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  سفر به ریزها

وری نانوآفنو نانو علم با سیستمی آشنایی 
1

 

  دهمزانشده و فایل صوتی زناشفصل 

های نانو ساختارهای پیچیده و دیگر درونمایه های سازنده،  بخش -  آوری نانوفن
2

 

را )به  6آوری نانوو فن 5علم نانوکنم که ، کوشش می4های صوتی و فایل 3در این سلسله از مقاالتمن ریموند رخشانی هستم.  ،دودربا 

 . 8به دوستانی که عالقمند هستند، در حد توان، ارائه کنم 7، بنحوی سیستماتیکزبان فارسی( از پایه

کنم کار میو  دهرک شپژوههاست بر روی آن هستند که سال( سفر به ریزها)ی با همین نام دیدهای کتاب جدر واقع این مقاالت، فصل

  .ام که پیشاپیش آن را، فصل به فصل، بطوری مجازی منتشر کنم است، و تصمیم گرفته و در دست تهیه

مند ها را به دوستان و بویژه به جوانان دانش پژوه ما )که اغلب دسترسی نظام از پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینک

 ندارند( ارسال فرمایند. با احترام، ر. رخشانی -به زبان فارسی  - آوری نانوو فنبرای آشنایی با علم 

  

                                                           
1

  

Rakhshani, Raymond. Systemic Introduction into Nanoscience and Nanotechnology. To Be Published in 
2023, Createspace, Columbia, South Carolina. 
2

  

Nanotechnology – Building Blocks, Complex Structures and Other Nanomotifs 
3

  

 برای دسترسی به مقاله بشکل پی دی اف و همچنین به فایل صوتی، از "کیو آر کد" زیر با موبایل عکس گرفته و مستقیم به کانال تلگرام بروید

  

https://t.me/natureofscience 
 همچنین می توانید به کانال لینکدین زیر مراجعه فرمائید

activity/shares/-16628a5/detail/recent-rakhshani-https://www.linkedin.com/in/raymond 
4

  

های صوتی من   با سپاس از دوست گرامی، جناب اسفندیار منفردزاده، که با مهر و دوستی آهنگ آغازین و پایانی "سفر به ریزها" را برای فایل
 . ساختند

5
  

“The Handbook of Nano Technology, Policy and Intellectual Property Law”, John C. Miller, et al, Hoboken 
New Jersey: John Wiley and Sons, 2005. 

6
  

های صوتی بدون ذکر نام نویسنده )ر. رخشانی(  و مرجع، و هرگونه استفاده برای مقاصد خصوصی و اهداف   چاپ و انتشار این مقاالت و فایل
 . بدون گرفتن مجوز از نویسنده اکیدا غیر قانونی است انتفاعی

7
  

Sanders, Wesley, C. Basic Principles of Nanotechnology. CRC Press, 2018. 
8

  

Sattler, Klaus, D. 21st Century Nanoscience – A Handbook: Industrial Applications. CRC Press, 2020. 

https://t.me/natureofscience
https://t.me/natureofscience
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
https://www.linkedin.com/in/raymond-rakhshani-16628a5/detail/recent-activity/shares/
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  11های نانو ، ساختارهای پیچیده و دیگر درونمایه10های سازنده بخش - 9آوری نانوفن

آوری نانو از دیدگاهی کاربردی بوده است که تا چه میزانی به نکنون متمرکز بر ف ها" تاهای کتاب " سفر به ریز بیشتر بخش

کنیم. اما ای علمی و فنی را دنبال میما با شورمندی بسیار چنین حوزه . چرا که نه؟ بسیاری از12دهدهای علمی ما یاری می توانمندی

را  13آورنهایت شگفت تصاویر و موادی بیو توانیم چیزهایی بسیار زیبا، آوری، ما مینجالب دیگری هم هست که با چنین ف پرسپکتیو

، در 15های تونلی اسکانی های فنی از قبیل میکروسکوپ که دانشمندان علمی با استفاده از ابزار یی تصاویربرخ .14بیافرینیم

کنم که جالب است که به این فنمی من اینگونه داوری  .16انگیز و مسحورکننده هستندگیرند، واقعا شگفتهای نانومتری می مقیاس

 .و طراحی هم نگاهی بیافکنیم 17شناختی، آرشیتکتیآوری از منظر هنری، زیبا

 

پردازم. در نتیجه، به انواع کنم و سپس به خود ساختارها میآغاز می 18های سازنده در این فصل "سفر به ریزها" نخست از بخش

 19هایی پیچیدهتوانیم ساختمانایی چگونه میتوانم و سپس به اینکه با چنین اندیشیتوانیم مهندسی کنیم، میها که می گوناگون ساختار

 .20گذارندهای سازنده را به نمایش می پردازیم. تصاویر پایین دو نمونه از بخشبسازیم، می

                                                           
9

  

Duskin, Bob. Extreme Fudamentals of Technology: Second Edition. Amazon Kindle, 2020. 
10

  

Frankel, Felice, C. and Whitesides, George, M. No Small Matter: Science on the Nanoscale. Belknap 
Press of Harvard University, 2009. 
11

  

Nanotechnology – Building Blocks, Complex Structures and Other Nanomotifs 
12

  

Wade, J., and Castrillon, Melissa. Nano: The Spectacular Science of the Very (Very) Small. Candlewick, 
2021.  
13

  

Amazing 
14

  

Shah, M. A. and Ahmad, Tokeer. Nano Science and Technology. Wiley, 2022.  
15

  

Scanning Tunneling Electron Microscopes 
16

  

Berg, Rav. P. S. Nano: Technology of Mind over Matter. Kabbalah Publishing, 2008.  
17

  

From the artistic, aesthetic and architectural design perspective 
18

  

Building blocks 
19

  

Complex buildings 
20
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 ام. صیل به آن پرداختهبینیم که در سرتاسر این کتاب به تفای را میدر تصویر باالیی چپ نانوذره

 

شته باشد. بدان جهت که آنها ردیفداهم  21هایی کریستالیجلوهتواند می، اگرچه در بیشتر موارد، باشد تواند کرویای میچنین ذره

( بنیان اشکالی هستند هایی)یا سطح 25. چنین وجوهی24نیز دارند 23هایی صافهستند، وجوه یا سطوحی و صفحه 22هایی کریستالی

 ها، رمهشوند: که دیده می

                                                                                                                                                                                           
Williams, Mo. Opposites Abstract. Hyperion Books for Children, 2021.  
21

  

Crystal facets 
22

  

Crystalline arrays 
23

  

Facets 
24

  

Contra, Sonia. Nano Comes to Life: How Nanotechnology is Transforming Medicine and the Future of 
Biology. Princeton University Press, 2019.  
25

  

Such facets 
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 ها، مکعب

 

 ضلعی، ساختارهایی با سطح مقطع شش

 

 ها، پایهطاس، سه اشکالی شبیه به

 

 اشیا نوک تیز، 
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  26یا حتی ستاره شکل

 

 و غیره. 

 

 .28شودآنها شمرده می 27یای دارند که پایهستالیهمه این ساختارها بنیان خود را در زیربنیان )یا زیرساخت( کری

توان تصور کرد که قادر هستیم تا بر که مینامند، زیرا می 29ایهستههایی را ساختارهای پوستهذرهلب دانشمندان علمی چنین نانواغ

سپس قادریم  دارد آغاز کنیم و 30کریستالی مشخصی یای که شبکهتوانیم با ذرهبدان معنی که می روی آنها ساختارهایی دیگر بسازیم.

                                                           
26

  

The pyramides, the cubes, the structures that have a hexagonal cross-section, dies, tetrapods, pointed 
objects, or even stars 
27

  

Traceable to the underlying crystallinity that is at their base 
28

  

Endo, K. and Kogure, T. and Nagasawa, H.  Biomineralization: from Molecular and Nanostructural 
Analyses to environmental Science. Springer, 2018.  
29

  

Core-Shell Structures 
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به همین پدیده ، 32نامندمی 31اپیتاکسیان علمی ای که دانشمندای دیگر را رشد دهیم. مقولهای معمولی از مادهپوسته، که بر روی آن

 باشد. دیگر میبلوری( ا )ی( بر روی کریستالی ،بلوریا ی)که بمفهوم رشد کریستالی  گرددبازمی

 

  .بلوری دیگر است یای بلورین بر مادهبرآراستن و رشد ماده اپیتاکسی

 

 

در کریستال نخستین، دقیقا با  34ها آن است، بدین مفهوم که فضای مابین اتم 33تناوب کریستالی ی، ایدهاپیتاکسینکته کلیدی در مقوله 

 .36کندمی 35تقلیددقیقا  نخستین یمادهفضای اتمی  دوم از چنین یمادهدوم همخوانی دارد. گویی که  یچنین فضایی در کریستال ماده

                                                                                                                                                                                           
30

  

Particular crystal lattice 
31

  

Epitaxy 
32

  

Vesselinov Markov, Ivan. Crystal Growth for Beginners: Fundamentals of Nucleation, Crystal Growth and 
Epitaxy. World Scientific Press, 2016.  
33

  

Crystalline periodicity 
34

  

Spacing amongst atoms 
35

  



7 
 

 

بر روی ماده ی ثانویای از مادهاست، بمفهوم رشد پوسته رجمه شدهآراستن ناهمگون نیز ت، که بر37هترو اپیتاکسیبکارگیری مقوله 

 . 38باشدی نخستین می

 

تر از خواص خود نانومواد که بسیار فرا 40)هترو اپیتاکسی،( خواصی دارند 39آراستهای ناهمگون برهستهذرات پوستهحاال، این نانو

ف بین را در مقیاس نانو )با تغییر شکا 42آنتومیهای کو محدودیتاشتم که ما چگونه های پیشین اشاره د . در فصل41رونداصلی می

را  44انگیختههای بر ای بکشند که الکترونتوانند بدور هسته، پوستهانو می. برای نمونه، دانشمندان ن43دهیمپوسته و مرکز( تغییر می

میان حالت  45پوشانیای، میزان درهمطراحی چنین .کند هایی با انرژی پایین را دفعدر عین حالی که الکترون، جذب کند به خود

                                                                                                                                                                                           
Perfectly Mimmicks 
36

  

Pohl, Udo, W. Epitaxy of Semiconductors: Physics and Fabrication of Heterostructures. Springer, 2020.  
37

  

Heteroepitaxy 
38

  

Irvine, S. and Capper, P. Metalorganic Vapor Phase Epitaxy: Growth, Materials Properties, and 
Applications. Wiley, 2019.  
39

  

Heteroepitaxial Core Shell Nanoparticles 
40

  

Tunc, I. Charging Properties of Metal @ Dielectric Core Shell Nanoparticles. LAP Lambert Academic 
Publishing, 2020.  
41

  

Shchukin, V. and Ledentsov, N. N. and Bimberg, D. Epitaxy of Nanostructures. Springer, 2004.  
42

  

Quantum confinement 
43

  

Achaya, D. Core/ Shell Nanoparticles. LAP Lambert Academic Publishing, 2020.  
44

  

Excited electrons 
45
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یا  (هایی افتد، حالتای اتفاق میهستهپوسته یذاری که در نانوذره. در نتیجه، گ47دهدرا کاهش می 46برانگیخته و کمتر برانگیخته

داریم و در نتیجه  یضعیف یالکترونبین دو وضعیت ضعیف است، ما گذار  49نیاپوشهنگامیکه درهمدارد.  48گوناگون) هاییوضعیت

ای پوسته یطراحی کنیم که چندین الیههایی توانیم ساختارفهوم است که ما میاین بدین م. 51تر استماده بسیار ضعیف 50درخشندگی

 .52ی درونی خود را تغییر دهدداشته که هریک قادر است ساختار ماده

 

 یالکترونگذار بین دو وضعیت ضعیف است، ما  53نیاپوشهنگامیکه درهم کنم،همانگونه که پیشتر اشاره کردم و دیگربار تاکید می

 . 54تر استداریم و در نتیجه درخشندگی ماده بسیار ضعیف یضعیف

های ممکن بنحوی کارا در مرکز  ی وضعیتکه قادر است الکترونی را در همه ای را مهندسی کنیماز دیدگاهی دیگر اگر ما پوسته

 طراحی کنیم. را  55ایم ساختاری بسیار درخشندهتوانستهخود جای دهد، ما 

                                                                                                                                                                                           
Overlap 
46

  

Between excited and less-excited states 
47

  

Samanta, P. K. Quantum Confinement in Nanostructures: Special Reference to ZnO. LAP Lambert 
Academic Publishing, 2018.  
48

  

Different states 
49

  

Overlap 
50

  

Luminescence 
51

  

Yuan Ren, S. Electronic States in Crystals of Finite Size: Quantum Confinement of Bloch Waves. 
Springer, 2017.  
52

  

Hermann, M. A. and Richter, W. and Sitter, H. Epitaxy: Physical foundation and Technical 
Implementation. Springer, 2004.  
53

  

The overlap 
54

  

Deshmukh, P. C. and Krishnakumar, E., and Fritzsche, S. and Krishnamurthy, M. et al. Quantum 
Collisions and Confinement of Atomic and Molecular Species and Photons. Springer, 2019.  
55

  

Very luminescent structure 
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 .57را طراحی کنیم 56ها پوستهنانوهای مختلف طول موجی،  آوری ماست که ما قادریم در مقیاسی فنای از توانایدر واقع، این نمونه

 

ها، گوییم، نیاز داریم که به جلوهمیهایی دیگر سخن ها( با روی کریستالو رشد بلورها )کریستال 58اپیتاکسیهنگامیکه ما پیرامون 

 . 59تندای که موجود هسوح بیندیشیم، یعنی به سطوح اتمیها یا سط صفحه

 

بسیار است، در حقیقت چنین نیست. آن نانوذره صفحات  60کنیم که کروی شکلفکر می  نگریم وای میدر واقع، وقتی به نانوذره

رسد، اما در واقع ساختاری دیگر دارد. آن دارد که بنظر کروی می و دقیقان تراشیده نچنآ یوحسطو  61متفاوت و گوناگونظریف 

ای ساده ین است. برای نمونه به مادههستند، یا نوع دیگری از اتم در آن نمایا 62هایی مشخص در آن نمایانمناطقی دارد که اتم، ذره

                                                           
56

  

Nanoshells 
57

  

Fakhrullin, R. F., and Choi, I. S. and Lvov, Yuri. Cell Surface Engineering: Fabrication of Functional 
Nanoshells. Royal Society of Chemistry, 2014.  
58

  

Epitaxy 
59

  

Kozlow, Alexander, I. The fundamentals of Ultra-High Dimensional Mosaic. Our Knowledge Publishing, 
2021.  
60

  

Spherical 
61

  

Different facets 
62

  

Regions where certain atoms are exposed 
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را به  65و گوگرد های قلع توانیم اتم، می64کاف دهیمما آن را از محوری مشخص شفکنیم. اگر دارد نگاهی بی 63که تنها قلع و گوگرد

های گوگرد  و یا تنها اتم های قلع ند که ممکن است تنها اتمشکاف هستیا  تراشهای دیگری برای  مالحظه کنیم. اما محور ۱:  ۱نسبت 

 .مختلف را تصور کنیدهایی تراش الماس از محور  ثال و تخیل،. برای م66ها دیده شوند در آن

ح آنها( را به واکنش وها یا سط دهد تا بتوانیم گرایش موادی نانویی )و البته وجوه یا صفحهخوب، این بنوبه خود به ما فرصت می

ای نانوذّرهدهد تا صفحه یا سطح مشخصی از ای میای، به ما توانایی فنیکنیم. چنین پدیده 68مهندسی متمایز ودیگر مواد،  اب 67نتاشد

بر روی آن  در مقیاس نانو. این یعنی اینکه، شاید 70مهندسی کنیم، برای هدفی فنی، ( است69آشکار )یا نمایان مشخص ایکه از زاویه

تواند داشته باشد،( میرا  71از صفحه یا سطح دیگر آن )که همان درجه از واکنش، ساختاری را رشد دهیم، و در عین حال، سطح

، ( را برای محافظت سطحی مورد استفاده قرار دهیم72هایی ارگانیک )مانند لیگاندهاتوانیم ملکولشاید ما می، بدین دلیلمحافظت کنیم. 

بسازیم و در نتیجه، سرشت ساختاری نانومواد را مهندسی  یساختار 73نانویی یهبر روی سطح دیگر این ماد، اما در عین حال

 .74کنیم

کنیم، قادر به چه کارهایی هستیم؟ چنین پرسشی در واقع به ما چنین سطوحی نانویی را کنترل می حاال پرسش اینجاست که هنگامیکه

بنامیم،  76بعدیهای حصر سه توانیم سیستممان را میهای کوآنتومی گردد. برای نمونه نقطهبازمی 75مندظرفیت ساختارسازی سویه

بعدی محصورشده را از منظر هایی سه. چنین سیستم78ایممحصور کرده 77ها را هم بر سطح افقی و هم عمودی زیرا که ما الکترون

 ( نامید. ۰توان بعد صفر )داشته باشند، می 80قابلیت گسترش یا گستردگی بعدیها، آن 79الکترونی  اینکه وضعیت

                                                           
63

  

Tin and sulfur 
64

  

Split or cut from a very specific axis 
65

  

Tin and Sulfur 
66

  

Wu, Zili, and Overbury, Steven, H.  Catalysis by Materials with Well-defined Structures. Elsevier Science, 
2015.  
67

  

Propensity and proclivity to react 
68

  

Differentiate and engineer 
69

  

Exposed facet 
70

  

Kozlow, Alexander, I. The fundamentals of Ultra-High Dimensional Mosaic FPs. Our Knowledge 
Publishing, 2021. 
71

  

The same degree of reactivity 
72

  

Ligands 
73

  

On the nanomaterial’s other facet 
74

  

Cao, G. and Wang, Ying (jane.) Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and 
Applications (2nd Edition) (World Scientific Series in Nanoscience and Nanotechnology) 
75

  

Directional or propagated structuring 
76

  

3-Dimensionally confined systems 
77
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خوانده می 81بعدیموادی یکپذیرند، و در دو بعد دیگر محصورپذیر، شان بر یک محور گسترش های بدین مفهوم، موادی که الکترون

آنها یک بعدی می 83مندچنین موادی تنها در یک بعد عملی است و فرارسانی سویه 82بخشی الکترونیوسعتو پذیری گسترششوند. 

 .84باشد

هستند تا ها آزاد  الکترون، نوشتم. در چنین موادی نانویی 85های کوآنتومی های پیشین در مورد چاه اگر بخاطر داشته باشید، در فصل

. خوب آنچه نوشته شد در مورد موادی بوده که ما قادریم 87و در محور سوم حصرشده هستند 86بر روی یک صفحه شناور باشند

کنترل  89های نانومواد گیری بر سطوح یا وجوه یا صفحهشان را برای سویه آنها را کنترل کرده و توانایی گرایش به رشد 88مندسویه

، در واقع انعکاس همان نیروهایی هستند که اشکال بسیار زیبا را از نانومواد ۲-و یا بعد ۱-، یا بعد۰-گذاری مواد بعدکنیم. ایده نام

                                                                                                                                                                                           
Pearsall, Thomas, P. Quantum Photonics. Springer, 2022.  
78

  

Sabu Thomas (Editor), Yves Grohens (Editor), Guillaume Vignaud (Editor), Nandakumar 
Kalarikkal (Editor), Jemy James (Editor.) Nano Optics: Fundamentals, Experimental Methods, and 
Applications. Elsevier, 2020.  
79

  

Electron or electronic state 
80

  

Dimensional extension 
81

  

One-dimensional material 
82

  

Extend the electron along one axis 
83

  

Propagation direction 
84

  

Sabu Thomas (Editor), Kanchan Upadhyay (Editor), Raunak Kumar Tamrakar (Editor), Nandakumar 
Kalarikkal (Editor.) Upconversion Nanophosphors (Micro and Nano Technologies) 
85

  

Quantum wells 
86

  

Swim freely within a plane and confined only in one axis 
87

  

Iqbal, Taher. Controlling of Electron Plasma by Metal Nano Structuring. LAP Lambert Academic 
Publishing, 2015.  
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Directional 
89
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، بدان مفهوم که آنها 93های کوآنتومی را دارند )که پیشتر معرفی شدند( هم همان خواص نقطه 92ها . باکی بال91سازند، می90پایهکربن

 .95ند امحصورشده 94در هر سه محور نیز

 

میرا خود  99( تنها اجازه فرارسانی در محور98ند اهستند که لوله شده 97های گرافین )که پیشتر نوشتم، صفحه 96های کربنی نانولوله

ها بر روی  . الکترون101ای گرافینی داریمکنیم، تنها صفحهها را باز می . هنگامیکه نانولوله100ند امحصورشدهدهند و در دو بعد دیگر 

عمل می 103های کوآنتومی ، و بنابراین همانند چاه102ند محصورتوانند آزادانه شناور باشند اما در همان صفحه ای میصفحهچنان 
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100
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Rao Bakshi (Author.) Carbon Nanotubes: Reinforced Metal Matrix Composites. CRC Press, 2021.  
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آوران نانو ، که فن107، مثل سیلیکن و جرمانیوم106هادی غیرارگانیک، چه بشکل سنتی موادی نیمه105هاهادیی این نیمه. همه104کنند

توانند با آنها آوران نانو میکه فن 108پایهمثل موادی ارگانیک کربن، نانوذرات را بسازند، ، و یا چه غیرهقادرند با آنها انواع گوناگون 

توانند چنان آنها می ی. خالصه اینکه همه110خود را هم دارند 109پذیرها، و یا گرافین طراحی کنند، اعضای قیاسها، نانولولهبالباکی

 .داشته باشند 111گوناگون حصر و فرارسانیطراحی و مهندسی شوند که درجات 

بر دانشمندان پوشیده نیست. در واقع، ما با مقیاس  ، یعنی در مقیاس نانو،مسلما سودمندی بسیار باالی کارکرد در چنین مقیاسی طولی

ها  . به داوری دانشمندان نانو، طراحی و مهندسی ساختار114کنیماست، کار می 113ای، که همان مقیاس ذره112های سازنده طولی بخش

ها )بلورها.( در  انجامد، و البته به ردیف نوینی از کریستالمی 115نوین عناصرتناوبی از ذرات و موادی نانویی بسادگی راه به جدول 

ای، بشکلی درونی ر آن هر نانوذّرهکه د 116را ابرکریستال نامید، یعنی ردیف متناوب نوینی از نانوذرات هاآن واقع، شاید بتوان

 .کریستال نیز هست

کار می ام  آی بیکند و پیش از این برای شرکت تدریس می دانشگاه پنسیلوانیا، که اکنون در 117کریس ماریدر این حوزه دکتر 

را بشکلی بسیار کامل در  120هادیتوان نانوذرات نیمهو نشان داده که چگونه می 119هایی باورنکردنی داشته است، پژوهش118کرد

                                                                                                                                                                                           
Quantum wells 
104

  

Harrison, Paul. Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical, and Computational Physics of 
Semiconductor Nanostructures. Wiley, 2016.  
105

  

Semiconductors 
106

  

Contera, Sonia. Nano Comes to Life: How Nanotechnology is Transforming Medicine and the Future of 
Biology. Princeton University Press, 2019.  
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Silicon and germanium 
108

  

Carbon-based organic materials 
109

  

They all have analogs of one another 
110

  

Nix, William, D. A Century of Materials science and Engineering at Stanford: from Steels to Semi-
Conductors to Nanp- and Bio-Materials. Stanford Historical Society, 2019.  
111

  

Different degrees of confinement and propagation 
112

  

Building block length scale 
113

  

Particle length scale 
114

  

Ed Regis (Author), Dean Sluyter (Narrator), Audible Studios (Publisher.) Nano: The Science of 
Nanotechnology. Audible Studios, 2013.  
115

  

New periodic table of elements, or crystals or perhaps super crystals 
116

  

A periodic array of nanoparticles 
117

  

Chris Murray 
118

  

Nanoparticles for Biomedical Applications: Fundamental Concepts, Biological Interactions and Clinical 
Applications. By Lorraine Leon (Editor), Carlos Rinaldi (Editor) and Chung, E. J., Elsevier, 2019.  
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؟ خوب به دو نکته نیازمند هستیم. نخست 122کرد. پرسش این است که چگونه چنین چیزی عملی است 121بندیهایی منظم بستهردیف

 . 125باشند 124یکسانو   اندازه یکبایست های سازنده می بخش ی، همه123اینکه برای طراحی ساختاری کامال منظم

 

های کلر نیز شبیه بهم هستند و در  های سدیم یکسان، و اتم اتمی همهاست، که در آن  126ساخت بلور نمکاین فرآیند کمی شبیه به 

های مختلف اتم نیز هست، داشته باشیم،  ، که شامل اندازه127سازیم. اگر هرگونه ناخالصینتیجه، ما ردیف منظم و کامل نمک را می

 شود.مل و غیرمنظم میهای گوناگون، ناکا نتیجه منجر به موادی با اندازه

 

، مستلزم و متکی بر توانایی ما برای ساخت نانوذراتی 129ای، یا ساخت مواد منظم ابرشبکه128هابنابراین ساختن چنین ابرکریستال

ای کامال مشابه هر ذّره که در آن 131شودنامیده می 130گراییپراکنشآوری نانو، چنین خاصیتی تکباشد. در فرهنگ فناندازه مییک

                                                                                                                                                                                           
Karine Philippot (Editor), Alain Roucoux (Editor) Nanoparticles in Catalysis: Advances in Synthesis and 

Application. Wiley – VCH, 2021.  
120

  

Semiconductor nanoparticles 
121

  

Pack into perfectly regular arrays 
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Sagadevan, Suresh. Electrical Properties of Semiconductor Nanoparticles. LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014.  
123

  

Perfectly ordered structure 
124

  

Same size building blocks 
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Giuseppe Di Domenico (Author) Electro – Optic Photonic Circuits: From Linear and Non-linear Waves in 
Nanodisordered Photorefractive Ferroelectrics. Springer, 2019.  
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Salt Crystal 
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Impurities 
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نانوذرات مشابه به یکدیگر دارند. البته اگر ذرات کامال  132نهشتیهاست، و امروز دانشمندان علمی تبحر باالیی برای درهمدیگر ذره

های دیگری نیز داریم. برای نمونه، ما امروزه قادریم که ذرات بسیار بزرگی را که مقبول نیستند، در  مشابه هم نباشند، ما گزینه

توانیم ذرات باقیمانده، ما می135در ته محلولبزرگ  ذرات بسیار . یعنی با رسوب دادن آن134دهیم 133د رسوبمحلول مورد نظر خو

 .داشته باشیم 136یکسان و مشابه ی

که برای کمی بیش از دو  138شود، نامیده می137گزینگزین، و یا مقیاسدادگی اندازهآوری نانو چنین فرآیندی رسوبدر فرهنگ فن

 . 140، مورد استفاده است139اندازهدهه جهت تولید نانوذرات خالص و یک

ای، هر هر نانوذره یههای سازند بخش، ای است که در آنها یا ابربلورها، داشتن استراتژی ما برای ساخت ابرکریستال مدو نیاز

 آن 143یهنوعی رشد بسیار آهست یای، در اساس، دربرگیرندهبیابد. اغلب چنین استراتژی 142، جایگاه دقیق خود را در شبکه141اتمی

 یهاز طریق استراتژی تبخیر بسیار آهست 144ای برای ساخت کریستالی بسیار منظم، زیبا و نسبتا بزرگاست. چنین پروسهنانوذرات 

                                                                                                                                                                                           
Supercrystals or Superlattice materials 
129

  

V Tewary (Editor), Y Zhang (Editor) Modeling, Characterization and Production of Nanomaterials: 
Electronics, Photonics, and Energy Applications. Woodhead Publishing, 2015.  
130
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131

  

Vijay Mishra (Editor), Prashant Kesharwani (Editor), Mohd Cairul Iqbal Mohd Amin (Editor), Arun 
Iyer (Editor) Nanotechnolgy-based Approaches for Targeting and Delivery of Drugs and Genes. 
Academic Press, 2017.  
132

  

Synthesis 
133

  

Precipitate 
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Schwarzer, Hans Christoph. Nanoparticle Precipitation – An Experimental and Numerical Investigation 
Including Mixing. Logos Verlag Berlin, 2005.  
135
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Size-selective precipitation 
138
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Pure, same-size nanoparticles 
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Elvis Fosso-Kankeu (Editor), Martin Mkandawire (Editor), Bhekie B. Mamba (Editor) Application of 
Nanotechnology in Mining and Sustainability. Wiley, 2022.  
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Vijay+Mishra&text=Vijay+Mishra&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Prashant+Kesharwani&text=Prashant+Kesharwani&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Mohd+Cairul+Iqbal+Mohd+Amin&text=Mohd+Cairul+Iqbal+Mohd+Amin&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_4?ie=UTF8&field-author=Arun+Iyer&text=Arun+Iyer&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_4?ie=UTF8&field-author=Arun+Iyer&text=Arun+Iyer&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Abdelrhman+Anter+Mohammed+Menazea&text=Abdelrhman+Anter+Mohammed+Menazea&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Abdelrhman+Anter+Mohammed+Menazea&text=Abdelrhman+Anter+Mohammed+Menazea&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Elvis+Fosso-Kankeu&text=Elvis+Fosso-Kankeu&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Elvis+Fosso-Kankeu&text=Elvis+Fosso-Kankeu&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Martin+Mkandawire&text=Martin+Mkandawire&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Bhekie+B.+Mamba&text=Bhekie+B.+Mamba&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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زه دهیم ابرای مثال، دیگربار به نمک معمولی بیندیشیم که مثال اجگیرند. ها در آن شکل می است که کریستال 145محلول اولیه یا مایعی

ترین مکان یا  زمانی کافی برای جای دادن خود در مناسب، نمک، بسیار بسیار آهسته، آنچنان تبخیر شود که هر اتم آنکه آب

 .147داشته باشد 146ایی آمیزهترین بوته درست

ای هم برای آوران نانو، روش بسیار هوشمندانه. البته فن148شودن ایده استفاده میی نانوذرات، همیخوب حاال، برای ساخت ابرشبکه

. 150گیرنددارند. پژوهشگران نه تنها یک مخلوط، بلکه دو مخلوط زداینده را بکار می 149تسریع فرآیند با استفاده از مخلوطی زداینده

تر دهد( بسیار آهستهکل را تشکیل می %۱۰مخلوط دیگر )که اغلب شود، و اصلی آن است که بسیار سریع تبخیر می یهمخلوط زدایند

دهند تا مخلوط نخستین بسیار سریع قرار داده، اجازه می 151شود. اغلب تنها یک یا دو قطره از مخلوط را بر زیرسطحیتبخیر می

ر آن نانوذرات بسیار بسیار آهسته شروع آورد که دبوجود می 152ای با غلظتی باالکند خمیرهتر عمل میتبخیر شده، و دومی که آهسته

 .155گیردب بتدریج شکلمنظم بسیار   ابرکریستال نامها ی 154اینانوذره یه، تا ابرشبک153کنندبه تبخیر می

 

                                                           
145

  

Very slow evaporation of the liquid that contains the precursors 
146

  

The right crucible 
147

  

Sunipa Roy (Editor), Chandan Kumar Ghosh (Editor), Chandan Kumar Sarkar (Editor) Nanotechnology: 
Synthesis to Application. CRC Press, 2017.  
148

  

Guozhong Cao (Author), Ying (Jane) Wang (Author.) Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, 
Properties and Applications. World Scientific Publishing Company, 2010.  
149

  

Solvent mixture 
150

  

Markus Niederberger  (Author), Nicola Pinna (Author.) Metal Oxide Nanoparticles in Organic Solvents: 
Synthesis, Formation, Assembly and Application. Springer, 2009.  
151

  

On a substrate 
152

  

Very dense concentrated gooey mass 
153

  

Qi-Long Yan (Editor), Guo-Qiang He (Editor), Pei-Jin Liu (Editor), Michael Gozin (Editor.) Nanomaterials 
in Rocket Propulsion System. Elsevier, 2018.  
154

  

Nanoparticle superlattice 
155

  

Bekir Aktas (Editor), Faik Mikailzade (Editor.) Nanostructured Materials for Magnetoelectronics. Springer, 
2013.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Sunipa+Roy&text=Sunipa+Roy&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Sunipa+Roy&text=Sunipa+Roy&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Chandan+Kumar+Ghosh&text=Chandan+Kumar+Ghosh&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Chandan+Kumar+Sarkar&text=Chandan+Kumar+Sarkar&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Guozhong+Cao&text=Guozhong+Cao&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Guozhong+Cao&text=Guozhong+Cao&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ying+%28Jane%29+Wang&text=Ying+%28Jane%29+Wang&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Markus-Niederberger/e/B0034O230Y/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Markus-Niederberger/e/B0034O230Y/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Nicola+Pinna&text=Nicola+Pinna&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Qi-Long+Yan&text=Qi-Long+Yan&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Qi-Long+Yan&text=Qi-Long+Yan&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Guo-Qiang+He&text=Guo-Qiang+He&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Pei-Jin+Liu&text=Pei-Jin+Liu&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_4?ie=UTF8&field-author=Michael+Gozin&text=Michael+Gozin&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bekir+Aktas&text=Bekir+Aktas&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bekir+Aktas&text=Bekir+Aktas&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Faik+Mikailzade&text=Faik+Mikailzade&sort=relevancerank&search-alias=books
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 ترین ، مکانی ویژه با پایین156شوندهایی که بتدریج پدیدار میای زمانی کافی دارد تا، در میان کریستالدر چنین شرایطی، هر نانوذره

اش های در پژوهش 159پروفسور ماریدیگر بسیار جالبی که  ی. نتیجه158و نتیجتا ساختاری منظم را شکل دهد 157انرژی را یافته

. مسلما 160هاستی نانویی، بلکه ساختن آنها از انواع گوناگون ذرههایذرهها از تک تنها ساخت چنین ابرشبکه هبدان دست یافته، ن

اندازد که ما در ابنیه تاریخی خود در ایران داریم. در های گوناگون زیبایی می های آرشیتکتی و کاشیکاری طراحیزیبایی آنها مرا بیاد 

نیستند، بلکه در زیرطرح 162ی واحدهایی تکراریکنیم که برساختهرا مشاهده می 161های متناوبی سامانما طرح مقیاس نانو هم

 163ها نیز جای دارند. سامان

 

 شوند. نامیده می 165های دوگانه اغلب ابرشبکه 164مانندهایی کاشیمانند یا ایدهموزاییکهایی چنین طرح

                                                           
156

  

Crystals gradually emerging 
157

  

Sharma, Siddharth. Phase Behavior of Oppositely Charged Nanoparticles: A Study of Binary Nanoparticle 
Superlattices. LAP Lambert Academic Publishing, 2011.  
158

  

Form regular structures in the lowest energy region 
159

  

Professor Murray 
160

  

Olena Fesenko (Editor), Leonid Yatsenko (Editor.) Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology 
and Applications: Selected Proceedings of the Second FP7 Conference and International Summer School 
of Nanotechnology. Springer, 2015.  
161

  

Periodic patterns 
162

  

Repetitious units 
163

  

Embedded in subpatterns 
164

  

Mosaic or tiling ideas 
165

  

Binary superlattices 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Olena+Fesenko&text=Olena+Fesenko&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Olena+Fesenko&text=Olena+Fesenko&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Leonid+Yatsenko&text=Leonid+Yatsenko&sort=relevancerank&search-alias=digital-text


18 
 

 

دهند که نه تنها خواص عناصر های دوگانه خاصیتی دیگر هم دارند، و آن این است که بما توانایی ساخت موادی نانویی می ابرشبکه

 . 168آن دو را نیز دارند 167یگداختهخود را دارند، بلکه خواص درهم 166اول و دوم یسازنده

 

اغلب منظم و ها  هادیابرنیمهبسازند.  169ها هادیند تا موادی برای ابرنیمه او گروه وی از چنین خواصی استفاده کرده پروفسور ماری

را دارد و دیگری قادر است تا وفور الکترون  170دو نوع مختلف عناصر سازنده هستند که یکی توانایی فرارسانی الکترون یبرساخته

 .173شوندمی 172کنترل ،مستقالزا و جم ،همان عناصر سازنده ی، و هر دو بوسیله171داشته باشد

                                                           
166

  

Not only the properties of afirst or a second constituent 
167

  

Fuse the properties together 
168

  

Sikdar, Debabarata. Engineering Optical Responses of Composite Plasmonic Nanosystems. Springer, 
2021.  
169

  

Super semiconductor materials 
170

  

Ability to propagate electrons 
171

  

Ability to have an abundance of electrons 
172

  

Keiji Tanaka (Author), Koichi Shimakawa (Author) Amorphous Chalcogenide Semiconductors and 
Related Materials. Springer, 2021.  
173

  

Independently and separately controlled by the constituent materials 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Keiji+Tanaka&text=Keiji+Tanaka&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Keiji+Tanaka&text=Keiji+Tanaka&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Koichi+Shimakawa&text=Koichi+Shimakawa&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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. آن دو پژوهشگر، در 175انگیز و زیبایی انجام داده استهم کارهای شگفت 174پیندکتر دیمیتری تاالدر همکاری با  پروفسو ماری

را دارد. این دو  دانشگاه شیکاگوگروه پژوهشی خود در  پیندکتر تاالهمکار بودند، و هم اکنون  ام  آی بیگذشته در شرکت 

، بلکه از 177ند ابعدی استفاده کردههایی( سه)کریستال ییها را نه تنها برای ساخت بلور 176مندهای سویه ی اتصالایده، پژوهشگر

 . 179بسازند 178اییرهجچنان استفاده کرده تا آنها زنبعدی ها برای اتصال یا وصل در محوری تک نانوذره

 

توانند شارژ هایی میبسازند. چنین سیم 180)حدود چند میکرومتر( از مواد نانو اندازه هایی بسیار طوالنیند سیم ادر نتیجه، آنها توانسته

 داشته 182خود حمل کنند، و در عین حال در راستای عمود بر آن محور طولی، حصر کوآنتومی 181الکترونیکی را در راستای طولی

 .183باشند

ها، سطوح و بسیار جالب توجه بود. آن روش شامل بکارگیری همان وجوه، جلوه، ای که آنها مورد استفاده قرار دادندروش ویژه

مسلما و آشکارا به یکدیگر )مطابق همان جدول ، ها کریستال 185ی)که اشاره کردم( بود و بر این اساس که مواد سازنده 184ها صفحه

                                                           
174

  

Dr. Dmitri Talapin 
175

  

Ozin, Geoffrey, and Arsenault, A. C. Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials. Cambridge 
University Press, 2005.  
176

  

Oriented attachment 
177

  

Zeno Gaburro (Editor), Stefano Cabrini (Editor), Dmitri Talapin (Editor.) Nanophotonic Materials. Society 
of Photo Optical Proceedings, 2008.  
178

  

Causing them to attach along a 1-dimensional axis to form a string 
179

  

Filip Tuomisto (Editor) Characterization and Control of Defects in Semiconductors. The Institution of 
Engineering and Technology, 2019.  
180

  

Nano-size materials 
181

  

Carry electronic charge along their length 
182

  

Quantum confinement 
183

  

Yuan Taur (Author), Tak H. Ning  (Author) Fundamentals of Modern VLSI Devices. Cambridge University 
Press, 2022.  
184

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zeno+Gaburro&text=Zeno+Gaburro&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zeno+Gaburro&text=Zeno+Gaburro&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Stefano+Cabrini&text=Stefano+Cabrini&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Dmitri+Talapin&text=Dmitri+Talapin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Filip+Tuomisto&text=Filip+Tuomisto&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Filip+Tuomisto&text=Filip+Tuomisto&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Yuan+Taur&text=Yuan+Taur&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Yuan+Taur&text=Yuan+Taur&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Tak-H-Ning/e/B004LTTO6W/ref=dp_byline_cont_book_2
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باشد. پس می 189داریم بخاطر گرایش طبیعی گوگرد به قلع 188. برای نمونه، دلیل آنکه ما سولفید قلع187( گرایش دارند186مندلیف

ها )یا وجوه( آشکار )یا نمایان( نانو ت برابری از قلع و گوگرد بود، ساختند، اما برخی صفحههایی که شامل نسببنابراین، آنها نانوذره

، در محلولی، با سطح ای ذرهنانو یهپایگوگردپایه بودند. هنگامیکه وجه قلع، و برخی دیگر بنحوی خالص 190پایهکامال قلع، ها ذره

، و در غیر این صورت، خیر. از این طریق، پژوهشگران قادر 191زدندپیوند میخوردند، با آن سطح برمی ای دیگر ذره یگوگردپایه

 . 193را میسر سازند 192هایی منظمتر زنجیرهبودند تا رشد درازتر و طوالنی

 

 

                                                                                                                                                                                           
Facets 
185

  

Constituent materials 
186

  

Peridic Table of Elements of Dmitri Mendaleev 
187

  

Hubener, Rudolph, P. Conductors, Semiconductors, Superconductors: An Introduction to Solid-State 
Physics (Undergraduate Lecture Notes in Physics) 3rd Edition, Kindle Edition, 2019.  
188

  

Tin sulfide 
189

  

Natural attraction of sulfur to tin 
190

  

Some exposed facets were completely tin-based, and some others purely sulfur-based 
191

  

They would chemically bind 
192

  

Longer and longer ordered chains 
193

  

C N R Rao (Author), A Govindaraj (Author), Leela Srinivas Panchakarla (Author) Nanotubes and 
Nanowires. Royal Society of Chemistry, 2021.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=C+N+R+Rao&text=C+N+R+Rao&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=C+N+R+Rao&text=C+N+R+Rao&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=A+Govindaraj&text=A+Govindaraj&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Leela+Srinivas+Panchakarla&text=Leela+Srinivas+Panchakarla&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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)مانند مفهوم یین و یانگ در  194ی یکدیگرندکنندهند و تکمیل ابرآراسته )اپیتاکسی وار( بهم متصل همگونهایی بنحوی چنین زنجیره

مند را تشکیل ساختارهایی متصل و سویه 195های گوناگون نانوذرات جذب یکدیگر شده آیین بودایی،( و بهمین ترتیب وجوه و صفحه

 .196دهندمی

 

 

ساختارهای  مهندسیدر مورد ، ها ند. یکی از ایده ادر واقع، موادی نسبتا محکم نیز مطرح بودههمچنین هایی بسیار جالب و ایده

 ای بسوی باال دارند. هایی چند بسوی پایین و بدنه یا دستهبوده است. این ساختارها پایه 197چندپایه

 

تواند بسیار سودمند است. چنین طرحی مهندسی می 198رو به باال، فرارسانی الکترونی امکانپذیر یدر راستای آن دسته نهاتالبته 

گیرند، بنحوی طبیعی افقی می، هنگامیکه بر سطحی قرار می200هاها یا نانوسیم دهد. سیمرا پاسخ می 199ها باشد، و مشکل نانوسیم

 .کندماند. این مساله، اتصال را دشوار می، و هیچیک رو به باال نمی201شوند

                                                           
194

  

They are epitaxially connected and complementary (like a Yin and a Yang) 
195

  

Sattler, Klaus, D. Handbook of Nanophysics, Volume IV: Nanotubes and Nanowires. CRC Press, 2022.  
196

  

Form oriented attachment structures 
197

  

Multipod structures 
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. با 203آن را رو به باال 202ییا دستهتوانیم دست کم سه پایه را بر سطح قرار دهیم و بدنه هاشان، ما میها، دقیقا بدلیل پایهبا چندپایه

. 205کندمندی را تضمین میای آنها سویهداشته و زیرساخت پایه 204الکترونی در مسیر عمودی یمهندسی، ما هدایت یچنین طرح

چهار وجهی و ی کریستالی یساختارها نخستآوران نانو، ؟ خوب، اغلب فن206پرسش این است که چنین طرحی چگونه ممکن است

 دارند.  208کنند که هر چهار جلوه یا سطح آنها نمایان )آشکار( بوده و امکان رشدمی 207مهندسی

 

از آنها  هک 209دهندهایی را در زوایای گوناگون رشد می زیرالیه ،ساختارهاسپس آنها، بر روی هر چهار وجه )جلوه یا سطح( 

  .کنندرشد می 210ها نانوسیم
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ای را برای شکلدهیم. این یعنی ماده( انجام می211بنحوی ناهمگون برآراسته )هتروتاکسی واردر واقع، ما چنین روشی را معموالً 

. با چنین متدی، 214یابدامکان رشد می 213ای دیگر، دستهدهیم که از آن، با بکارگیری مادهمورد استفاده قرار می 212دادن به بدنه

دهی به موادی نوین داشته باشند که هریک از آنها کاربردهایی ای شکلند تا در واقع کنترلی باورنکردنی بر اپژوهشگران قادر بوده

توانیم شود و میخوانده می 217. برای نمونه، تصویر پایین نانومداد216دارد 215برای کنترل بر ساختارهایی الکترونیکی، متفاوت

البته چنین نانوساختاری بدیع تاکنون برای  کن را در یک سوی آن، و در دیگر سٔو نوک تیزی را مشاهده کنیم.پاک چیزی شبیه به مداد

 کاربردی مشخص استفاده نشده است.

 

 218ای نوینکرده تا نانوذّرهتوانیم موادی مختلف را درهم ترکیبای است که ما امروز میآنچه تاکنون بدان پرداختم نمایشگر ایده

را  220پذیری نانوموادباشد. همچنین ما امروز قادریم تا سویهداشته  219گریای در جای دجا و نیمه هادیبسازیم که مثال فلزی در یک
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توانیم و در نتیجه ما می 222است، زیرا که پشت و روی آنها تعریف شده221شودای بسیار قدرتمند محسوب مینیز بیآفرینیم که ایده

و در  225شده دارندبنامیم که قطبی تعریف 224توانیم آنها را نانوموادی پوالریزهبسازیم. از دیدگاهی دیگر، می 223مندهایی سویهزنجیره

هادی طراحی کرده و توانیم موادی نیمهما می، . بدیگر سخن226شده در حرکت خواهد بودی طراحیشارژ الکترونیکی در سویه، نتیجه

 .228هستندنهشته در محلولی هم، در مقیاس نانو، البته حاالکه دارند، ، 227یا دیود، منفی -بسازیم که محل اتصال مثبت 

است که گروه وی ساخته 230هاییگرفته شده و یکی از نانوستاره 229وو چئونجینای تصویر بسیار زیبای پایین توسط پژوهشگر کره

توانسته است که از دانش خود پیرامون  چئونباشد. . او یکی از پژوهشگران پیشتاز در طراحی اشکال گوناگون مقیاس نانو می231ند ا

بهره گرفته، بر روی آن سطوح،  233، و در مورد وجوه )سطوح یا جلوه های( موجود بلورها232هاهای موجود کریستال ساختار

 .234ند امند رشد داده شدههتر، طراحی و مهندسی کند که کامال هم سویتر و بزرگاشکالی بسیار جالب
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. 235فرینیم، بنویسمآتوانیم بیهای آرشیتکتی جالبی که امروزه می های سازنده نوشتم، مایلم پیرامون طرح بخشحاال که کمی در مورد 

" و سفر به ریزهاباشد. در "می 237قدرتمند و موثر 236ولکرومانند نوعی چسب  ای  دی انگردم. بازمی ای  دی اناینجا دیگربار به 

دی ان  یرشتهدانیم که تک. ما امروز می239240امنوشته 238ای  دی ان،" بارها پیرامون خواص پیوندی سرشت علم" یدر مجموعه

را می 243سان دوالیهزند و همان ساختمان مارپیچ، بسرعت با آن پیوند می242شودکننده روبرو می، هنگامیکه با ردیفی تکمیل241ای

 آید. بوجود نمی 245اینصورت چنین ساختاری دوالیه . در غیر244سازد
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، اما تنها در پیوند با 248کندعمل می 247چسب ولکرو" دارد، و همچون 246قفل و کلیدیای "سیستم شناختی ای  دی انگویی که ردیف 

 .ردیف نخستین است یکنندهکه کامال تکمیل ولکرونوع دیگری از 

توان برای کنترل و بوجودآوردن ساختارهایی کنم که چنین سیستمی، روش قدرتمندی باورنکردنی است که میمن اینگونه داوری می

زدن به نانوموادی متفاوت را با است. یعنی بما توانایی برچسب 249کردن مواد گوناگون نانویی عملیبکار گرفت که از درهم

اختارهایی مهندسی س یدهد. این بدان معنی است که با چنین روشی، بما اجازهمی ای  دی انهای گوناگون ولکروی  بکارگیری ردیف

ی گذشته تر که در دههداده شده است. شاید بهتر باشد که از ساختاری ساده آغاز کنم و سپس به انواعی پیچیده، بنحوی باالقوه، متنوع

 بینید. پدیدار شده است، بپردازم. در پایین ساختاری ساده را می

 

  به نانوسیم ای  دی انای از . سپس رشته250ست اباال" رشد داده شدهاست که از "پایین به  چنین ساختاری شامل ردیفی از نانوسیم

ای، نوعی گروه کارکردی در انتهای خود رشته. چنین تک254باشدمی 253ای  از دی ان 252ایرشتهکه تنها تک 251استمتصل شده

 دارد. 255گرایش به چسبندگی  دارد که به سطح نانوسیم
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دهند، ، انجام میدی ان ایپژوهشگران نانو در ظرف محلولی دیگر هم چنین آزمایشی را با چندین نانوذّره، با بکارگیری ردیفی از 

میها  نانوسیمخود را در انتهای  256یکنندهزنند، البته هنگامیکه ردیف تکمیلی خود به نانوذرات پیوند میکه آنها نیز در پایانه

شود. پدیدار می 258شدنشوند، فرصتی برای دوگانهها قرار داده می نانوذراتی که در محلول بودند بر روی نانوسیم. هنگامیکه 257یابند

ی متفاوت نانوساختارها درهمدهد که چگونه با استفاده از فرآیندی که تعریف شد، دو طبقهتصویر پایین چنین چیزی را نشان می

 .261را تشکیل دهند 260نوساختاری نوینیی ناشدند تا بنحوی منطقی ماده 259گداخته

 

ای نانوساختاری در میزان طولی باالتر، یا دهی به مادهای را تعریف کنیم، که شکلتوانیم از دیدگاهی دیگر هم چنین پدیدهالبته می

. چنین 264ند اشدهدرهمو  ترکیب، با کنترلی باال، در یکدیگر 263شدهنهشتهاست هنگامیکه نانوذراتی از پیش هم 262سلسله مراتبی باالتر
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خود به  یهایی سازنده که در پایانهبه عنوان بخش)و استفاده از نانوذرات  265ای  دی انکردن ایده و روشی، یعنی دوگانهچنین 

باال  را )از آنچه در تصویر 266ترآوران نانو را قادر سازد تا نانوساختارهایی بسیار پیچیدهتوانسته است که فن (یکدیگر متصل هستند،

 .267( مهندسی کنندهنشان داده شد

. برای نمونه، می268هایی متفاوت داشته باشیمتوانیم انواع گوناگون نانوذراتی با شاید رنگی اصلی، اینجا چنین است که ما میایده

 270وری سبزفرستی ننانومتر طول موج،( و یکی دیگر با برون ۶۰۰)در حدود  269فرستی نوری سرخای با برونتوانیم نانوذّره

نانومتر طول موج( داشته  ۴۰۰)در حدود  271فرستی آبیی دیگری با بروننانومتر طول موج( و همچنین نانوذره ۵۰۰)تقریبا 

 . 272باشیم
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 . 275بزنیم 274برچسب ، به آنها273دی ان ایهایی گوناگون از توانیم با انتخاب گزینشی دقیق ردیفسپس ما می

های کوآنتومی( متصل شود را،  ها )به این نقطه به هریک از نانوذّره ای  دی انتوانند اینکه چند ردیف آوران نانو میاز آن گذشته فن

به نوعی ابرجدول یا باشید که ما با چنین روشی به چیزی شبیه به جدول متناوب عناصر، . خوب امیدوارم متوجه شده276کنترل کنند

 (.278کتاب بدان اشاره کردم شویم )که در ابتداینزدیک می 277نوین متناوب عناصر

، که 280داشته باشیمبرای تشکیل پیوندهایی گوناگون  279دو، سه یا چهار الکترون واالنسی، ه می توانیم یکلقوااین ما بنحوی بابنابر

آنها، یعنی  282ی واالنسی آنچه نوشتم به درجه. همه281وب مورد نظر ما داشته باشندهای اتمی متفاوتی در جدول متنا توانند گرایشمی

و  ای  دی ان وابسته هستند. با چنین رویکردی و با استفاده از، در سطح بیرونی، 283برای پیوند های در دسترس تعداد الکترونبه 

امیکه ما با دهیم. در نتیجه، هنگقرار می نانوذّرهها را بر سطح  ای از ردیفشدهریزیدر واقع ما تعداد برنامهواالنس، ی درجه

ی اکنیم، و سپس نانوذّرهگذارد، آغاز میرا بنمایش می ای  دی انکه برای نمونه چهار ردیف مشخص مرکزی ای بکارگیری نانوذّره

 یّرهذنانودقیقا توانیم مطمئن باشیم که ای پیوند معرفی می کنیم، ما میدارد( بر 284ایتکمیل کننده ای  دی ان)که ردیف  را سبز رنگ

 .داریم 285ایچهار پیوند نانوذّرهبا ی امرکزی

                                                           
273

  

ICON Group International. DNA-Binding: Webster’s Timeline History 1967 – 2007. ICON Group 
International, Inc. 2010.  
274

  

Label each of them 
275

  

Altavilla, Claudia. Upconverting Nanomaterials: Perspective, Synthesis, and Applications. CRC Press, 
2016.  
276

  

Controlling how many DNA strands would adhere to each nanoparticle 
277

  

Super Periodic Table of Elements 
278

  

Rooney, Anne. How the World Works: Chemistry, from the Periodic Table to Nanotechnology. Arcturus, 
2020.  
279

  

One, two, three or four valency of electrons 
280

  

Wade, Jess, and Castrillon, Melissa. Nano: The Spectacular Science of the Very (Very) Small. 
Candlewick Publishers, 2021. 
281

  

Hoffman, Guenther, G. Raman Spectroscopy, Volume I: Principles and Applications in Chemistry, 
Physics, Materials Science and Biology. Momentum Press, 2019.  
282

  

Valency 
283

  

Available number of electrons for bonding 
284

  

A complementary DNA strands 
285

  

Center nanoparticle with exactly four green nanoparticles bound to it 



30 
 

 

 

ت بسازیم که با ذرای سومی از نانورش دهیم. یعنی ما قادریم تا طبقهخود را گست یای ما قادریم که ایدهخوب حاال، با چنین توانایی

یا چلیپایی ساخته، بر روی  ای درونی )یا مرکزی( آغاز کرده، سپس ساختارهایی مثلثیتوانیم با نانوذّرهدوم پیوند بزند. ما میی طبقه

 ارهایی نوین بسازیم. آنها هم ساخت

 

ساختاری و طراحی شده بسازیم و خوب، مینانو یتوانیم موادانگیز است که از طریق آن، ما میخود چنین فرآیندی، چالشی شگفت

آوران نانو، امروزه، دقیقا با درهم. فننیمه کهای جدول متناوب عناصر تشبی ها با استفاده از اتم را به ساخت ملکول فرآیندتوانیم آن 

باشد همان رویکرد "پایین به باال" می کنند. ایننانوساختاری را طراحی و تولید میل شده، موادی هایی سازنده بنحوی کنترن بخشکرد

 .بوجود می آید ها ساختارکننده از نانو، همان اشکال زیبا و تصاویر خیرهی سازندهیها دهی به بخشکه با سازمان

هایی دیگر دارند؟ دارند؟ آنها چگونه عملکردی متفاوت از مخلوط 286حاال، پرسش اینجاست که چنین نانوساختارها چه خواصی ویژه

خ، نیاز داریم تا به ارتباط ؟ برای پاس287دهدایم، چه مشخصات دیگری به آنها میچنین پیوند زدهاینما آنها را  که حاالاینکه و 

باالترین ، ن سطح آنتری آوران نانو، برای پاسخ، نانوساختاری را طراحی کردند که بیرونیها در سطح انرژی بنگریم. فن نانوذّره

چنین ی میانی فرستی نوری باال داشت. حلقهای باال و در نتیجه برون، وضعیت انرژی288هایی برانگیختهمیزان الکترون

 .289ترین وضعیت انرژی روبرو بودند لب ساختار، با پایینق و در، وضعیتی متوسط، ینانوساختار
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به انرژی ی میانی و سپس انتقال ی بیرونی، انرژی، گرایش به ریختن به حلقهای بدین معنی بود که با برانگیزاندن حلقهچنین طراحی

 290گیریای را چگونه مشاهده و اندازهپرسش این است که دانشمندان چنین پدیده .ی اصلی بوددهندهی تشکیلی درونی نانوذّرهحلقه

های  ملکولکردن آن مواد با آنچه را بر انگیخته بودند، اما با جفت 291بیرونیی حلقه یاگرچه آنها مواد بسیار درخشنده، کردند؟ خوب

انرژی به درون یا قلب  یه، زیرا که هم293شدطع نمیبیرونی دیگر سای حلقهخواندند، هیچگونه نوری از مواد می 292مصنوعی

را از بیرون به درون انرژی بسازند که ، 294برای انرژی، ساختار انتقال داده شده بود. گویی که دانشمندان نانو توانسته بودند تا قیفی

 .296کنندگیری مشاهده و اندازه، کرده 295های درونی را درخشنده حلقه یهای پیچیده بخش، انتقال داده

دارند. با هرچه بزرگ 298تناسبی مستقیمی با تعداد نانوذرات یهدارند که رابط 297جذبی یهای پیچیده خاصیت بدیگر سخن، این ساختار

آنها، همچون  یهی انرژی آنها هم، بدلیل طراحی آرشیتکتی و مهندسی شدشود. همهتر شدن آنها هم، خاصیت جذبی آنها بیشتر می

نشان از پیوند بسیار محکم ، طیف نوری یهانگیز است و مشاهدای واقعا شگفت. چنین پدیده299شودقیفی به مرکز ماده منتقل می

. در 301کنددر گیاهان کار می 300ند که شبیه به دستگاه فتوسنتز اآوران طراح، در واقع، چیزی ساختهنانوذرات به یکدیگر دارد. فن

کنند که انرژی نوری را برانگیخته . آنها چنین عمل می303موجودند 302های برداشت نور بسیاری گیاهان، دستگاهی بنام آنتنساختار 

 ، یی گیاهانآها، کارها یاری دهد. در فقدان یا کمبود آنتن کند تا به انرژی پتانسیل شیمیایی تبدیل شود و به رشد گیاهان و برگمی

 .305باشدیرا که قابلیت جذب نور مرکزی آنها بسیار، بسیار پایین میاست ز 304بسیار پایین ،بسیار
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خود را برای جذب نور، مانند ، در واقع، ها عملکرد دارند. آنها ای دارند که همانند آنتنهای تکامل یافته در حقیقت، گیاهان سیستم

 یههم، مانند قیفی، ند. سپس آنهابیادیویی گسترش میهای الکترومغناطیسی و یا امواج را که برای جذب اشعهکنند عمل میها  آنتن

 یبرای طراحی همان ساختارهای پیچیدهی فتوسنتز یآوران نانو از همین خصیصهفرستند. فنخود می 306انرژی را به مرکز واکنشی

توانند انرژی را جذب کرده و، با میآنها ملکولی )که در چند مقیاس طولی عملکرد دارند،( استفاده کردند و سپس نشان دادند که 

انرژی به قلب چنین ساختارهایی می یهساختارها انتقال دهند، آنچنان که تقریبا هم آن 307کارآیی بسیار باال، به مرکز واکنشی مجازی

 .دیرس

آنهاست. البته این پدیده، در  309شوندهبسیار جالب است، توانایی واکنشی تنظیم 308ی بسیار مهمی که در مورد این طراحی نانویینکته

دارد. روشی که دانشمندان را  310انتقالقیف آوران نانو قابلیت خاموش و روشن کردن دستگاه فتوسنتزی موجود نیست، اما طرح فن

 یدرجه. در 311قرار داشتند، بود آندر آنها محلولی که  یاساختارها و نانو میزان پی اچای بکار گرفتند، تغییر برای چنین پدیده

هایی مصنوعی، چنین ملکول یهای سازنده . از آنجا که بخش313شود، شارژ الکتریکی آن مواد آشکار می312پی اچمشخصی از 

ا تنه و، 314پاشندند، از هم نمی ابدلیل اینکه آنها بسیار فشرده به یکدیگر طراحی شدهاما کنند. شارژی یکسان دارند، یکدیگر را دفع می

 .ماندشوند که میزان انتقال انرژی، در اساس، خاموش میکافی از یکدیگر دور می یبه اندازه 315سازندههای  بخشذرات 

ای مانند ذره، هر نانوذّره317شوند، ذرات در وضعیت گسترده یا از هم دور یا با فاصله کنترل می316سطح پی اچهنگامیکه با تغییر 

 سطح پی اچاما هنگامیکه  .برقرار است 318پذیرد و وضعیت خاموشصورت نمیکند، و هیچگونه انتقال انرژی ای مستقل عمل می
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مثبت شده  319تر شوند، وضعیت واکنشیترشدن داشته، ذرات به یکدیگر نزدیکنانوساختارها توانایی انبوه  دهیم تامحلول را تغییر می

دارد،  321که البته همیشه عملکردی برای برداشت نور ند، اابدأع کرده 320شوندهآوران، سیستمی تنظیمشود. بدینوسیله فنو روشن می

را روشن و خاموش و  322، یعنی توانمندی انتقال انرژی به مرکز واکنشی آنیمنتوانایی قیفی آن را روشن و خاموش ک یمتواناما می

توانیم میزان اسیدی که با آن میایم طراحی کرده 323ردیابی برای پی اچتوانیم چنین بیاندیشیم که ما از دیدگاهی دیگر می .یمنککنترل 

 .324نوری دارند،( آزمایش کنیم یبرون فرستی طیف، در درون آن، یا قلیایی بودن محلولی را )که نانوذرات

باشد می 327نجال بلچرآ، 326تی یدانشگاه ام آهای دانشمند نانو و استاد  ، بر اساس پژوهش325هامایهمثال پایانی من در مورد نانودرون

شناسی ، که موجب شهرت وی بوده است، ادغام دنیای زیستدکتر بلچری پژوهشی باورنکردنی انجام داده است. حوزهکه کارهایی 

را  330بسازد که نانوذراتی مشخص 329هایی کدشدهتوانسته تا ویروس دکتر بلچر .بوده است 328ها،( با دنیای نانوذرات)مانند ویروس

شکل هستند و بنحوی است موادی را مهندسی کند که ویروستوانسته دکتر بلچردهند. با چنین روشی، بر روی سطوح خود رشد می

بلوری  یای بلورین بر مادهبرآراستن و رشد مادههمان  پیشتر تعریف کردم که که، 331وارتاکسیاپی بسیار کارآ و گزینشی و به شکلی

 .333دهند 332خود رشدهادی را بر روی سطوح نانوذراتی نیمه است، دیگر

، قادر باشد 334کردهها را با مهندسی ژنتیک در هم ترکیب هادیهای علوم مواد و نیمه توانسته است تا حوزه دکتر بلچراز آن گذشته، 

. چنین ابتکاری علمی نمایشگر آن است 336کند 335های سطح ویروسی را، برای رشد موفق موادی نانوساختاری، شناسائی که پروتئین
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و یا تنها به  338های غیرارگانیک هادیی خود را تنها به نیمهبایست اندیشهاندیشیم، نمیمی 337هایی نانوییمایههنگامیکه ما به درونکه 

 محدود کنیم.  339ها ها یا نانولوله بالموادی ارگانیک مانند باکی

 

 . 341را برای مهندسی در مقیاس نانو مورد استفاده قرار دهیم 340شناختی و یا حتی اشکالی زندههایی زیستتوانیم پدیدهما امروزه می

را برای دانشمندان فراهم  342نهایت گوناگونی ی بیهای سازنده آوری نانو آشکارا بخشفن ای از مطالبی که نوشتم اینکهبرای خالصه

رود، و از طریق مهندسی ها می نانولوله های کوآنتومی و آوری بمراتب فراتر از نقطهسازد. در آغاز فصل نشان دادم که این فنمی

انگیز میتواند ساختارهایی بسیار زیبا و پرجلوه بسازد، اشکالی جالب که همانند کارهای هنری شگفت، می343هاهای کریستال صفحه

 344.ایم، باری تنها در آغاز چنین سفری هنری و خالقانه هستیمنمایند. اگرچه چیزهایی بسیار زیبا تاکنون ساخته
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کنیم، گام سپسین اغلب این است که آنها هایی سازنده را طراحی میی دیگری که بدان پرداختم این بود که هنگامیکه ما چنین بخشنکته

کنش ویژهدهیم تا با یکدیگر درهمهای مهندسی آنها را چنان تغییر  ، یعنی در بیشتر موارد با تکنیک346کنیم 345را کارکردی

، ما توانایی بوجودآوردن 349پذیرندها انجام می کنش.( هنگامیکه چنین درهم348مان رویکرد پایین به باالداشته باشند )ه  347ای

 هستند،  350مانند-ها( موزائیکنانوساختارهایی را داریم که در برخی موارد )مانند ابرشبکه

 

 . اندشدهگسترده 351(محور)در یک  که هستند هاییدر کریستال ،مندهای اتصالی سویه مانند سیم، و در برخی دیگر موارد
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یاری می 352ای  دی انی گشویم، و از قدرت ویژشناسی وارد میی زیستآوری به حوزهالخره اینکه، هنگامیکه با چنین فناب

، ایبا یک چنین توانایی .آوریمبدست می 355را بر تنها کد یک ویروس 354های جالب دیگری ، توانایی طراحی نانوساختار353گیریم

گردد که ما را قادر ساخته تا ی ویژه بودن بازمیبه ایده، ی آنچه نوشتمداشته باشیم. همه 356قادریم سلسله مراتبی از نانوساختارها

 357هایی را در رویکردی پایین به باالدر طراحی و مهندسی داشته باشیم، و البته همگی چنین پیشرفترا ی باالیی از کنترل درجه

 .یمادهبدست آور

 ت و روزگار خوش. دانا و توانا باشید. وق

 358 ر. رخشانی
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ف و همچنین به فایل صوتی، از "کیو آر کد" زیر با موبایل عکس گرفته و مستقیم به کانال برای دسترسی به مقاله بشکل پی دی ا
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