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چکیده
گنجاندن آموزش نانو در برنامههای درسی از مدارس ابتدایی تا دانشگاه زمینهای نوظهور است .تالشهای اخیرر
برای بهبود درک دانشآموزان از مقیاس نانو ،تمرکز اندکی بر آموزش نانو شیمی و ورود آن بره مردارس داشرته
است .روش تقلید از محیط زیست ،الهام از محیط طبیعی برای طراحی است مانند طراحی نانو حسگر با الهام از
سلولهای حسی خزندگان ،سیستم تنظیم حرارتی خودکار ساختمان با الهام از النه موریانه و نرانو روکرش ضرد
آب با الهام از گل نیلوفر .با این فرض اساسی که سیستمهای زیستمحیطی برای میلیاردها سال پایدار ماندهاند،
از این رو میتوانند برای بهبود طراحی مورد تقلید واقع شوند .عالوه بر این ،این روش برای آموزش علومی مانند
شیمی بسیار قابل انعطاف و موثر میباشد .در این مقاله ،ما به توصیف نمونههای نانو مقیاس ،کراربرد ایرن روش
در آموزش نانو شیمی ،مالحظات آموزشی و به اشتراکگذاری منرابع ایرن روش بررای اسرتااده در محریطهرای
آموزشی میپردازیم.

کلمات کلیدی
آموزش نانو ،روش تقلید از محیط زیست ،نانو شیمی ،ورود نانو به مدارس

نکات برجسته پژوهش


مشارکت دانشآموزان و نشان دادن اهمیت نانو شیمی در دنیای واقعی



تدریس اصول پایهای فرایندهای شیمیایی و مهارتهای کاربرد آنها در نانو مقیاس



ارتقا تاکر بینرشتهای و جامع در دانشآموزان راجع به علم نانو

shayan.forouzandehdel@gmail.com

*

ذرات کوچک-اثرات بزرگ ....

 -9مقدمه
علم تقلید از محیط زیست با تقلید از حیات در واقع تقلید از مردلهرا ،سیسرتمهرا و عناصرر طبیعرت بره منظرور حرل
مشکالت پیچیده جامعه انسانی است[ .]1در طی  3/6میلیارد سال گذشته ،طبیعت از طریق یک فرایند آزمون و خطا به اصالح
موجودات زنده ،فرآیندها و مواد در سیاره زمین پرداخته است .علم تقلید از حیات یک ایرده جدیرد نیسرت .انسران همرواره در
طبیعت به دنبال پاسخی برای مشکالت ساده و پیچیده خود است .طبیعت بسیاری از مشکالت مهندسی امروزی مانند خاصیت
ضد آبی ،مقاومت در برابر باد ،خود تجمعی و بهرهبرداری از انرژی خورشیدی را از طریق مکانیسم تکاملی مزایای انتخرابی حرل
کرده است .علم تقلید از حیات به ارتقاء فناوریهای جدید ایجاد شده از مهندسی بیولروژیکی در مقیراس نرانو ،کمرک رسرانده
است.

-2تاریخچه
یکی از نمونههای اولیه تقلید از محیط زیست ،مطالعه پرندگان برای تقلیرد پررواز توسرط انسران بروده اسرت .اگرر هره
لئوناردو داوینچی ( )1411-1542هرگز موفق به ایجاد "ماشین پرنده" نشد اما مشتاقانه به مشاهده آنراتومی و پررواز پرنردگان
پرداخت و یادداشتها و طرحهای متعددی در مشاهدات خود از "پرواز" خلق کرد .برادران رایت که موفرق بره پررواز برا اولرین
هواپیما سنگین تر از هوا در سال  1193شدند ،این موفقیت را با الهام از مشاهده کبوتران در حال پرواز بره دسرت آوردنرد .اترو
اشمیت ،عنوان علم تقلید از حیات را برای توصیف انتقال ایردههرا از زیسرتشناسری بره فنراوری را ابردا کررد .او ترالشهرای
دانشمندان قبلی را برای بازسازی سیستم بیولوژیکی عصبی توسعه داد .علم تقلیرد از حیرات بره عنروان مطالعره سراختار و یرا
عملکرد مواد (مانند آنزیم یا ابریشم) و سوبستراهای بیولوژیکی و فرایندها و مکانیسمهای بیولوژیکی (ماننرد سرنتز پرروتئین یرا
فتوسنتز) باهدف سنتز محصوالت مشابه توسط مکانیسمهای مصنوعی تعریف شده که از فرایندهای طبیعی تقلید میکنند.

-3تقلید از محیط زیست در علم نانو
تقلید زیستی ساختارها و فرایندهای نانو و ماکرو مقیاس ،تقلید نانو زیستی نامیده میشود .طبیعت انوا زیادی از مرواد
نانو را فراهم میکند که به عنوان الگوهای بالقوه برای ایجاد مواد جدید ،از قبیل باکتریها ،ویروسها ،دیاتومهرا و مولکرولهرای
زیستی ایاای نقش میکنند .تولید کارآمدتر و سادهتر مؤلاههای کلیدی نانو ابزارهایی مانند نانو سیمها ،نقرا کوانترومی و نرانو
لوله با مطالعه و تقلید نانو زیستی ،در مقایسه با زمانی که به روشهای معمول لیتوگرافی تولید شدهاند .سرسس بسریاری از ایرن
ساختارهای بیولوژیکی در برنامههای کاربردی برای ابزارهای فتوولتائیک ،حسگرها ،فیلترها ،عایقها و مصرارف پزشرکی ،توسرعه
یافتهاند .زمینه تقلید نانو زیستی به شدت هند رشتهای است و نیاز به همکراری و مشرارکت برین زیسرتشناسران ،مهندسران،
فیزیکدانان ،دانشمندان علوم مواد ،نانو فناوری و سایر زمینههای مرتبط دارد .در قرن گذشته ،زمینه رو بره رشرد فنراوری نرانو،
مواد جدید مختلای را تولید کرده و دانشمندان را قادر به تولید کسیهای بیولوژیکی در مقیاس نانو ساخته است[.]2

-4تقلید نانو زیستی به عنوان یک ابزار آموزشی در علم شیمی
-9-4چالشهای تدریس نانو شیمی
دانش ناکافی در بین مدارس درباره نانو هنگامی مشخص می شود که دانشآموزان در مورد اینکره نرانو هیسرت هنرین
پاسخ می دهند« :هیزی است که با فناوری در ارتبا است»« ،هیز های بسیار کوهک ،کوهتر از اتم ها» .بعالوه در بسریاری از
کشورها ،عبارت نانو به ندرت در کتب و برنامه درسی مدارس و یا حتی دانشگاهها استااده میشود .در مقابل ،شاخههرای علمری
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نوظهور بسیاری مانند مهندسی نانو ،نانو زیستفناوری و نانو مواد در حال توسرعه هسرتند کره نیراز بره پیشررفت و گسرتردگی
مهارت و دانش علوم مادری مانند شیمی و فیزیک دارند .هالشهای اصلی در آموزش نانو شیمی عبارتاند از:


مشارکت دانشآموزان و نشان دادن اهمیت نانو شیمی در دنیای واقعی



تدریس اصول پایهای فرایندهای شیمیایی و مهارتهای کاربرد آنها در نانو مقیاس



ارتقا تاکر بینرشتهای و جامع در دانشآموزان راجع به علم نانو

دانش تقلید نانو زیستی ابزاری مناسب برای دستیابی به تمام این اهداف آموزشی است .در واقع به واسطه تقلید نانو
زیستی ما به دانشآموزان میآموزیم که هگونه ارگانیسم ها ،مشکالت و مسائل مشابه را حل کردهاند .طبیعت دارای ردپاهای
نانو مقیاس جالبی است .با دنبال کردن این ردپاها که قدمتی طوالنی و مطمئن دارند ،میتوان مسائل کنونی را حل کرد.

-9-9-4مشارکت دانشآموزان و نشان دادن اهمیت نانو شیمی در دنیای واقعی
برای دستیابی به مشارکت دانشآموزان ،باید ابتدا مسائل موجود را به آنها نشان داد یا با مسائلی آغاز کرد که ذهن
آنها را درگیر کند .نمونه این مسائل در لیست زیر آورده شده است .مسائلی که با آنها مواجه هستیم:


تصایه آب



بازیابی زباله



بیمارهای ایدز و دیابت



حاظ ایمنی



آلودگی سطوح



زبالههای سوختی و هستهای



آلودگی زیستی

 سرطان و غیره
سسس آنها را با ویژگیهای منحصربهفرد نمونههای زیستی آشنا کرد و به همراه آنها زمینههای مرتبط علمی را بیان
کرد .برای مثال ساختارهای نانو رنگی بال پروانه و ارتبا آنها با علم نور ،برگ نیلوفر آبی و ارتبا آن با سطوح خود
تمیزکننده و ضد آب ،ارتبا پاهای خزندگان و خواص نانو هسبهای قابل انطباق میتواند ذهن دانشآموزان را با نمونههای
زیستی و شباهت آنها با مسائل طبیعی آشنا کند .تصاویر موجود در شکل  1نشاندهنده ارتبا این موارد است.
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شکل :9ارتباط ویژگیهای زیستی با مواد نانو :الف) رنگ های نانو با خاصیت فلورسانس-بالهای رنگی پروانه ،ب) سطوح
نانو ضد آب-برگ گل نیلوفر آبی و ج) نانو چسب های قوی-پرزهای پای خزندگان

مرحله بعدی ،مشاهده طبیعت است .خود دانشآموزان باید در محیط زیست به مشاهده و کاوش بسردازند .آنها باید به
پرسشهای سادهای مانند ارگانیسمها به طور اختصاصی در هه زمینهای بهترین کارایی را دارند؟ آیا ما میتوانیم از کارایی این
الگوها برای طراحی راه حل مسائل استااده کنیم؟ پاسخ دهند.
-2-9-4تدریس اصول پایهای فرایندهای شیمیایی زیستی و مهارتهای کاربرد آنها در نانو مقیاس
تنو فرایندها و مواد شیمیایی در محیط زیست ،فرصتهای زیادی را برای تقلید زیستی فراهم میکند .بیش از 1/3
میلیون گونه با تکامل  3/6میلیارد ساله در محیط زیست وجود دارد که میتواند اصول پایهای علوم را به ما بیاموزد .برای فهم
کامل و حداکثر کارایی روش آموزش تقلید نانو زیستی ،نیاز است که دانشآموزان درک درستی از تکامل فرایندهای شیمیایی
در محیط زیست داشته باشند .از این رو ،ایده ما ایجاد شاافیت در مسائل با گزینش از محیط زیست است[ ]3برای مثال،
بررسی گیاهانی که دارای مواد ضد سرطان هستند و یا بررسی مواد تولیدکننده خاصیت هسبندگی تار عنکبوت .به
دانشآموزان بیاموزیم که تکنیکها ،روشها و الگوهای زیستی را با دلیل توضیح دهند .برای مثال ،قدرت هسبندگی پای
عنکبوت ناشی از نیروهای واندوالس و کشش نانو مقیاس است .پس هرا پاهای آن به یکجا نمیهسبد؟ زیرا عنکبوت پاهای
خود را به گونهای حرکت میدهد که هر کدام از پرزهای روی پاها در یک لحظه روی یک سطح نباشند به این صورت با
موفقیت میتواند حرکت کند .آیا پاسخهای متنوعی برای یک مشکل وجود دارد؟ آنها را باید به تاکر در تنو مواد و الگوهایی
وادار کنیم که دارای خواص نانو مقیاس هستند .برای مثال تکامل پاهای خزندگان ،آیا میتواند پاسخی به هگونگی ارتقا نانو
حسگرها باشد؟ آنها همچنین باید محدودیتهای زیستی را درک کنند .اغلب در تکامل زیستی الگوهای ناقص ایجاد میشود؛
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اما ما با آن محدودیتها روبرو نیستیم .ما میتوانیم با الهام از محیط زیست و فناوری نانو از منابع متنوعی برای حل مشکالت
خود استااده کنیم .جدول  2نمونههایی از این تاکر را نشان میدهد.
جدول  :2ایدههای الهام گرفته از محیط زیست در حوزه نانو
ایدهها

پدیدههای زیستی

ساخت دفترهههای یادداشت هسبی با قابلیت
هسبیدن حتی به سطوح روغنی و خیس
ساخت لباسهای مخصوص فضانوردی برای
هسبیدن به دیوارههای فضاپیما
ساخت هسبهای خشک و خود تمیز شونده

ساخت سطوح خود تمیز شونده

ساخت LED
تولید بارکدهای جدید فلورسانس
ساخت سطوح ضد آب
ساخت اتومبیلهای محکم

ساخت اجزای هواپیمای فوق سبک

-3-9-4ارتقا تفکر بینرشتهای و جامع در دانشآموزان راجع به علم تقلید نانو زیستی
دانش تقلید نانو زیستی یک زمینه بینرشتهای است .برای درک این مسئله میتوان همکاریهای بین گروهی تشکیل
داد .میتوان گروهی از دانشآموزان را به عنوان فیزیکدان و گروهی دیگر را به عنوان شیمیدان به همکاری وا داشت .انجام
آزمایشهای بین گروهی میتواند ایده خوبی باشد .تعریف پروژههای کالسی باهدف تحقیق در علم نانو شیمی و کشف الگوهای
احتمالی در محیط زیست میتواند راه حل دیگر باشد.

-5نتیجهگیری
باید در نظر داشت که تمام الگوهای زیستی با نانو و تقلید نانو زیستی مرتبط نبوده و تنها ویژگیهایی خاصی از مواد و
فرایندهاست که در حوزه نانو مقیاس است .تدریس نانو با استااده از این روش آموزشی ،ملموس و جذاب است ،زیرا قبل از بیان
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تئوری مباحث نانو ،دانشآموزان با کاربرد آنها آشنا میشوند و در واقع با راه حل به جای مشکل درگیر میشوند .دادن
ایدههای کوهک به دانشآموزان و پروراندن ذهن آنها ،میتواند بینش جدیدی را ایجاد کند که شاید تاکنون به ذهن
هیچکسی نرسیده است .روش تقلید نانو زیستی از دانشآموزان ،دانشمندان کوهکی میسازد که ممکن است دانش کافی برای
دنبال کردن الگوهای پیچیده نانو فناوری و نانو شیمی را نداشته باشند اما مهارت کافی برای کاوش و بررسی فرایندهای ساده
زیستی و مرتبط کردن آنها با علوم پیچیده را به دست میآورند.
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