لیتوگرافی نرم و روشهایی
با پروب روبشــی ،در مقایســه با روشهای باال
به پایین قدیمیتر ،صــرف انرژی کمتر و قدرت
تفکیک باالتر را رقم میزنــد .از این روشها در
ســاخت تجهیــزات پیشــرفته الکترونیکی آلی،
ســازههای شــیمیایی و ســطوح مشــترک با
ساختارهای زیستی (برای مثال اتصال تجهیزات
الکترونیک با ســاختارهای زیســتی) اســتفاده
میشود.
روشهــای مورد نیــاز جهت تهیه ،ســاخت و
فرآوری نانوســاختارها باید ویژگیهایی همچون
مقیاسپذیــری ،انعطافپذیــری ،تولیدپذیری،
پیشبینیپذیــری ،قیمت پاییــن ،ایمنی و عبور
از اســتانداردهای سالمت انسان و محیط زیست
را فراهم آورند .فناوریهای لیتوگرافی جدید در
دو دســته سازنده (انتقال مولکول ها) و تخریبی
(انتقال انرژی) قرار میگیرند .روشهایی همچون
پیوندزنی نانویی ،4نانوتراش ،5اکسیداسیون آندی
و ساخت هزارپایی 6در دسته تخریبی و روشهای
لیتوگرافــی نرم ،قلــم پلیمری و قلــم غوطه ور
از لیتوگرافیهای ســازنده محســوب میشــود
(شکل.)1
 2. 1دورنمای دهه آتی
تالش جهت دســتیابی به نسل بعدی تجهیزات
الکترونیــک ،یکی از اصلیتریــن نیروهای پیش
برنــده فناوری نانو اســت .در این مســیر تلفیق
لیتوگرافــی و شــیمی ابرمولکولــی 7میتوانــد
روشهای ســنتزجدیدی را ایجاد نماید .شیمی
ابرمولکولــی رویکردی در شــیمی اســت که به
بررســی چینش و برهم کنش مولکولها در کنار
یکدیگر میپردازد .همچنین روشهای خودآرایی
هدایــت شــده و فرآیندهــای خودجهتپذیــر
بایــد به روشهایی دردســترس جهت الگودهی
نانوســاختارها بدل شوند .در ســاختار مدارهای
مجتمع ،کربن جایگزین مناسبی برای سیلیکون
خواهد بود .کربن مادهای نرمتر است و تجهیزات
بــر پایه کربنی با ســاختی ســادهتر و هزینهای
کمتر همراه خواهد بود .برای این منظور ،ساخت
ترکیبات کربنی با ترکیــب ،اندازه و خصوصیات
ویژه(برای مثال ساخت الکترودهای کربنی شفاف
جهت کاربرد در سلول خورشیدی) مورد بررسی
اســت .روشهای ساخت الهام یافته و تقلیدی از
طبیعت نیز میتوانند در ساخت تجهیزات جدید

شــکل .1دیاگرام تفاوت دو رویکرد جدید لیتوگرافی را نشــان میدهد .گذر از تخریب ساختار
بهوسیلهی انتقال انرژی (لیتوگرافی تخریبی) به انتقال مولکولها با کمک فرآیندهای لیتوگرافی
مبتنی بر پروب روبشی (لیتوگرافی سازنده) فراهم شده است.

شکل  .2کوپلیمرهای بلوکی در نقش قالب به عنوان یک رویکرد بسیار مطلوب برای سنتز نانومواد

کاربردی باشند.
همچنیــن دهــه آینــده نیازمنــد تجهیــزات
مشــخصهیابی با حساســیت و قــدرت تفکیک
باالتر خواهد بود .این تجهیــزات باید بتوانند به
صورت در مکان 8محصوالت نانو را پایش نمایند.
همچنین ارائه استانداردهای الزم در جهت حفظ
سالمت انسان و محیط زیســت ضروری به نظر
میرسد.
 2پیشرفتهای ده سال اخیر و جایگاه کنونی
دهه گذشته معرف روشهای متعددی در تهیه،
ســاخت و فرآوری نانوذرات است که قابلیتهای
مناسبی را در مقیاس آزمایشگاهی از خود نشان
دادهاند .تالشها امروزه در جهت گســترش این
رویکردها به مراحل نیمهصنعتی و حتی خطوط
تولید انبوه است .گسترش این روشها به مواردی
فراآزمایشگاهی نظیر ایجاد فرآیند و مدل سازی،
باالبردن مقیاس ،دانــش اندازهگیری و مقیاس،
کنترل فرآیند ،تجهیز ،استانداردســازی ،نیروی
انســانی و مباحث مربوط به زنجیره تولید متکی
اســت .جهت نیل به این هدف همکاری مستمر
میان دولت ،صنعت و دانشــگاه ضروری است .در
ادامه مجموعهای از روشهای موفق آزمایشگاهی
ارائه شده در سالهای گذشته بیان میگردد که
با بررســی بیشتر شانس زیادی را برای تبدیل به
روشهای صنعتی پرکاربرد دارند.

 1. 2نانو لیتوگرافی کوپلیمری بلوکی
کوپلیمرهای بلوکی یا قطعهای مجموعهای متشکل
از دو یا چند پلیمر مخلوط نشــدنی هســتند که
براســاس ترمودینامیک آرایشهای مختلفی را در
کنار یکدیگر ایجاد مینمایند (شکل  .)2ساخت این
پلیمرها میتواند در جهت استفاده از آنها در ساخت
قالبهای خــودآرا و الگودهی در مقیاس نانو مورد
اســتفاده قرار گیرد .استفاده از کوپلیمرهای بلوکی
به عنوان قالب میتواند در مقیاس باالی تهیه مواد
و الگودهی به محصوالت نانوساختار دارای اهمیت
باشــد .محصوالتی با کاربردهایی نظیر حافظههای
مغناطیسی ،تجهیزات نیمهرسانا و نانوفتونیک براين
اساس ساخته شدهاند .ایجاد جهتگیریها در چند
سطح و ساخت قالبهای سه بعدی از اهداف آینده
در افزایش قابلیت این گونه پلیمرها است.
 2. 2روشهای لیتوگرافی برپایه پروب روبشی
 1. 2. 2نانولیتوگرافی قلم غوطهور

روشهایــی ماننــد نانولیتوگرافی قلــم غوطهور
( ،9)DPNلیتوگرافی قلم پلیمری ( ،10)PPLپرینت
جوهرافشان و لیتوگرافی کوپلیمری بلوکی با قابلیت
پروب روبشی از جمله روشهایی هستند که برای
تهیه کنترل شده نانوذرات و نانومواد و جایگزینی
و قرار دهی آنها برگســتره وسیعی از سطوح توانا
شــدهاند .ایجاد الگو بر سطح با قدرت تفکیک زیر
 100نانومتر از ملزومات صنایع الکترونیک است و
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شکل .3چپ :لیتوگرافی قلم پلیمری ،راست :لیتوگرافی قلم نوری

شکل .4آرایههای دیسکی و نانو بارکدهای جدید ساخته شده با رویکرد OWL

شکل .5مهندسی شبکههای سهبعدی طال با کمک اتصالدهندههای  .DNAمکمل یا عدم مکمل
بودن رشتههای  DNAمیتواند شبکههایی با فشردگی متفاوت را ایجاد نماید.

ازهمین رو  DPNارزش تجاری پیدا کرده اســت.
این روش قادر به ساخت تجهیزاتی باظرافت دو تا
سه برابر بیشتر از روشهای میکروساخت معمول
همچون لیتوگرافی نوری است .این ظرافت در حد
دنیای زیستشناسی است.
 2. 2. 2لیتوگرافی قلم پلیمری
در این روش آرایهای از نوکهای االسترومری به
کار میرود .هر آرایه از قلمها بارها مورد اســتفاده
قــرار میگیرد و بــرای الگو انداختن بر ســطوح
مختلف تا حد ســانتی متر مربع بــه کار میرود
(شکل  3چپ) .
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 3. 2. 2لیتوگرافی قلم نوری
در این روش قلمها برای تابانیدن باریکه نور مانند
یک میکروســکوپ نوری روبشی میدان نزدیک بر
یک سطح نورحساس مورد استفاده قرار میگیرد.
در این روش آرایهای از قلمها با الیه غیرشفاف طال
پوشش داده میشود (شکل  3راست).
 3. 2سامانههای یکبعدی
11
 1. 3. 2لیتوگرافی بر سیم ()OWL

امروزه ســامانههای یکبعدی توجه زیادی را به
خود جلب نمودهاند OWL .یک فرآیند قوی است
که برای مقیاسهای طولی زیر  5نانومتر تا چند

میکرومتر کاربردی اســت .در ابتدا نانوسیمها با
الکتروانباشت در فیلمهای آندی اکسید آلومینیوم
تهیه میشوند .پس از انتقال این نانوسیمها بریک
بستر شیشــهای ،الیهای پشتیبان از جنس رسانا
و یا نارســانا با روشهای انباشــت شــیمیایی یا
فیزیکی بر سیمها قرار داده میشود .در نهایت با
فرآیند تبخیر انتخابی ،گپهای نانومتری ،دیسک
و یا آرایههای دیســکی ایجاد میشود .این روش
برای کدگذاری روشــی مدرن و مناســب است.
آرایههای مختلف ســاختاری ،نانوبرچســبهای
مختلفی را ایجاد میکند (شکل  .)4تشخیص این
برچســبها با فناوریهای پالسمونیکی همچون
 12SERSمیسر است.
 4. 2آرایهنانوساختارهایطالبااستفادهازDNA
سنتز ســاختارهایی که در آنها جایگاه نانومواد
در یک ساختار سه بعدی کنترل شده قرار گرفته
اند ،منجر بــه ایجاد مواد جدیــد با خصوصیات
پیشــرفته میشــود .برای این منظور میتوان از
ترکیبــات زیســتی  DNAبه عنــوان واحدهای
اتصالدهنده13های مهندســی شــده بین ذرات
طال اســتفاده نمود .بــا تغییر انــدازه نانومواد و
همچنین توالی و طول رشتههای  DNAمیتوان
ســاختارهای متعددی را ایجاد نمود .برای مثال
زمانی که رشتههای  DNAبا یکدیگر مکمل اند،
شبکههای  14FCCو زمانی که غیر مکمل هستند،
شبکههای  BCC15ایجاد میشود .فشردگی شبکه
متشــکل از نانوذرات طال بر اساس مکمل یا غیر
مکمل بودن اتصال دهندههای  DNAدر شکل 5
آورده شده است.

 3اهداف  5تا  10سال آینده :موانع و راه حلها
در سالهای پیش رو ،روشهای سنتز ،روشهای
تولید بزرگ مقیاس و روشهای فراوری پیشرفته
به یکدیگر میپیوندند .همچنین رویکردهای خود
آرایی ،آرایش کنترل شده و سنتزهای الهام یافته
از طبیعت با صرف هزینه پایینترمیتواند گستره
مصرف نانومواد را افزایش دهد.
 1. 3ابزارهای نانوالگودهی
در سالهای آینده محققان میتوانند به توانایی
کنترل قرارگیری اجزای ماده در یک ساختار دو
یا ســهبعدی با قدرت تفکیکی کمتر از  1نانومتر
با روشهایی مانند نانوالگودهی دست یابند .برای
دستیابی به قدرت تفکیک زیاد در مقیاسهای
باالی ســاخت نانومواد ،روشهای ســنتز باال به
پایین ،پایین به باال و خودآرایی با یک دیگر تلفیق
میشوند و روشهای ترکیبی با قابلیت باالتر نوید
بخش خواهند بود .تلفیق دانش و فناوری باید با
همکاری مراکز علمی و صنعتی و با حمایت مراکز
دولتی محقق شود .ایجاد رابطه همکاری در این
زمینه میان دانشگاه و صنعت که هم اکنون حتی
در کشورهای پیشرفته نیز ناکافی بهنظر میرسد،

شرط اصلی این پیشرفت است.
 2. 3متامادههای پالسمونیکی
در این مســیر باید رابطه علمی مشــخص میان
ســاختار و خصوصیات این مواد مورد بررســی
قــرار گیرد .چنیــن ســاختارهایی میتوانند در
کاربردهای اپتو الکترونیک به عنوان سامانههای
جمعکننده نور مطرح شــوند .همچنین نســبت
کارآیی به هزینه را برای مصارفی همچون تبدیل
انرژی ،ذخیره و آزادسازی آن افزایش میدهند.
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 3. 3شیمی ترکیبی
برای ساخت ،غربالگری ،بهینهسازی و باالبردن
مقیاس ســنتز ترکیبات نانویی ،بررســی شیمی
ترکیبی هوشمند که ریشــههای سنتز و فرآهم
آوردن ســاختار مورد نظر و خصوصیات خاص را
به صورت مدون بررســی میکند ضروری است.
همچنین مدیریت و طراحی آرایش نانومواد برای
دســتیابی به ساختارها مطلوب در این راستا قرار
میگیرد.
17

 4. 3عبورازسیلیکونبهسمتترکیباتکربنی
روشهای ســاخت کمهزینه و ساده ودستیابی
بــه ســاختارهای انعطافپذیر میتواند مشــوق
استفاده ازکربن به جای سیلیکون باشد .درهمین
راســتا ســیلیکون نیز میتواند مصــارف خاص
و پیشــرفته دیگری همچون فوتونیک ،زیســت
فناوری ،کاتالیست وانرژی پیدا کند.
 5. 3تجهیزات الهام یافته و تقلیدی از طبیعت
هدف تلفیق و سرهمبندی مولکولهای زیستی
با نانوساختارهاست .ســاخت چنین ساختارهای
تلفیقی نیازمند شناخت و مهندسی مولکولهای
زیستی وطراحی نانوساختارها درمقیاس مولکولی
است .برای مثال سطح اتصال مولکولهای زیستی
وسطوح الکترونیکی بایدبررسی شود .راهکارهای
ســنتز باال به پایین ،پایین به باال ،آرایش هدایت
یافتــه و رویکردهــای نانوالگودهــی باید جهت
ســاخت چنین تجهیزاتی با یکدیگر تلفیق شوند.
این پیشرفت ساخت ومهندسی هیبریدهای آلی
و معدنی را در پی خواهد داشت.
 6. 3قابلیتهای نانوساخت
مشــکالتی همچون پویشهــای نانومقیاس در
ســاخت اقتصادی با تکرارپذیری و دستگاهوری
مناســب برای پایش در مکان یک فرآیند باید در
آینده برطرف شود.
 7. 3نانومواد در صنایع محصوالت مســتخرج
از جنگل

هــدف ارایــه دادن محصوالتی بــا خصوصیات
ترکیبات چوبی (لیگنوســلولزی) با اســتفاده از
فنــاوری نانو بــا روشهایــی غیرتخریبی برای

محیط زیست اســت .مطالعات مرتبط در بهبود
استحکام به وزن برای مواد ،آزادسازی و استفاده
از نانوســلولز و نانوفیبریلهای چوبی این زمینه
صورت میپذیرد.
 4زیرساختهای علمی و فناوری مورد نیاز
گذر از مرحله آزمایشــگاهی بــه تولید صنعتی
نیازمند صرف هزینه است .مشخصهیابی همزمان
و درمکان ،نانوساختارها را با خلوص ودقت باالتر
تولیــد میکنــد .همچنین هزینــه تجهیزات به
دلیل تولید باحجم و سرعت باال افزایش مییابد.
همچنین زیرســاختهای دولتــی نظیر تدوین
دورنماها ،روند دسترســی بــه اطالعات ،کنترل
روندتحقیقات پایه و ...مورد نیاز است.
 5سرمایهگذاری بر تحقیق و توسعه و رویکردهای
اجـرا

مطالعات پایــه باید با تالش بــرای تولید انبوه
و مهندســی محصوالت همراه شــود .همکاری
مســتمر میان دانشــگاه ها ،مراکــز تحقیقاتی و
صنعت برای متمرکزسازی و هدر نرفتن هزینهها
ضروری است .همچنین فعالیتهای بینرشتهای
بایــد افزایش یابد .در این زمینه باید یک زنجیره
پیوســته از مواد خام تا محصوالت تعریف شود و
نقاط ضعف و موانــع راه برطرف گردد .همچنین
ســرمایهگذاری بر مطالعات پایه باید افزایش یابد
و در کنار آن سمیت محصوالت نیز مورد بررسی
قرار گیرد.
 6نتیجهگیری و اولویتها

ســاخت نانومواد همزمــان با زیســتفناوری،

نانوپزشــکی ،کاربردهای انرژی ،دانش اطالعات،
الکترونیک و مسائل آموزشــی همه در کنار هم
رشد مییابند .اولویتهای زیر برای ده سال آینده
مطرح است:
ســاخت نانوساختارها و ســامانهها با طراحی
(شــامل مطالعات پایه ،مدلسازی ،شبیهسازی،
فرآوری ،ســاخت و بررسیهای واحد تحقیقات و
توسعه )R&D
ایجاد یک آرشــیو برای نانوساختارهای قابل
تولید صنعتی با ساختارهای مختلف
یافتــن راهکارهایی جدید بــرای تولید بزرگ
مقیاس گرافن و ساختارهای پالسمونیکی سازگار
با محیط زیست
مطالعــات پایه در زمینــه آرایش و خودآرایی
اتمها و مولکولها باید صورت پذیرد.
تشــویق صنایع بــه تولید صفحــه نمایش و
چاپگرها با قدرت تفکیک باال و کاربرد در صنایع
الکترونیک و فوتونیک
ایجاد محصوالت سازگار با محیط زیست
همچنیــن ســامانه نانواطالعات18بایــد برای
نانوساختارها و تجهیزات نانو تدوین گردد.
 7دست یافتها و نمونهها
گرافن :در ابتدا با روش آزمایشــگاهی با فاصله
بســیار از تولید صنعتی تهیه شــد .امــا به دلیل
خصوصیات ویژه فیزیکــی و الکتریکی مورد توجه
قرار گرفت .همچنین در برنامههای کالن توســعه
به گرافن اهمیت داده شــد .اکنــون نمونه اولیه از
صفحات نمایش مبتنی بر گرافن ساخته شده است.
ســاخت با دقت اتمی :این روش تلفیقی از
روش لیتوگرافی  H Deppasivationبا اســتفاده

سال دوازدهم اسفند 92شماره  12پياپي197

45

مقـاالت

از  19STMو روش اپیتکســی الیههای سیلیکونی
اســت .این تلفیق توانسته روش ساخت مناسبی
را بــه دســت دهد کــه میتواند بــازار صنعتی
ارزشمندی داشته باشد.
درختسانها (دندریمرها) :ابرمولکولهایی با
ساختاری پیشرفته از پلیمرها هستند و میتوانند
ساختارهای متعدد با خصوصیات متفاوت را شامل
شــوند .کاربردهایی در دیویهای آلی نشرکننده
نور ،داروهای ضدویروســی و انتقال ژن بررســی
شده است .همچنین به عنوان عامل عکسبرداری
در  ،20MRIتجهیزات آنالیز پروتئین ،چســب در
جراحیهای چشــمی ،کاتالیســت و انتقال دارو
برای درمان ســرطان با قابلیت تصویربرداری به
کار برده شدهاند .عالوهبر استفادههای پزشکی در
آینده ،کاربردهایی در صنایع ساخت ،تولید غذا،
حفاظت از محیط زیســت ،انرژی ،الکترونیک و...
مورد انتظار است.
دندریمروزوم :ســاختارهای حبابی خودآرا
هســتند که میتوانند در صنایــع دارویی مورد
استفاده قرار گیرند.
نمونه جدید در نانوسرامیکها :در دهه آینده،
رویکردهای اصلی در بحث نانوسرامیکها عبارتند
از:
ســاختارها و مواد نانومتخلخل :کاربردها
مــواردی همچون ذخیره خازنــی انرژی ،ذخیره
هیــدروژن و متان ،جداســازی گازهــا ،جذب
مولکولهای زیستی ،نمک زدایی از آب و ساخت
الکترودهــای متخلخل برای مصــارف انرژی را
شامل میشــود.کنترل اندازه و ساختار حفرات،
هدف مطالعات بر چنین موادی است.
اکســیدهای چندتایی با مهندسی کرنش:
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مهندســی ترکیبــات فروالکتریــک در مقیاس
اتمــی :مطالعه بر این ترکیبــات ،منجر به ایجاد
فرومغناطیسهــا در دماهای باالتر میشــود که
در تجهیــزات مختلفــی همچون حســگرهای
مغناطیسی ،برداشــت انرژی ،حافظهها با چگالی
باالی اطالعات ،سامانههای انرژی دهنده بیسیم،
فیلترهــای تغییرپذیر میکرویــو ،خطوط تأخیر،
تغییردهنده فاز و نوسانگر کاربرد خواهد داشت.
نانولولههای معدنی :شامل نیتریدها ،اکسیدها
و ســولفیدها میشــوند که میتوانند در شرایط
پربار ،دمای باال و فشار باال کارآیی داشته باشند.
برای مثال ،نانولولههای دی اکسید تیتانیوم برای
ســامانههای فوتوولتایی ،تصفیه آب و جمعآوری
دی اکسید کربن کارآیی دارند.
سیمکشی کربنی پیشرفته :هدف اصلی کم
کردن افت اهمی و نویز سیگنالهای ارسالی است.
صنایع هوافضا نیازمند کم کردن جرم ســیمها و
اتصــاالت و همچنیــن باالبردن کارآیی ســخت
افزارها هســتند .درخطوط فشارقوی ،افت اهمی
مقدار بسیاری از انرژی را تلف میکند .همچنین
سامانههایی با ولتاژ پایین جهت انتقال اطالعات
نیز نیازمند اتالف انرژی کمتر هستند .تمامی این
صنایــع میتوانند از موادی بارســانش الکتریکی
باالتر و استحکام بیشــتر بهره برند .نانولولههای
کربنــی میتوانند یکــی از نویدبخشترین مواد
باشند .باکنترل ساختارکایرال نانولولههای کربنی
تکدیواره میتوان خصوصیات هدایت الکتریکی
و دمایــی را که برای کابلهــا پارامترهای عمده
هســتند تغییــرداد .همچنین ایــن ترکیبات به
عنوان رسانندههای بالســتیک میتوانندچگالی
باالیی از جریان را در دمای معمول انتقال دهند.

خصوصیات مکانیکی این مواد نیزجهت استفاده
درخطوط نیرو بسیارمطلوب به نظر میرسد.
نانوساخت فراکتال (چندبخشی) :ترکیبات
بــا ســاختارهای فراکتــال (چندبخشــی) مثل
ســاختارهای شــاخهدار ،شــبکهای ،ســتارهای
مشــکالت خاص خود را درسنتز دارند .مطالعات
گستردهای بر سنتز باال به پایین و پایین به باالی
ایــن ترکیبات صورت پذیرفته اســت .همچنین
در مشــابهات با ســاختار در هم پیچیده عروق،
ســاختارهای فراکتال نیز میتوانند ساختارهای
الهــام یافته ازطبیعت محســوب شــوند .کاربرد
ایــن ترکیبات مــوارد زیر راشــامل میشــود:
چهارچوبهای عروقی مهندسی بافت ،بخیهها و
اتصاالت جراحی ،الکترودهای نوری درسلولهای
خورشــیدی اکســایتونیک ،موادفوتوکاتالیستی
برای تولید هیدروژن ،ابرخازنهای نانوساختاری
وشبکههایی برای نمک زدایی آب.
شبکه ملی نانوساخت ( 21)NNNو اینترنانو:
هدف ایجاد شبکهای بین متخصصان و مؤسسات
است که انتقال فناوری نانو را ازهستههای شکل
گرفته در دانشگاهها به ســمت صنعت تسریع و
تســهیل میکند .حاصل این مشارکت ،آموزش،
رویکــرد صنعتــی و توســعه نقشــه راهبردی،
نشستهای تخصصی ،تدوین استانداردها و ایجاد
منبع جامع آنالین اطالعات اینترنانو میباشــد.
 NNNاز طریق مرکزعلوم و مهندسی نانومقیاس
) (NSECدردانشــگاه ماساچوســت بنا شــده و
همزمان با ســه مرکز مطالعات فناوری نانو دیگر
در آمریــکا نیز همــکاری دارد .همچنین NNN
با مؤسسه ملی اســتاندارد ،وزارت دفاع ،مؤسسه
ملی ســامت ،مؤسســه امنیت کار وســامت
و ...نیزهمــکاری دارد NNN .تــاش میکند تا
بخشهای ضروری سامانهها ومؤسسات فعال در
نانوساخت را بشناسد و ازطریقی موردحمایت قرار
دهد (شکل .)6رشدمشــارکتهای جدید میان
صنعت ،دولت ،دانشــگاهها ونهادهای غیردولتی
میتواند بسیاری ازموانع را از راه بردارد.
اینترنانو که یکی ازخدمات  NNNاست ،به فراهم
آوردن منابع پیشرفته درزمینه کاربرد ،تجهیزات،
مقیاسشناســی و موادی که میتوانند به توسعه
بازرگانی و بازار فناوری نانوکمک کنند ،میپردازد
و از این طریق اطالعات را برای جامعه عالقهمند
به نانوساخت فراهم میآورد .محتویات اینترنانو،
اطالعات مراکزنانوساخت و متخصصان ،سمینارها
وکارگاههــای  ،NNNاخبار نانوســاخت ،مقاالت
مــروری و رویدادها و متون تحقیقی را شــامل
میشــود .دراصل این یک منبع مرکزی و آنالین
نانوســاخت اســت که اطالعات درآن بایگانی و
پخش میشود .اینترنانو سه بخش اصلی دارد :یک
راهنمای هوشــمند شرکتی وسازمانی که ارتباط
میان افراد باقابلیت مشــارکت را فراهم میآورد،
یک طبقهبندی برای جستجو و اکتشاف محتوی
مبتنی بر نانوساخت و نهایتاً یک پایگاه اطالعات

نانوســاخت تا فرآیندهای اســتاندارد نانوساخت
هرماده و خصوصیات مرتبط باهرنانوساختار را به
اشتراک بگذارد .فراهم آوردن مواد و فرآیندهای
قابــل اتکا ،مدلســازی موثر و تجهیــزات آنالیز،
استانداردها و دســتورالعملهای صحیح مواردی
هســتندکه  NNNدر تدوین وفراهمسازی آنها
مشارکت دارد.

نیروی کار

بــزرگ مقیــاس کــردن اقتصــادی روشهای
نانوســاخت ،طراحــی وســاخت نانوســاختارها
بــا انطباق بــر طبیعــت ،بررســی فرآیندهای
خودآرایشــی و خودســازگاری در نانوساختارها،
کپســولهکردن ترکیبات (مانند غذاها ،داروهای
ضدباکتری ،ضدقارچ) ،تولیدنانوذرات چندعاملی،
نانوســاختارهای کربنی ،مکانگزینی نانوذرات با
دقت باال و روشهای مشخصهیابی نانوساختارها
به صورت آنالین و در مکان.
اهداف راهبردی برای  5تا  10ســال آینده:
ساخت ســامانههای پیچیده ســهبعدی ،فناوری
نانو سبز (ســازگار با محیط زیست) ،نانوپزشکی،
هیبریدهــای آلی-معدنــی بــرای ســامانههای
اپتو الکترونیکی ،روشهای چاپگری و پوشــش
کم قیمت بر سطح زیاد با دقت نانو ،ساختارهای
نوین برای تبدیل کارآیی انرژی ،شــناخت بهتر
فرآیندهای هســتهزایی ،تولیــد نانومحصوالت با
بهای پایینتر و کیفیت باالتر ،بررسی اصول تولید
نانومواد مختلف و روشهای مشخصهیابی آنالین،
بررسی ســامت و ایمنی نانومواد برای انسان و
محیط زیست.
زیرســاختهای علمی و فناوری در  5تا
 10ســال آینده :ایجاد ارتباطات گسترده میان
صنعت و دانشگاه با ایجاد مراکز واسط ،اختصاص
بودجه جهت تحقیقات پایه برای مطالعه فرآیندها
و ایجــاد تغییر در ماده در ســطح نانو ،تشــویق
افراد به تحــرک و فعالیتهای بینرشــتهای با
ســرمایهگذاری و تعریف دورههای علمی مختلف
برای دانــش آموختگان و تعریــف موقعیتهای
شغلی
موضوعات و اولویتهــای آینده :انرژی و
محیط زیست ،نانوپزشکی ،صنایع غذایی ،تجمیع
زیرســاختهای موجود در آمریکا و اروپا ،دروس
تکمیلی فناوری نانو برای دانشآموختگان ،ایجاد
اقبال عمومی در جامعه به فناوری نانو.
نشست تخصصی ایاالت متحده ،ژاپن ،کره،
تایوان

پــل زدن میــان مطالعــات پایه دانشــگاهی و
محصوالت نهایی برای بهــرهوری از فناوری نانو
هدف این نشست بوده است.
زمینههای پیشرفت فناوری نانو در ده سال

مقیاسشناسی

ایمنی و سالمت

 8دورنمای فراملی

نشست تخصصی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا
دورنمای ده سال آتی:

تجهیزات

سامانه
نانوساخت

اطالعات

اقتصاد

مواد

استانداردها
آموزش

شکل .6بخشهای ضروری مؤسسات ملی نانوساخت

گذشته :رشد گرافن و نانولوله کربنی تکدیواره،
فراهم شــدن روشهــای تولید بــزرگ مقیاس،
ترکیب رویکردهای باال به پایین و پایین به باال در
لیتوگرافی کوپلیمری بلوکی ،ساخت سامانههای
ابرمولکولی ،دارورسانی خوراکی.
پیشــرفتهای مطلوب ده ســال آینده:
حافظههای اطالعات ،الکترونیــک برپایه کربن،
فناوریهای لیتوگرافی قلــم غوطهور در مقیاس
ســطح یک ویفر ،تلفیق فرآیندهای باال به پایین
و پایین به باال ،ســاخت فیلمهای تک بلوری در
دماهای پایین ،نانوکاتالیســتهای الهام یافته از
طبیعت برای تولید سوختهای سبز.
اهداف ده سال آینده :توانایی چاپ بر سطوح
بزرگ با دقت یک نانومتر (با روشهای نانوچاپ،
لیتوگرافــی پروب روبشــی و رویکــرد کوپلیمر
بلوکی) ،دارورسانی انســولین به صورت دهانی،
سنتزهای بزرگ مقیاس برای گرافن ،نانولولهها،
نانوذره و نانوســیمها با اندازه و ساختار مشخص،
نانوســاختارها با ترکیب مشخص (برای ذخیره
بهینــه گاز ،یــون و انتقال به عنــوان الکترود)،

روشهــای غربالگــری ترکیــب مــاده (برای
فرآیندهــای فوتونیک ،الکترونیک و پزشــکی)،
ســاخت تجهیزات سازگار با محیط زیست ،ایجاد
فرآیندهای غیرآلودهکننده متناســب با خطوط
تولید تجهیزات ،نشست بخار شیمیایی در دمای
پایین و کیفیت باال برای رشد فیلمهای تکبلوری
(برای تولید تراشههای مجتمع)
نشست تخصصی ایاالت متحده ،استرالیا،
چین ،هند ،سنگاپور
مشــکالت و موقعیتها در دهــه آینده:

عبور از ســیلیکون به ســمت تجهیزات کربنی،
کنترل آرایش دوبعدی و ســهبعدی ماده ،سنتز،
غربالگری و بهینهســازی کاتالیســت ،سنتز و
گســترش داروهای نانویی ایمن ،عبور از فناوری
نانو پایه به ســمت ســاختهای بزرگمقیاس،
اجماع مولکولهای زیستی با فصل مشترکهای
الکترونیکی ،گسترش و درک رابطه میان ساختار
و عملکرد متامادههای پالسمونیکی و استفاده از
آنها برای سامانههای برداشت انرژی.

پینوشتها:
11. On-Wire Lithography
12. Surface Enhanced Raman scattering
13. Linker
14. Face Centered Cubic
15. Body Centered Cubic
16. Plasmonic Metamaterials
17. Combinatorial Chemistry
18. Nanoinformatics
19. Scanning Tuneling Microscopy
20. Magnetic Resonance Imaging
21. National Nanomanufacturing Network

1. World Technology Evaluation Center
)(WTEC
)2. National Science Foundation (NSF
3. Directed Self-assembly
4. Nanografting
5. Nanoshaving
6. Millipede
7. Supramolecular Chemistry
8. in situ
9. Dip-Pen Nanolithography
10. Polymer-Pen Lithography
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