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 چکیده 

 یطبیع منابع از استفاده برای نوین های روش به انسان دستیابی و تکنولوژی پیشرفت مروزها

 برای فیمن تاثیرات انسان، زندگی بر فراوان مثبت تاثیرات بر عالوه که دارد دنبال به را دستاوردهایی

 زا یکی. است صنعتی زندگی روزمره خطرات از یکی مهلک گازهای نشت. آورد می ارمغان به طبیعت

 بر .تاس هوا آلودگی مستمر پایش و کنترل زیست، محیط آلودگی با ارتباط در ساسیا و مهم نیازهای

 استفاده که یکی از آنها است گرفته صورت هوا آلودگی کنترل زمینه در موثر های پیشرفت اساس همین

 نمدر های تکنولوژی این از یکی ها حسگر نانو. است هوا آلودگی پایش و کنترل در نانو فناوری از

. شندبا می نانومتر یک مقیاس در فیزیکی های محرک به پاسخ ارائه و شناسایی به قادر ندکههست

 سمی گازی های ملکول جذب توانایی نانومتر یک ضخامت به ای، الیه تک های نانوتیوب نوع از حسگرها

 نای. ازندبپرد محیط در مهلک گازی های ملکول از تعدادی شناسایی به قادرند همچنین ها آن دارند، را

 تینش گازهای شناسایی به موفق دیر بسیار اغلب صنعت در موجود های دهنده هشدار که است حالی در

 از زیست، محیط حفظ در نانوساختاری مواد کاربرد از متعددی موارد توانمی حاضر، حال رد .شوند می

 خروجی ییندهآال گازهای یفیهتص برای) نانوپودرها ،(صنعتی هایپساب یتصفیه برای) نانوفیلترها قبیل

 .برشمرد را( هیدروژن تمیز کامالً سوخت سازیذخیره برای) هانانولوله و( صنعتی واحدهای و خودروها از

 ای هآیند ساختن جهت هوا آلودگی کاهش در نانوتکنولوژی باالی پتانسیل شده سعی مقاله این در

  های زمینه هارائ به نسبت آن، مزایای تشریح ضمن و تهگرف قرار بررسی مورد پویاتر اقتصادی و تر مطلوب

 .گردد اقدام آوری فن این کاربردی

 

 حسگر نانو ، تکنولوژی نانو زیست، محیط هوا، های آالیندهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 دورنمای. است بررسی قابل مختلف هایجنبه از هوا، آلودگی و زیست محیط بر نانو فناوری غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات

 بر گذار تاثیر و کلیدی تکنولوژی یک عنوان به نانوتکنولوژی از دنیا در امروزه. است گسترده بسیار نوین فناوری این از استفاده

 مهندسی و بیولوژی شیمی، فیزیک، مانند گوناگونی هایفناوری و هادانش از نانو فناوری.  میشود یاد صنعت و تکنولوژی ،علم

 که معتقدند بسیاری اما است، نداشته صنعتی کاربرد زیست محیط یزمینه در تاکنون نانو فناوری اینکه رغمعلی. گیردمی بهره

 .کند ارائه محیطیزیست هایفناوری ارتقای و بهبود برای جدیدی هایراه تواندمی فناوری این

 برای که هستند نانو فناوری از استفاده از هایینمونه نانوذرات و هانانوفیلتر,  هانانوکامپوزیت,  هانانولوله, نانوبیومواد تولید

 در شیمیایی تولیدی شرکت چندین. میشوند برده بکار محیطی زیست مسائل در چشمگیر کاربردهایی و ها سیستم ساخت

 در ساختاری فلزی اتقطع جایگزین تواندمی مواد این. اندشده تقویت نانویی ذرات با که هستند پلیمری مواد توسعه حال

 وسائل سال یک عمر در بنزین لیتر میلیارد 5/1 مصرف کاهش به تواندمی نانوکامپوزیتها از وسیع استفاده. شود خودرو صنعت

 .دهد کاهش کیلوگرم میلیارد 5 از بیشتر ساالنه را اکسیدکربندی به مربوط آلودگیهای و شود منجر نقلیه

 که قادرند مواد این که شده سبک و مقاوم بسیار اولیه مواد تولید به منجر نانو فناوری از دهاستفا با نانوکامپوزیتها تولید

 چشمگیر کاهش آن متعاقب و خودرو قطعات و تجهیزات وزن در چشمگیری کاهش و شده سنگین فلزی قطعات جایگزین

 و کربن ترکیبات تن میلیون 022 شارانت از جلوگیری. باشند داشته پی در را هوا آلودگی کاهش نهایتا و انرژی مصرف

 از استفاده با رساناها نیمه تولید تکنولوژی از استفاده خوشایند پیامدهای از انرژی در دالری میلیارد 122 جوییصرفه

 .داشت خواهد بر در را هوا آلودگی کاهش آن تبع به که بوده روشنایی تامین زمینه در ،نانوفناوری

 انرژی به را بیوشیمیایی انرژی مستقیم تبدیل توانایی شده استفاده آنها درتولید نانوفناوری زا که زیستی سوختی پیلهای

 ویژه خصوصیات. میشود معمولی پیلهای فلز جایگزین که میشود استفاده آنزیم و میکروارگانیسم از پیلها این در. دارد الکتریکی

 برخی دیگر، سوی از. میکنند استفاده انسانی فاضالب و کربن یداکس دی مانند ضایعاتی از که است این پیلها این مطلوب و

 خطرات و جدید سمی موادّ قبیل از محیطیزیست جدید مشکالت به منجر تواندمی خود نانو فناوری از استفاده که دارند عقیده

 اثرات به راجع زیادی بسیار اتاطالع باید نانومواد، زمینه در گذاریقانون هرگونه انجام از پیش. شود آن به مربوط زیستی

 قطعیت عدم گرفتن نظر در با حتی اما. آید دست به زیست محیط همچنین و انسان سالمتی روی بر نانو، محصوالت و فرآیندها

 .(1930)همایونی، دارد وجود کاری هایمحیط در پیشگیرانه اقدامات انجام برای کافی شواهد موجود، علمی

 

 آلودگی هوا

 سامانه اتمسفر یا جو. است شناختیزیست هایعامل یا غباری شیمیایی، مواد براثر جو طبیعی هایویژگی در تغییر هوا آلودگی

 خاطر به استراتوسفر اوزن الیه رفتنتحلیل. استوابسته  آن به زمین سیاره در زندگانی که است ایپیچیده و پویا ،طبیعی گازی

 .شودمی شناخته زمین هایبومزیست نیز و مردمان تندرستی برای خطری که است دیرزمانی هوا، آلودگی

 از ناشی عمدتاً  مصنوعی هایآلودگی. باشند مصنوعی یا ،(هافشانآتش فعالیت مانند) طبیعی است ممکن هوا آلودگی این

 .هستند هاکارخانه و نقلیه وسایل فعالیت

. هستند یافته توسعه کشورهای در آنان درصد 32 که دهندمی دست از را خود جان هوا آلودگی اثر در نفر میلیون 9 سالیانه

 این. است رانندگی سوانح قربانیان از بیشتر دهندمی دست از را خود جان عامل همین اثر در که افرادی تعداد کشورها دربعضی

 (.1933)ابدالی، است تنفسی مختلف هایآلرژی و قلبی حمالت و نفس تنگی برونشیت، آسم، به مربوط خاص بطور میر و مرگ
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 افراد بر هوا آلودگی تاثیر. بگذارد انسانها سالمت بر مدتی کوتاه و درازمدت زیانبار آثار تواندمی گوناگونی طرق به هوا آلودگی

 و سال و سن کم کودکان. است سایرین از بیشتر بسیار هوا آلودگی برابر در افراد برخی پذیری آسیب. است متفاوت مختلف

 .بینندمی آسیب هوا آلودگی از دیگران از بیشتر سالمندان

 غلظت و هاآالینده با تماس مدت یعنی دارد زیانبار شیمیایی مواد معرض در گرفتن قرار میزان به بستگی آسیبها میزان معموالً

 .هستند روبرو آن با نفر 5 از نفر 9 هر که است خطری اوزون، به آلوده هوای از ناشی ریوی صدمات. شیمیایی مواد

 بافت نابودی باعث که هستند ترکیباتی دارای شوند می محیط وارد آلوده هوای طریق از که موادی که معتقدند متخصصان

 دستگاه و بینی گوش، چشم، مخاط بدن، مخاط پوست، ریه، طریق از آزاد، های رادیکال این. شد خواهد بدن مختلف های

 آلوده هنگام بدن در آزاد های رادیکال تجمع واقع در شود می بدن ها سلول تک تک ریبتخ باعث و شده بدن وارد گوارش،

 با که شوند می مکانی و جا دنبال به دارند ناپایداری های اکسیژن آنکه دلیل به آزاد، های رادیکال و یافته افزایش هوا، بودن

 (.1933)ابدالی،کنند اکسید را آن و دهند نشان واکنش سلول یک

 

 ینده هاآال

 :شودمی موارد این شامل شوند،می تولید انسانی هایفعالیت طریق از که هاییآالینده مهمترین

 شودمی ایجاد ناقص احتراق اثر بر که سمی و رنگبی و بوبی گازی - کربن مونوکسید. 

 و دارند خود در نیز گوگرد مقداری نفتی هایسوخت و سنگ ذغال - گوگرد اکسیددی ویژه به گوگرد اکسیدهای 

 .کندمی تولید گوگرد اکسیددی آنها سوختن

 نیتروژن اکسیددی. شوندمی تولید باال دماهای در احتراق اثر بر که - نیتروژن اکسید دی ویژه به نیتروژن اکسیدهای 

 .است گاز این از ناشی شوندمی دیده بزرگ شهرهای آسمان فراز بر که ای قهوه رنگ و دارد زننده و تند بویی

 گاز دهندهتشکیل اصلی گاز متان. شوندمی تقسیم هاغیرمتان و متان دسته دو به ترکیبات این - فرار آلی ترکیبات 

. دارند توجهی قابل ایگلخانه اثرات هم فرار آلی ترکیبات بقیه. دارد نیرومندی بسیار ایگلخانه اثر و است طبیعی

 تواندمی مستمر طور به گرفتن قرار آنها معرض در و داشته سرطانزایی اثر تولوئن و بنزن مثل آروماتیک فرار ترکیبات

 .شود خون سرطان به منجر

 و هستند پراکنده زمین جو در که شودمی گفته( خالص آب جز به) جامدی یا مایع ریز اجزاء تمامی به معلق ذرات 

 هستند خطرناکتر بسیار کوچکتر ذرات. دارند مولکولی ابعاد از بزرگتر اما زیرمیکروسکوپی یا میکروسکوپی اندازه

 مختلف قلبی و تنفسی هایبیماری باعث و شوندمی خون جریان وارد حتی آنها از برخی و کرده نفوذ هاریه به چراکه

 .شوندمی موجب را خاک و آبی منابع آلودگی و نشسته آب و خاک روی بر همچنین ذرات این. شوندمی

 آن آزادسازی باعث که ترکیباتی از استفاده و است ازن الیه تخریب اصلی عامل که ازیگ - هاکلروفلوئوروکربن 

 .استشده ممنوع امروزه شودمی

 جیوه و سرب مثل سمی فلزات 

 تروپوسفری ازون 

 رادیواکتیو هایآلودگی 

 شودمی ایجاد کشاورزی بخش در شیمیایی کودهای از استفاده اثر بر بیشتر که آمونیاک. 
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 هوا و محیط زیست فناوری نانو در کاهش آلودگیاز کاربرد چند 

ابعاد  در طبیعت در موجود زیستی سیستمهای اکثر. است داشته ای ه دهند الهام نقش طبیعت همیشه دانشمندان تحقیقات در

 از استفاده با گاهیآزمایش شرایط تحت توانند می دانشمندان ساختارها این بر حاکم زیستی اصول کارگرفتن به با. هستند نانو

. نانوبپردازند حد در زیستی وسایل و لها مولکو ساخت و ویژگی تعیین سنتز، به نانو فناوری و مهندسی، شیمی، فیزیک، اصول

 علمی کاربردهای مهمترین از برخی است گردیده فناوری زیست نانو جدید فناوری ظهور به منجر واقعیات این بکارگیری

 محیطی زیست کاتالیزورهای و فیلترها نانو گرها، نانوحس و آلودگی هوا زیست محیط زمینه در نونا فناوری شده شناخته

 :شود می اشاره آنها به ترتیب به که هستند

 

 محیطی زیست نانوحسگرهای -1

. تاس انومترن یک مقیاس در فیزیکی های محرک به پاسخ ارائه و شناسائی به قادر که ریز بسیار است ای وسیله نانوحسگر

.دش خواهد اشاره مورد چند به ادامه در که اند یافته زیست محیط جمله از مختلف علوم در متعددی هاکاربردهای نانوحسگر  

 

آلودگی هوا-1-1  

 ساخت از اصلی هدف. هواست آلودگی مستمر پایش زیست، محیط آلودگی کنترل با ارتباط در اساسی و مهم نیازهای از یکی

 به ها گرنانوحس این. است سبک بسیار های رایانه نانو صورت به پیشرفته گرهای حس از ای مجموعه تولید هوشمند، غبارهای

 سیم بی طریق از توانند می و شوند می ساخته سیلیکون از ریز بسیار ذرات این. مانند می باقی معلق هوا در ها ساعت راحتی

 دودح اولیه های نمونه از اطالعات انتقال سرعت. کنند ارسال یمرکز پایگاه یک به را شده آوری جمع اطالعات خود، در موجود

                                                                                                                      .  است ثانیه در بایت کیلو یک

                                                                                                                   

انتشار گازهای سمی-1-2  

 الیه کت های نانوتیوب از ها حسگر نوع این. است صنعتی زندگی روزمره خطرات از یکی سمی و مهلک گازهای پخش و انتشار 

 هب قادر چنین هم آنها. کنند جذب را سمی گازهای های مولکول توانند می و اند شده ساخته نانومتر یک حدود ضخامت به

 به ائیشناس هابرای حسگر این که اند مدعی محققان. هستند محیط در مهلک گازهای های مولکول از معدودی تعداد شناسائی

                .داشت خواهند کاربرد فضا در موجود آلی های مولکول حتی و هوا های آالینده جنگی، بیوشیمیائی گازهای هنگام

                                                                                                                         

گازها دیگر و خروجی آالینده گازهای کنترل -1-3  

 بایدد که هواست اکسیژن و سوختنی هماد شدن مخلوط احتراق. است احتراق گیرد، صورت باید که آنچه فسیلی هاینیروگاه در

 اندارداسدت حالدت از دلیلدی هر به هوا و سوخت اختالط چنانچه. دهد رخ سوختن واکنش سپس و گیرد صورت معین نسبت به

 از العاط و کنترل راه. شودمی تولیدی انرژی کاهش و سوخت و انرژی بیشتر مصرف باعث و سوزدمی ناقص سوخت شود، خارج

 رایطشد به توانمی خروجی گاز در مختلف گازهای گیریاندازه با. است احتراق خروجی گازهای آنالیز و آزمایش سوختن، نحوه

 هدر. ردگیدمی صورت سنسورها توسط خروجی گازهای کنترل. دید تدارک را کامل احتراق برای الزم تمهیدات و بردپی احتراق

 و ظدارتن دهدد قدرار اپراتدور اختیدار در واقعدی البتده و دقیق و کافی عاتاطال دائم صورت به بتواند و باشد تردقیق سنسور چه

 در موجود لسیا مواد دیگر و آب کنترل دود، و هوا بر عالوه. شودمی راندمان افزایش باعث و بوده ترصحیح اپراتور گیریتصمیم

 مختلدف ایهجنبده بیشدتر چده هر ترلکن به نیز تنش تحت حساس قطعات به اعمالی نیروی فشار، تحت مخازن فشار نیروگاه،

 اسدتفاده با .کرد استفاده حساس نانوسنسورهای از باید هدف این به نیل برای. کندمی کمک احتمالی خسارات کاهش و نیروگاه

 در انومتریند ذرات از اسدتفاده بدا. کدرد تولیدد سدریع پاسدخ قابلیت با و تردقیق بسیار گازی سنسورهای توانمی نانوفناوری از
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 مختلدف یهاجنبده تردقیدق کنتدرل بده توانمی سنسورها این کردن ساختار نانو با کلی طور به و نیروگاهی بخش سنسورهای

 و کدرده یجلدوگیر حدواد  بروز از توانمی حساس قطعات روی بر تنش سنسورهای نانو از استفاده با مثال. یافت دست نیروگاه

                 .(1932)مسددتغنی،در صددورت لددزوم قطعدده را تعددوی  کردو  شددد طلددعم آن تنشددی وضددعیت از قطعدده یددک شکسددت از قبددل

                                                                                                                                               

 نانو کامپوزیت ها -2

 که قادرند مواد این که شده سبک و مقاوم بسیار اولیه مواد تولید به منجر نانو فناوری از استفاده با نانوکامپوزیتها لیدتو

 یرچشمگ کاهش آن متعاقب و خودرو، قطعاتِ و تجهیزات وزن در چشمگیری کاهش و شده سنگین فلزی قطعات جایگزین

 و کربن ترکیبات تن میلیون 022 انتشار از جلوگیری. باشند داشته پی در را هوا آلودگی کاهش نهایتا و انرژی مصرف

 زا استفاده با رساناها نیمه تولید تکنولوژی از استفاده خوشایند پیامدهای از انرژی در دالری میلیارد 122 جوییصرفه

 که تییسز سوختی پیلهای. داشت خواهد بر در را هوا آلودگی کاهش آن تبع به که بوده روشنایی تامین زمینه در نانوفناوری،

 از پیلها این در. اردد الکتریکی انرژی به را بیوشیمیایی انرژی مستقیم تبدیل توانایی شده استفاده آنها درتولید نانوفناوری از

 است این پیلها این مطلوب و ویژه خصوصیات. میشود معمولی پیلهای فلز جایگزین که میشود استفاده آنزیم و میکروارگانیسم

 از استفاده که دارند عقیده برخی دیگر، سوی از. میکنند استفاده انسانی فاضالب و کربن اکسید دی مانند ضایعاتی از که

. شود آن هب مربوط زیستی خطرات و جدید سمیِ موادّ قبیل از محیطیزیست جدید مشکالت به منجر تواندمی خود نانو فناوری

 بر انو،ن محصوالت و فرآیندها اثرات به راجع زیادی بسیار اطالعات یدبا نانومواد، زمینه در گذاریقانون هرگونه انجام از پیش

 کافی دشواه موجود، علمی قطعیت عدم گرفتن نظر در با حتی اما. آید دست به زیست محیط همچنین و انسان سالمتی روی

                                                                       دارد. وجود بسته و کاری هایمحیط در پیشگیرانه اقدامات انجام برای
 

     3-  نانو کریستالها  

 شدفک از اسدتفاده بدا کده رود مدی امید. است جهان سطح در اساسی مشکالت از یکی هوا در کربن اکسید دی مشکل افزایش

 لدودگیآ اندواع و کربن اکسید دی از عاری هوایی در و شویم نیاز بی فسیلی های سوخت مصرف از که برسد روزی جدید منابع

 وردهآ وجدود بده را امکدان ایدن و اسدت آمده مسئله این حل کمک به که است فناوریهایی جمله از نانو فناوری. کنیم تنفس ها

 رید  کاو ملدی دانشدگاه در محققدان.شدویم نزدیک فسیلی های سوخت از تر پاکیزه و تر ارزان انرژیی ساخت سوی به تا است

 یدک نددمان درسدت نانوکریسدتال. کنندد مدی کمدک تدر پاک هوایی داشتن در را ما که اند شده نانوکریستالی تساخ به موفق

 اسدت ایددیوم و مسیلینیو کادمیوم، دارای که نانوکریستال این روی بر هوا کربن اکسید دی که هنگامی کند، می عمل کاتالیزور

 اگدر. دشدو ضدرر بدی و دهد نشان واکنش دود اجزای سایر مجاورت در تا دهد می کربن اکسید دی به الکترون یک نشیند، می

 تدا تدوان مدی کدرد نصب ها دودکش در را آنها و ساخت تری مناسب قیمت با بتوان را ها نانوکریستال این از متشکل فیلترهای

 بدا اتد امیدوارندد اندانشدمند کده دیگدری مضرر معلق ذره. کرد جلوگیری هوا در کربن اکسید دی خروج و انتشار از زیادی حد

 از کنندد مدی ارکد سدنگ زغدال بدا کده تجهیزاتی. است جیوه بخار ببرند، بین از یا و خنثی آنرا بتوانند نانوکریستال از استفاده

 هدای سدتالنانوکری از استفاده جیوه، انتشار از جلوگیری روش یک. هستند هوا در آن انتشار و جیوه بخار تولید عوامل مهمترین

 و اگزوز مجاورت در ترافیک در تاکنون اگر. نمایند تبدیل جامد جیوه اکسید به توانند می را جیوه بخار که است انیومتیت اکسید

 از( سوز گازوئیل) دیزلی موتورهای. اید کرده استشمام را نیتروژن اکسید حتما باشید گرفته قرار کامیون یک یا و اتوبوس دود یا

  .                                                                   باشند می نیتروژن اکسیدهای با هوا کننده آلوده منابع مهمترین جمله

 نانوکریسدتالی سداخت بده موفق تگزاس، ایالت از مالی کمک دریافت و زیست محیط حفاظت آژانس کمک با بیوفرندلی شرکت

. بسدوزد کامدل سدوخت تا شود سبب و کند جلوگیری نیتروژن اکسید لیدتو از تواند می گازوئیل به آن افزودن با که است شده

 شدمار بده زیست محیط های کننده آلوده عنوان به کامپیوتری های تراشه تولید صنایع مانند تمیز تولید صنایع که نکنید تصور
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 که هستند آلی بخارات تولید منشا تولید فرایندهای در آلی شیمیایی مواد از استفاده علت به صنایع این برعکس بلکه آیند نمی

 آن از اسدتفاده بدا که هستند نانوموادی بررسی حال در آرام اقیانوس غربی شمال ملی آزمایشگاه محققان. باشند می مضرر خود

 Borani,2011).) کنند جلوگیری کارخانجات از دسته این آلی بخارات انتشار از توانند می فیلترها در

 

 سمی زهایگا جاذب هاینانولوله -4
 پیچیده از هالوله نانو. شدند عرضه جهان به و کشف 1331 سال در که هستند نانو محصوالت نسل اولین کربنی هایلوله نانو

 ساختارهائی و هستند نازک و بلند بسیار هالوله این. آیندمی دستبه عسل شانه شبیه ساختاری با گرانیت هایورقه شدن

 استیل وزنی واحد از ترقوی برابر 1د122 و اندشده شناخته فیبرهای ترینقوی هالوله نانو. دارند ذیرپانعطاف و مقاوم پایدار،

 اجزاء ، هایاتاقان ها،دندهچرخ هواپیما، ساخت در فلزات حتی و آلومینیو معمولی، هایسرامیک جایگزین توانندمی و هستند

 نانو از که کندمی پیشنهاد اخیر مطالعات. شوند غذا تولید صنعتی هایدستگاه و ورزشی وسایل پزشکی، هایدستگاه ماشین،

 . شود استفاده بیوسنسورها و بیوراکتورها ساخت و هاپروتئین کریستالیزاسیون، مثل بیولوژیکی اهداف برای کربنی هایلوله

 و هادیوکسین قبیل از سمی هاییندهآال جذب برای وسیله ترینمناسب کربنی هاینانولوله گرفته،انجام وسیع تحقیقات طبق

 عموماً دیوکسین نوع از سمی مواد. روندمی شمار به سوززباله هایکوره هایدودکش از خروجی گاز در موجود هایآالینده دیگر

 نهایت در و آب خاک، هوا، بلندمدت آلودگی باعث فراوان، پایداری ضمن که اندصنعتی فرآیندهای از بسیاری جانبی محصول

 ایمنی سیستم در اختالل باعث آنها از بسیاری و هستند زاسرطان هادیوکسین از برخی. شوندمی زنده موجودات غذایی زنجیرة

 لیکن اند،داده قرار کنترل تحت شدتبه را ماده این تولید کشورها از بسیاری اخیر هایسال در اگرچه. شوندمی هاانسان بدن

 جذب برای وسیله ترینمناسب کربنی هاینانولوله اگرچه. آیندمی شمار به تهدیدکننده کماکان آن محیطیزیست خطرات هنوز

 در هانانولوله ارزان تولید برای داریدامنه تحقیقات. دارند باالیی بسیار قیمت ولی هستند، دیوکسین مانند سمی هایآالینده

 .است جریان

 
 وله های کربنی( نحوه جذب دیوکسین توسط نانو ل1شکل)

 

 نانومتخلخل پلیمرهای -5
 از و جذب آب در محلول غیر جامدِ ذرات توسط راحتیبه شوند،می خاک وارد آب طریق از گریزآب آلیِ هایآالینده که هنگامی

 لعوامد بده و اسدت پیچیدده بسدیار هدوا بده خداک از و خاک به آب از هاآالینده گونهاین دفع و جذب پدیدة. شوندمی جدا آب

. رددا بسدتگی ذرات ایدن جذب برای خاک مختلف اجزای رقابت و خاک شبکة در موجود آب آب، در حاللیت قبیل از متعددی

 از کده دشدونمی متصدل جسدمی به آالینده هایمولکول باشد، داشته وجود محیط در گریزآب مولکول یک از بیش که هنگامی
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 بده دیزیدا شدباهت کده متخلخدل نانوپلیمرهدای دلیدل، همدین بده. باشدد داشدته آنهدا به را شباهت بیشترین شیمیایی لحاظ

.درونمی شمار به خاک و آب از آلی هایآالینده نوع این جداسازی برای وسیله ترینمناسب دارند، آالینده مواد هایمولکول  

 بسدیار هدایتخلخل بدا آلی لیمرهایپ از جدیدی دستة پلیمری، مواد این اصلی اجزای عنوان به هاسیکلودکسترین از استفاده با

 غلظدت که قادرند متخلخل نانوپلیمرهای گونهاین. اندشده تولید( است نانومتر 1,0 تا 2,0 حدود ترکیبات این تخلخل قطر) ریز

 Jamir,2009).)دهند کاهش( ppt) تریلیون در قسمت چند حد تا را شُرب آب در موجود هایآالینده

 

 نانو پودرها  -6
 و تزریقدی گیریقالدب فرآینددهای در پودرهدا ایدن. شوندمی آلیاژ یا ذوب پائین دمای در که اندفعال شدتبه موادی هانانوپودر

 آلومینیدوم ذرات حداوی کده شده یاد ساختاری نانو پودرهای از نوعی. گیرندمی قرار استفاده مورد مختلف سطوح دادن پوشش

 ایدن کدردن اضافه. دهدمی افزایش برابر دو تا را آنها سوختن شدت هاموشک جامد هایسوخت به شدن افزوده صورت در است،

 هایتوانمنددی از چدهآن. شدودمی مختلدف هایآالینده تولید کاهش نتیجه در و آن احتراق در تسریع باعث سفید نفت به پودر

 اسدتفاده دور چندداننه ایآینده در زیست محیط حفظ برای هاروش این از توانمی که است معنی این به شد ارائه نانو فناوری

 پایددار توسدعه نهایتداً و طبیعدت بدا پایدار تعاملیبه بتوان پیشرفته هایفناوری کمک با طبیعی منابع از استفاده کنار در و کرد

 .(Zelini,2012)رسید

 

مواد نانو با کار های محیط در ایمنی و سالمت   
 صنایع، ایجاد برای نو های فرصت خلق و گسترش این با همراه اما. باشد می رشگست و رشد حال در حوزه یک نانو فناوری

 نانو، مقیاس در. کند تحمیل زیست محیط و انسان سالمت بر را آوری زیان اثرات است ممکن جدید محصوالت و کاربردها

 های ریسک کنترل و ارزیابی ،شناسایی بینی، پیش تغییرات، این تبع به. شود می بسیاری تغییرات دستخوش مواد خصوصیات

 زیاد، سطح و کوچک اندازه دلیل به نانوذرات،. شود می مواجه چالش با نیز نانومواد از ناشی محیطی زیست و ایمنی بهداشتی،

 حریق ریسک تر درشت ذرات به نسبت تا شود می سبب خصوصیت همین. دهند می نشان خود از زیادی بسیار پذیری واکنش

 برای کاتالیست، عنوان به انوساختار، متخلخل مواد و شده مهندسی ذرات نانو از که هاست سال. نمایند ایجاد یبیشتر انفجار و

 و ترکیب به بسته. شود می استفاده موثری شکل به مایعات و گازها واکنش برای الزم دمای کاهش یا ها واکنش سرعت افزایش

 که شوند انفجار و گرفتن آتش خطر افزایش و اولیه کاتالیستی های واکنش باعث است ممکن نانومواد از تعدادی آنها، ساختار

 زمان در است ممکن ویژه، وسیع سطح داشتن علت به نانوذرات،. نیست بینی پیش قابل آنها شیمیایی ترکیب به توجه با تنها

 خود توانند می و داده تشکیل را فجاریان قابل ابر هوا در شدن پخش با بطوریکه شوند، زیادی ساکن الکتریسیته دارای استفاده

 انجام از پس نانو، کاری های محیط مدیران و مسئولین کلیه است ضروری بنابراین آهن، نانوپودر: مانند شوند مشتعل خود به

 اینکه ایبر استاندارهایی. آورند بعمل را الزم های اقدام نانومواد، ایمنی و بهداشتی های ریسک کنترل جهت الزم، های ارزیابی

 های محیط در زیست محیط و کارکنان ایمنی و سالمتی حفظ نتیجه در و اختصاصی های کنترل ایجاد به بتواند نانو فناوری

 مدیران، توسط تواند می داشته، کاربرد نانو کاری های محیط کلیه در استانداردها این.است شده ایجاد کند، کمک نانو کاری

 نامه آئین تهیه کارکنان، آموزش کارکنان، سالمت حفظ سالم، کار محیط ایجاد هدف با ها محیط این کارکنان و متخصصان

 (.1933)ابدالی، شود گرفته کار به نیاز مورد ایمنی امکانات و تجهیزات تهیه و اختصاصی کار های
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 و پیشنهاد گیری نتیجه

 در که رسد می نظر به عقالنی است، نانو های پژوهش هزمین در گیری اوج حال در ایران اخیر، های سال در که این به توجه با

 توانمندی از چه آن. گردد استفاده قوی پشتیبان یک عنوان به نانو آوری فن از کشور در آب کالن های برنامه سوی و سمت

 چندان نه یا آینده در زیست محیط حفظ برای ها پژوهش این از توان می که است معنی این به شد ارائه نانو آوری فن های

با . رسید طبیعت با پایدار تعاملی به بتوان پیشرفته های آوری فن کمک با طبیعی منابع از استفاده کنار در و کرد استفاده دور

 از استفاده با مرتبط احتمالی خطرات توانمندی، این دیگر جنبه اما است، انکار ناپذیر ابعاد همه در نانوتکنولوژی نقش اینکه

 اهمیت بر تاکید ضمن بنابراین. شود می ایجاد خاص مقررات و قوانین نکردن رعایت صورت در که است نانو ریفناو محصوالت

 آن اساس بر تا شود تدوین و تهیه نانو محصوالت از استفاده سالم و ایمن انجام جهت هایی نامه آیین است الزم نانو، فناوری

 ملی استراتژی تدوین بر عالوه موظفند ها دولت واقع در. کرد اعمال را نولوژینانوتک های فعالیت کلیه بر نظارت و کنترل بتوان

 شود می پیشنهاد رو این از. کنند مشخص را توسعه و تحقیق قانونی شرایط نانوتکنولوژی، برای سازمانی چارچوب تصویب و

 جهت شده اتخاذ های روش و ها سیاست به نانو ایمنی واقع، در. باشد «نانو ایمنی» قانون قانونی، های زیرساخت این از یکی

 سیاست این تدوین رو این از. شود می اطالق انسان سالمت و زیست محیط نظر از نانو محصوالت خطر بی کاربرد از اطمینان

 .رسد می نظر به ضروری امری قوانین و ها
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