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 چکیده 

، بردی به کار میدر جهت بهبود زندگهای جدیدی که های تکنولوژی و موفقیت انسان در روشپیشرفت

در آورد. عالوه بر تاثیرات مثبتی که به همراه دارد، تاثیرات منفی نیز برای طبیعت و آدمی به ارمغان می

های زیست محیطی است که اگر پیش از حقیقت، مهمترین چالش در بحث نانوتکنولوژی، افزایش آسیب

در این  ندگانی او دارد.خطرات بسیاری برای سالمت انسان و محیط زشیوع یافتن، از آن جلوگیری نشود، 

 های مختلفهای روزافزون و خدماتی که نانوتکنولوژی در عرصهمزایای فراوان، نوآوریضمن معرفی مقاله، 

های فسیلی و برق، بهبود شرایط جویی در انرژیسازی، انتقال نفت، صرفهصنعت خودروسازی، ساختمان)

های نوپا در شود با توجه به نقش شرکتپیشنهاد می ،فراهم آورده است ، دارو و درمان(کشاورزی و زراعت

ها کمک کند تا این شرکتهای حمایتی و فرهنگی به های تکنولوژیک نانو، دولت با تدوین سیاستنوآوری

بتوانند مضرات نانو تکنولوژی را به حداقل رسانیده و خدمات نانوتکنولوژی به محیط زیست را مدیریت 

آموزش و توسعه گذاری پرخطر دولتی و خصوصی، اعطای وام، م و فناوری، سرمایههای علایجاد پارک کنند.

هایی است که های گمرکی برخی از سیاستنیروی انسانی، اطالعات باز و کاهش مقررات و افزایش معافیت

 در سایر کشورها تجربه موفقی داشته است. 

نانوتکنولوژی، مشکالت زیست فناوری، لوژی، محیط زیست و های نانوتکنونوآوری واژگان كلیدی:

 گذاری دولتی در بخش نانوتکنولوژیسیاست
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 مقدمه 

. نانو (1389هندی، )جلیلوند و نوری  آرامش و جویی صرفه سالمتی، قرن نانو یعنی قرن اند.نامیده نانو فناوری قرن را  21 قرن

برابر کوچکتر از موی  100000یک نانومتر یک هزارم میکرون یا حدود است.  مقیاس یک بلکه جسم، یک نه و است ماده یک نه

انسان است. بنیانگذار این فناوری را ریچارد فینمن )فیزیکدان امریکایی برنده جایزه نوبل( می دانند که ایده ساخت هر چیز با 

شود، این مقیاس که حتی دیده نمی (.2004چیدن اتم ها کنار یکدیگر را مطرح نمود )برنامه پیشگامی ملی نانوتکنولوژی امریکا،

 اتم و مولکول سطح در جدید های سیستم و ابزار مواد، تولید توانمندی نانوفناوریآثار متعددی بر زندگی بشریت گذاشته است. 

 تمامی که است جدیدی رویکرد بلکه نیست جدیدی رشته نانوفناوری .شود می ظاهر سطوح آن در که است خواصی از و استفاده

 (. 1384عبدلی، ( گرفت خواهد بر در آوری را فن و علم های جنبه

 در فناوری نانو .است موجود مواد در تغییراتی ایجاد یا جدید ترکیبات دهی شکل فناوری نانو تحقیقات اکثر هدف اصلی

 اینجا حقیقت در شود. می برده بکار انرژی مطالعات در حتی و کشاورزی ، هوانوردی، ژنتیک ، شناسی زیست ، الکترونیک

 جدید مقیاس یک نانو. سازد می ممکن را مساحت افزایش و بیشتر فعالیت بیشتر، تماس کار این که است شدن ریز از صحبت

مواد  ساختار در را خود دخالت تا دهد می بشر به را توانایی این و است ها رشته تمام در جدید رویکرد یک و ها فناوری در

 دست آن به حاضر حال در بشر که هایی آوری فن تمام در و بزند دست ساخت و طراحی به ریز بسیار ابعاد در و دهد گسترش

 . (1387)مرادی،  بگذارد اثر یافته،

 اصلی فناوری تفاوت. دارد قرار خود رشد مرحله آغازین در هنوز که است جدیدی های زمره فناوری در نانو فناوری کلی طور به

اگر  حقیقت در. گیرند می قرار استفاده فناوری مورد این در که است ساختارهایی و مقیاس مواد در دیگر های فناوری با نانو

 عنوان به را پایه عناصر وجود توانیم نماییم، می بیان ارزیابی قابل صورت به های دیگر فناوری با را فناوری این تفاوت بخواهیم

 (. 1389آباد،)مظاهری اسدی و غالمی قوام کنیم ذکر مهم یک معیار

 های نانوذراتویژگی

 شوند:نانو ذرات به لحاظ منشا به سه دسته تقسیم می

. به شوندمی پراکنده و ایجاد طبیعت در مختلف طرق از و طبیعی طور به ذراتهستند. این دسته  طبیعی نانوذرات دسته اول

 .غیره و ها آتشفشان فوران یا و ها جنگل سوزی آتشعنوان مثال 

 میشوند تولید صنعت در انسانی های فعالیت جانبی محصول عنوان به اغلب هستند. این دسته ذرات انسانی نانوذرات دسته دوم

 که نانوذراتی شمع، یک سوختن ، زباله سوزاندن سیگار، دود به عنوان مثال . است بشر روزمره های فعالیت آن، منشأ معموالً و

 .غیره و شود می خارج هاماشین اگزوز از یا و آید می وجوده ب جوشکاری ین درح

 نانوذرات این .است شده مهندسی نانوذرات شامل بشر هستند. این دسته ذرات دست ساخته یا مصنوعی نانوذرات دسته سوم

 اینشوند.  می تهیه ... و باالتر شپذیری واکن شیمیایی، و فیزیکی جدید خواص مانند مطلوبشان هاییویژگ علت به عمدتاً

 مینانوذرات  به عنوان مثال. باشد می تجاری کاربردهای دارای شود،یم مشاهده نانو مقیاس در فقط که مواد جدید های ویژگی

 توسعه ویژه ستاد رسمی سایتشوند ) استفاده بهداشتی های پوشش یا و ها دندان خمیر یا ،آفتاب ضد های کرم در توانند

 (. Suwa, 2002, pp. 935،  2009 نانو،فناوری 
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 های كاربردی نانوحوزه

و اتمی و استفاده  فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی 

آوری نانو یک رشته جدید نیست، بلکه فناز خواص است که در آن سطوح ظاهر می شود. از همین تعریف ساده بر می آید که 

 رویکردی جدید در تمام رشته هاست.

شورهای مختلف با کاربرد فن آوری نانو در تحویل سایر فن آوری ها، تاثیر به سزایی بر سالمت و آسایش مردم دارد. امروزه ک

ان به هزینه های اند که از آن جمله می توبهره گیری از فن آوری نانو و تلفیق آن با سایر تخصص ها به دستاوردهایی رسیده 

دهایی را به وجود می تولید و نگه داری کمتر، مصرف انرژی پایین و طول عمر بیشتر اشاره کرد. فناوری نانو معیارها و استاندار

شته باشند. در دا آورد که کشورهایی که در تولید محصوالت آن تاخیر داشته باشند نمی توانند جایگاهی مناسب در علم و آینده

اثیر قرار داده مصرف تزمینه انرژی، فن آوری نانو می تواند به طور قابل مالحظه ای کارآیی، ذخیره سازی و تولید انرژی را تحت 

 انرژی را پایین بیاورد. 

 بخش صنعت

آهن به مالت سیمان بهبود مقاومت فشاری و خمشی مالت نسبت به مالت معمولی با اضافه کردن نانوذرات سیلیس و نانوذرات 

براساس مطالعات انجام یافته در مورد تاثیر نانو ذرات بر . یکی از کاربردهای مفید نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان سازی است

مقاومت خمشی و فشاری ساروچ سیمان، اضافه کردن نانوذرات سیلیکا و نانو ذرات آهن و آلومینیم به مالت سیمان باعث بهبود 

ی و خمشی مالت نسبت به مالت معمولی شده است. با به کارگیری این نوع مصالح در ساختمان ها می توان بر مقاومت فشار

 3هاو نانو لوله 2، نانو سیلیس آمورف1کاربرد دارند : بتن با عملکرد باال 3یکپارچگی و مقاومت آنها افزود. نانو مواد در صنعت بتن 

 (.1387)محمودی و دیگران، 

تاد ویژه ری روکش دهی پیشرفته بر سرامیک نیز می تواند مقاومت حرارتی آن را افزایش دهد )سایت رسمی سهمچنین فناو

ای خودتمیزشونده دانشمندان با استفاده از فن آوری نانو نوعی جدید از شیشه ه  (.Singer, 2008، 2009توسعه فناوری نانو، 

حه ای متورق و ت است که این نوع شیشه ها با افزودن نانوذرات به صفمورد دیگر شیشه های جاذب حرار را اختراع کرده اند.

 (. 1387محبوس کردن آن بین دو شیشه صاف ساخته می شود )محمودی و دیگران، 

درصد صرفه جویی در برق می شود، در صنعت نساجی شاهد  80در صنایع برق و الکترونیک، ساخت دیورهای نوری سبب 

 ها جوراب و ها پیراهن از بسیاری در امروزهپیشرفت زیادی هستیم. پارچه های خودتمیزکنندگی از معروف ترین مثال هاست. 

 و خورشید نور جذب با که کنندیم عمل ترتیب بدین تیتانیوم اکسید نانوذرات . شودمی  استفاده تیتانیوم اکسید نانوذرات از

 گرد ساکن الکتریسیته توسط کهی ورزش های لباستهیه  .شوند می ها میکروب کشتن باعث فتوکاتالیستی، خواص دادن نشان

 عکس بتواند مختلف شرایط در که هوشمند؛ البسه هستند، نانو ذرات یوحا که ساخت لباس ضدگلوله نچسبد، آنها به غبار و

انوتکنولوژی در صنعت نساجی هایی بدون بو از سایر کاربردهای نداشته باشد، جورابهایی برای افراد دیابتی و جوراب مناسب العمل

                                                           
1 HPC 
2 Nano silice amof 
3 Nanotubes 
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در بخش صنایع غذایی نیز سیستم های هشداردهنده مسمومیت و فساد  (. 1389آباد، هستند )مظاهری اسدی، غالمی قوام

 با تغییر رنگ و یا ترکیبات جدید آزمایش شده است. در صنایع لوازم بهداشتی و آرایشی نیز مطالعاتی صورت گرفته است. غذایی

 بخش انرژی

شان داده است نهمان طور که ذکر شد، از نانوفناوری در صنعت ساختمان سازی به میزان فراوانی استفاده شده است. تحقیقات 

آوری نانو در های استفاده از فنیکی از راهشود. صنعت ساختمان سازی باعث کاهش اتالف انرژی میکه کاربرد نانوتکنولوژی در 

اند. ان جلوگیری کردهساختمان های سبز استفاده از نانومتریال هایی است که با استفاده از آنها از اتالف انرژی در داخل ساختم

ستفاده از انرژی خورشید و تصفیه پیشرفته آب اعایقی استفاده کنند که با اند که در ساختمان ها از معماران زیادی تالش کرده

 و هوا برای کاهش اتالف انرژی در داخل ساختمان مفید باشد.

ست و ذرات بسیار استفاده از دیوار از جنس نانو لوله های کربنی که الیه نازکی از جنس اکسید تیتانیوم دارد و سفید رنگ ا

است و شفادهنده  ته است، به عنوان عیاق پیشنهاد میشود. این پوشش ها ضدآب و در برابر خوردگی مقاومکوچک در آن به کار رف

سردنگه داشتن  محیط است چون هوای آلوده اطراف ساختمان ها را نیز از بین می برد و انرژی کمتری برای گرم نگه داشتن یا

تمان ها و سیستم نانو طراحی شده، باعث تمیزی و سالمت ساخ ساختمان ها مصرف می کند. این پوشش ها که با استفاده از

نها وجود دارد آها بسیار جذب کننده است برای اینکه نانوذراتی که در دم و محیط زیست می شود. این عایقهمچنین سالمت مر

 و تولید الکترون ها برخودار است.از استعداد زیادی برای جذب نور 

برای تولید جریان، استفاده از عایق های سیلیکونی بر پوشش های اکسید تیتانیوم ارجح است زیرا  براساس تحقیقات انجام یافته،

هوای داخل خانه ها و ساختمان ها می تواند بسیار بیشتر از هوای بیرون  شود.ها در دهنه آن به سختی فراهم میایجاد الکترون

ود را درون فضاها به سر می برند، احتمال به خطر افتادن سالمت افراد ساختمان ها آلوده باشد و از آنجا که مردم اکثر زمان خ

در هوای آلوده داخل ساختمان ها بیشتر از بیرون است. امروزه با ساخت دستگاهی که از نوعی نانوذره فوتوکاتالیستی به نام 

ای مضر ناشی از سوخت یا دود توتون، ذرات گیرد. این دستگاه ها گازهدرون اتاقها انجام می ، پاکسازی و تصفیه هوای1نانوبریزه

برگرفته از سایت ) کندها را تجزیه مییزکنندهالرژی زا، بوی کپک زدگی یا ماندگی و دود پالستیک ها، رنگ ها، عطرها و تم

 (. 1389تکنولوژی ریویو، به نقل از جلیلوند و همکاران، 

حققان با تقلید از موری نانو می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. انرژی ارزان قیمت خورشیدی به آسانی با استفاده از فنا

یافتن یک  (. بنابراین برای1387طبیعیت درصدد تولید انرژی خورشیدی ارزان قیمت و پایدار هستند )محمودی و دیگران، 

ارد تا هر پیش رو می گذ جایگزین برای سوخت های فسیلی که سازگار با محیط زیست باشند، فن آوری نانو روش هایی عملی

توان در تلفن های همراه، ی میماده ارزانی همچون رنگ به پیل و باتری خورشیدی مبدل شود. عالوه بر منازل، از این فناور

 ها و حتی خودروها استفاده کرد.تاپلپ

زیست اد و محیطزننده به اقتصدر بخش صنعت نفت نیز فناوری نانو بی تاثیر نبوده است. خورندگی خاک یک پدیده مضر و ضربه 

باشد. یماست و از آنجا که خورندگی یک پدیده طبیعی است در طول زمان تاثیر سو آن روی همه سازه های مهندسی محرز 

یت جانی انسان ها خورندگی خاک عالوه بر آسیب رساندن به لوله های انتقال نفت، سرمایه های ملی را هدر داده و سالمت و امن

 (.1389خاطره می افکند )جلیلوند و نوری هندی،را به م
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 جویی انرژی می شود.را به حال خود رها نکرده است، برای مثال در علم خودروسازی نیز باعث صرفه یفناوری نانو هیچ علم

 است. نانو فناوری در جدید تحول  و میدهد کاهش را قیمت که هیبریدی اتومبیل مانند جایگزین هایانرژی روش

 كشاورزی و زراعتبخش 

از مهمترین دستاوردهای نانو، کاربردهای وسیع آن در . شدند کشاورزی علم در خصوص به علوم در انقالبی باعث نانو های سازه

طبق آخرین گزارش سازمان ملل فقرغذایی در جهان است. شاید این کاربرد وسیع به دلیل شیوع زمینه کشاورزی و زراعت است. 

میلیون نفر از جمعیت جهان دچار فقر غذایی هستند، و این آمار روز به روز در حال افزایش است. حفظ نوع  800متحد، حدود 

مداران امروز جهان زمند توجه بیشتر متخصصان و سیاستبشر در بلند مدت و نجات خیلی عظیم انسان ها از خطر گرسنگی، نیا

 (.1387ی ، به توسعه پایدار و همه جانبه صنعت کشاورزی است )مراد

 ایم:تا به امروز شاهد کاربردهای زیر در کشاورزی و زراعت بوده

 بهبود طعم غذاها 

 کاهش مصرف علف کش ها و آفت کش ها 

 افزایش بازارپسندی گیاهان مختلف با تولید بذور نانو 

 استفاده از نانوفناوری در راستای ارتقای ژنتیکی گیاهان و حیوانات 

  کشاورزیبهبود دسته بندی محصوالت 

 تولید ترکیبات شیمیایی سازگار با محیط زیست 

  ایای و مزرعهعملکرد گیاهان گلخانهافزایش 

 کنترل فعالیت اجزای سلولی گیاهان بدون آسیب رسانی به آنها 

 نمک زدایی و تصفیه اقتصادی تر آب ها جهت شرب و کشاورزی 

 هاکاهش آلودگی و پس آب 

 حشامافزایش توان درمانی داروها برای ا 

 (.1384ها )عبدلی، نانو فناوری در شیالت و مرغداری کاربرد 

 

 به محیط زیست تکنولوژینانو خدمات نوآورانه

ساختار نانو دارای مصرف انرژی کمتر، کاهش ضایعات مواد، و کمک در نظارت را صورت می دهند. فناوری نانو نیز  به طور کلی

همان طور که ذکر شد، نانو به مصرف انرژی، می تواند برای کاهش و جلوگیری از سمیت نانوذرات در محیط بسیار موثر باشد. 

د اولیه، کاربردهای زیستی و پزشکی و حفظ محیط زیست کمک کرده است جویی در هزینه مواد، ضایعات کمتر در مواصرفه

 (.1393)محمدپور، 

خواهد داشت. با توجه  یکمک شایانی به حفظ محیط زیست و در پی آن شکوفایی اقتصاد نانوتکنولوژیسرمایه گذاری در این 

دهند، ضروری است تا از محصوالت زیستی بی نظیری از خود نشان می به اینکه مواد در مقیاس نانو خواص فیزیکی، شیمیایی و
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متکی به این فناوری که سبب جهشی شگرف در مسائل متقابل صنعت نفت و محیط زیست و متعاقب آن رفاه بشر می شود، 

 استفاده کرد.

 فرایندهای صنعتی کارآمدتر و پاک 

 هوا، آب و کیفیت خاک بهبود توانایی تشخیص و از بین بردن آلودگی با بهبود 

 تولید با دقت باال با کاهش میزان ضاعیات 

 قدرت فراوان پاک از طریق سلول های خورشیدی کارآمدتر 

 حذف گازهای گلخانه ای و آالینده های دیگ از جو 

 کاهش نیاز به کارخانجات بزرگ صنعتی 

  ،(1393مبارزه با آسیب های زیست محیطی )محمدپور. 

 

 های نانو به کاهش آلودگی را چنین تعریف کرد:توان کمکگر میبندی دیدر یک تقسیم

  آلودگی رفع و تشخیص

ی های خاص را نیز ممکن سازند. اندازهها حتی در ترکیبهایی ساخته شوند که شناسایی آلودگیتوانند با ویژگیانومواد مین

ها، امکان ساخت اکتشافات حساس باشد. این ویژگیتواند سرآغاز بسیاری از کوچک و نسبت سطح به حجم باالی نانومواد می

توانند طوری مهندسی کند. همچنین نانومواد میتر )نانوحسگرها( را فراهم میتر و حساستر، کوچکابزار تشخیص آلودگی دقیق

 .شوند که با آلودگی محیط به شدت واکنش داده و با تجزیه آن درجه سمیت آلودگی را کاهش دهند

بر است. فناوری نانو رود، پرزحمت، پرهزینه و زمانها به کار میهایی که برای از بین بردن این آلودگی، بیشتر روشبه طور رایج

تر و مقرون به صرفه کند. نانوحسگرها تشخیص سریع و بهنگام های پاکسازی را دقیقتواند با استفاده از نانوحسگرها روشمی

 .سازندپذیر مینحتی غلظت کمی از یک آالینده را امکا

های آن است. جیوه و آرسنیک دو فلز به شدت از دیگر موضوعات مورد اهمیت و نگران کننده کیفیت آب آشامیدنی و آلودگی

هایی که اجازه دهند پاکسازی آب، سریع، اقتصادی و مؤثر انجام شود به شدت مورد سمی و خطرناک برای سالمتی هستند. روش

هایی برای شیرین های جدیدی برای تشخیص و رفع آلودگی از آب، به عالوه روششند. فناوری نانو روشبانیاز جوامع بشری می

 (.1393)سایت باشگاه نانو،  ای از آنها معرفی شده استکند، که در ادامه نمونهها معرفی میکردن آب و مدیریت فاضالب

 هوای پاک با استفاده از نانو

کنند. را در داشتن هوایی پاک تر کمک می انساناند که ج موفق به ساخت نانوکریستالی شدهریمحققان در دانشگاه ملی اوک 

 دارای که نانوکریستال این روی بر هوا کربن کند، هنگامی که دی اکسیددرست مانند یک کاتالیزور عمل می نانوکریستال

دهد تا در مجاورت سایر اجزای دود واکنش یک الکترون به دی اکسید کربن می نشیند،دمیوم، سیلینیوم و ایدیوم است میکا

دودکش تری ساخت و آنها را در ها را بتوان با قیمت مناسبلترهای متشکل از این نانوکریستالنشان دهد و بی ضرر شود. اگر فی

ذره معلق مضر دیگری که دانشمندان . وگیری کردی اکسید کربن در هوا جلتوان تا حد زیادی از انتشار و خروج دها نصب کرد می

تجهیزاتی که با زغال سنگ کار . امیدوارند تا با استفاده از نانوکریستال بتوانند آنرا خنثی و یا از بین ببرند، بخار جیوه است
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جیوه، استفاده از نانوکریستال کنند از مهمترین عوامل تولید بخار جیوه و انتشار آن در هوا هستند. یک روش جلوگیری از انتشار می

شرکت )بیوفرندلی( با کمک آژانس  .های اکسید تیتانیوم است که بخار جیوه را می توانند به اکسید جیوه جامد تبدیل نمایند

تواند از تولید اکسید نیتروژن حفاظت محیط زیست موفق به ساخت نانوکریستالی شده است که با افزودن آن به گازوئیل می

 (1390)سایت تبیان،  ی کند و سبب شود تا سوخت کامل بسوزدجلوگیر

 نانوذرات از استفاده با پاكسازی

های شود، برخی صنایع با استفاده از پودر آهن زبالهای غیر سمی است و در طبیعت به وفور یافت میاز آنجایی که آهن ماده

های زیرزمینی و خاک، تبدیل ذرات برای پاکسازی آلودگی آب راه حل فناوری نانو  .کنندصنعتی به وجود آمده را پاکسازی می

تر از پودرهای آهن معمولی هستند. آنها سطح قابل دسترس برابر فعال 1000تا  10آهن به نانوذرات آهن است. این نانوذرات 

دهد تا بتوانند با جریان به آنها قابلیت تحرک بیشتری می ،ی کوچک آنهامحیط دارند و اندازههای بیشتری برای واکنش با آلودگی

ها آسیب برساند. نانوذرات با خاک تواند به آرایش آالیندههای زیرزمینی انتقال داده شوند. یک نانوذره محلول در آب میآب

عمال شده باقی مانده و بعنوان یک ها در محل اتوانند مدتکند. بنابراین میاسیدی، حرارت و یا مواد غذایی در خاک، تغییر نمی

 .عملگر درجا مورد استفاده قرار بگیرند

آزمایشگاهی و میدانی، نشان دهنده آن است که نانوذرات آهن برای تبدیل و رفع کامل مسمومیت دسته  نتایج بدست آمده

ها کاربرد دارند. در PCB کلره و های ارگانوکشهای متداول محیطی، مانند محلول ترکیبات کلردار، حشرهوسیعی از آلودگی

شود که این مساله شود، محصول جانبی سمی تولید نمیقیاس با پودر آهن گرانوله، هنگامی که از نانوذرات آهن استفاده می

 ها در اطراف محل تزریق به طور قابل توجهی درپذیری و نیز پایداری نانوذرات آهن است. میزان آالیندهبخاطر افزایش واکنش

های زیرزمینی روند. به جهت پایداری نانوذرات آهن، آنها قبل از آنکه در آبیک یا دو روز کاهش یافته و پس از چند روز از بین می

 (.1393)سایت باشگاه نانو،  مانندهفته فعال باقی می 8یا  6پراکنده شده و غلظتشان کاهش یابد، در محل تزریق شده به مدت 

 ا نانو فناوریهای آبی بحذف آلودگی

 حفرات و شیمی   ای کوتاه، و اندازهنفوذ داخل ذره فعال، مسافت های جذبویژه باال و مکان مساحت سطح بدلیل نانو های جاذب

های نانو جاذب .اندچشمگیری را در حوزه حذف آلوذگی های آلی و غیر آلی از آب و پساب ایجاد نموده کنترل بهبود سطح قابل

بازده بسیار بیشتری  کربنی هایلوله نانو ای از این جاذب ها هستند. در زمینه حذف ترکیبات آلی مختلف،دستهبر پایه کربن 

ها و برهمکنش های نانولوله دهند. ظرفیت جذب باالی آنها از مساحت سطح باالی نانولولهکربن فعال از خود نشان مینسبت به 

های کربنی شکل منفرد خود را از دست داده و به صورت توده در فاز آبی، نانولوله. گیردکربنی با آلودگی های مختلف نشأت می

شود مساحت سطح ه به علت خاصیت آبگریزی سطح گرافیتی آنهاست. این امر سبب میشوند که این پدیدکنار یکدیگر جمع می

با کربن فعال متخلخل برای های کربنی ظرفیت جذب بسیار بیشتری در مقایسه یابد. با این حال توده نانو لولهموثر آنها کاهش 

عیب اصلی  .های جذب بیشتر استلوله و مکان های آلی حجیم دارند که این موضوع بدلیل حفرات موجود در توده نانومولکول

های کربنی بسیاری از این کربن فعال تمایل جذب پایین آن برای ترکیبات آلی قطبی با وزن مولکولی پایین است. نانو لوله

  (.1395)سایت باشگاه علم،  کنندها را جذب میآلودگی

 است: (1)هایی دانست که به شرح شکل ها، نوآوریهای نانوتکنولوژی را به محیط زیست و سایر فناوریتوان کمکدر حقیقت می
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 (Khan,2013) ها و خدمات نانو تکنولوژی( نوآوری1شکل )

 

ای نه حفظ محیط زیست در آینده ها برایروش توان از اینهای فناوری نانو ارائه شد به این معنی است که میآنچه از توانمندی

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

 

 شناسی نانوفناوریآسیب

 کنشی مواد توسعه ، جدید زراعی ارقام نظیر کشاورزی بخش مهم های عرصه در نانو فناوری چشمگیر گذاری اثر توجه به با

 هایسیستم تلفیق ، ها کش آفت و شیمیایی کودهای ها، کش علف ماننند شیمیایی مواد رسانش هوشمند های سیستم و نوین

 شتاب با آینده در غیره و خاک و گیاهان از ها کش علف بقایای زدودن غذایی، مواد بندی بسته و فرآوری منظور به هوشمند

 (. C . R Chinnamuthu & P Murugesa Boopathi, 2009) یافت خواهد تداوم بیشتری

 که که ضایعاتی از نانوذرات سمی تشخیص باشند، می شدن کوچکتر حال در نانو مقیاس در مواد که همانطور حاضر حال در

 تعامل در جهات از در بسیاری زیست محیط با است ممکن ذرات نانو. است تر سخت کنند، آلوده را زیست محیط است ممکن

 منتقل زمینی زیر های آب آلی به ترکیبات یا آلودگیها زیستی، جاذب توسط و شده متصل حامل یک به است ممکن آن باشند،

 به معمولی انتقال اجازه و سایر مواد با تجمع امکان این شوند، تجزیه کلوئیدی ذرات نانو به توانند می نانوذرات که شود. زمانی

 (.1393میشود )محمدپور،  داده حساس محیط

نوآوری های 
نانوتکنولوژی

انرژی

دارو و پزشکی

وسایل و ابزار

دفاع و ایمنیمهندسی

بیومهندسی

لوازم آرایشی 
بهداشتی
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ها، حاللیت )به سختی قابل جدا شدن هستند( و دفع نامناسب هرگونه نانوذرات از طریق  آب دوست و آبریز بودن، تحریک آالینده

  (.Colvin, 2011) شوند اطراف محیط به رسانی آسیب سبب و شوند سمی توانند می ضایعات

 نوع این. است مواد نانو تولید زا ناشی فرآیندهای یا و ابزار نانو از ناشی ضایعات تمام برای کلی نامی آلودگی نانو یا نانو آلودگی

 های سلول و انورانج بدن جذب راحتی به و شده هوا وارد توانند می آنها. هستند خطرناک بسیار شان اندازه خاطر به ضایعات

 بگذارند. جا به را نامعلومی اثرات و شده گیاهان

 خدمات نانوتکنولوژی مدیریت

برانگیز هستند و به همین دلیل در گذشته ای اقتصادی هستند، از نظر سیاسی نیز چالشمنابع نفتی و گازی عالوه بر اینکه مسئله

 توان گفتدر مورد نانوتکنولوژی میاما (. 1395، خوزانی گذاری پرخطر خصوصی را به خود جذب نکرده است )زرگرانسرمایه

های مختلف هایی که در بخشپذیر نخواهد بود. بسیاری از شرکتات نانوتکنولوژی بدون همکاری دولت امکانمدیریت خدم

های نوپا نقش مهمی در ها و شرکتآپاستارتآپی و نوپا هستند. های استارتنوآوری در فناوری نانو فعالیت دارند، شرکت

وری و ابزاری ، رشد،  بهره2های بنیادینهای جدید، نوآوریکنند و منبع کلیدی برای شغلایفا می 1اقتصادهای مبتنی بر دانش

برند تا جایی که ین مالی رنج میتأمهای های جوان همواره از محدودیتبرای توسعه اقتصادی هستند. با این وجود، شرکت

هایی نتوانند به این تهدید، شاید باعث شود تا چنین شرکت .(1395،خوزانی شود )زرگرانو بقایشان تهدید میان محدود رشدش

پذیرترین خوبی با تکنولوژی نانو کار کرده و مضرات نانو را بیش از مزایای آن گسترش دهند. در چنین حالتی، محیط زیست آسیب

راه صحیح و کاهش مضرات دولتی برای بهبود وضعیت صنعت نانو و پیشرفت آن در  هایسیاستتوان به طور خالصه می است.

 آن را چنین توصیف کرد.

 های تحقیقاتی برای مثال های حمایت از تحقیقات، ارتقاء تحقیقات، مشوقهای عرضه مانند سیاستسیاست

های توان نام برد که شرکترا می (GVCلتی )دوگذاری خطرپذیر و سرمایه (VC) گذاری خطر پذیر خصوصیسرمایه

 (.1395، خوزانی دهد )زرگراننوپا را از دره مرگ نجات می

 ناوری، همکاری علمی تحقیقاتی، ثبت اختراعات و ....های انتقال فهای انتشار مانند سیاستسیاست . 

 ایجاد محیط حمایتی و  وری، مراکز رشد تجاری،های علم و فناوری، مراکز فناانند پارکمهای زیرساختی سیاست

 .فرهنگی

 های مالیاتی ، ارتقای صادرات، معافیتگذاری، اطالعات بازارو نیروی کاری مانند سرمایههای رقابتی،اقتصادی سیاست

 .و گمرکی، زدودن ضوابط و اصالح قوانین

 (. 1388سانی )انصاری، طباطبائیان، های آموزش و توسعه منابع انسیاست 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
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جویی های مختلف صنعتی و صرفههای قرن حاضر است که خدمات بسیاری در بخشنانوتکنولوژی یکی از نوآورترین تکنولوژی

های عالوه بر مزایای فراوانی که دارد، اگر به در مصرف انرژی ارائه داده است. این تکنولوژی جوان، مانند بسیاری از تکنولوژی

ها داشته باشد. توان اثرات زیانباری بر محیط زیست و انسانبا توجه به حاللیت و مقیاس کوچک خود، میدرستی استفاده نشود، 

های حاصل از تکنولوژی نانو است های جوان در توسعه نوآوریموضوعات، نقش شرکتترین ترین و قابل توجهشاید یکی از مهم

های دولت در زمینه سیاستمحیط زیستی بیانجامد. بنابراین  آسیب که ممکن است به دلیل کمبود مالی، به جای خلق مزیت به

 تواند به مدیریت بهتر خدمات نانو به انسان و محیط زیست کمک کند.های نوآوری مانند نانوتکنولوژی میتکنولوژی
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