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 نانو و محیط زیست

  –فناوری نانو و محیط زیست  -1
 

تواند تغییرات شگرفی  فناوری نانو، مانند هر فناوری نوین دیگری، می.است(01^-9)پیشوند نانو به معنی یک میلیاردم
 .محیط زیست  در  در زندگی بشر به وجود آورد؛ از جمله

 

 های نوین آشتی محیط زیست با فناوری -1-1
 

 !پیوندد؟ در فناوری نانو چنین تصوری غیرممکن نیست آیا چنین چیزی به واقعیت می

در حال حاضر، . های مختلف قابل بررسی است تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری نانو بر محیط زیست، از جنبه

های  برای تصفیه پساب)واد نانوساختاری در حفظ محیط زیست، از قبیل نانوفیلترها توان موارد متعددی از کاربرد م می

برای )ها  و نانولوله( ی خروجی از خودروها و واحدهای صنعتی برای تصفیه گازهای آالینده)، نانوپودرها (صنعتی

تر از  ری نوین بسیار گستردهرا برشمرد، اما دورنمای استفاده از این فناو( سازی سوخت کامالً تمیز هیدروژن ذخیره

 .گونه کاربردهای جزئی و مقطعی است این

مواد . ترین اهداف متولیان و طرفداران محیط زیست، حذف مواد سمی و خطرناک از چرخه طبیعت است یکی از مهم

کدیگر مواد سمی را ها به ی خود مضر نیستند، بلکه نحوه اتصال این اتم اند که خودبه هایی تشکیل شده سمی معموالً از اتم

ها در مقیاس اتمی قادر به تغییر  ای ساخت که مشابه ریزجاندارانی مانند ویروس اگر بتوان وسیله. آورد به وجود می

سهولت و با قیمت ارزان مواد سمی را خنثی کرد، یا حتی با اندکی تغییر،  توان به  ها در مولکول باشد، می اتصاالت اتم

برخی مواد سمی، حاوی عناصر مضری از قبیل جیوه، سرب، آرسنیک و . به دست آوردها محصوالت مفید  از آن

گیری از دانش و فناوری  با بهره. شوند این عناصر معموالً حین استخراج مواد معدنِی مختلف تولید می. کادمیوم هستند

 .جلوگیری کرد( خاک)ها  توان از خروج این عناصر از محیط طبیعی آن نانو در فرآیند استخراج، می

رغم این  علی. گیرد شیمی، بیولوژی و مهندسی بهره می  های گوناگونی مانند فیزیک، ها و فناوری فناوری نانو از دانش

تواند  که فناوری نانو تاکنون در زمینه محیط زیست کاربرد صنعتی نداشته است، اما بسیاری معتقدند که این فناوری می

از سوی دیگر، برخی عقیده دارند که استفاده . محیطی ارائه کند  های زیست ارتقای فناوریهای جدیدی برای بهبود و  راه

محیطی از قبیل مواد سمِی جدید و خطرات زیستی مربوط به   تواند منجر به مشکالت جدید زیست از فناوری نانو خود می

 .آن شود

 .های نوین به فکر نجات آن باشید در حال نابود شدن است با کمک فناوری CO2 دنیای شما در اثر تجمع

 

 
 برخی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست -2-1

 

شده فناوری نانو در زمینه محیط زیست عبارتند از نانوحسگرها،  ترین کاربردهای عملِی شناخته برخی از مهم

 .محیطی نانوفیلترها و کاتالیزورهای زیست

  
 نانوحسگرها -1-2-1

 

های فیزیکی در مقیاس یک  ای است بسیار ریز که قادر به شناسایی و ارائه پاسخ به محرک یک نانوحسگر وسیله

 .نانومتر باشد

  
 انواع نانوحسگرها -1-1-2-1

 

های  شده از این مواد به منظور شناسایِی واکنش مانند سیلیکوِن متخلخل، نانوحسگرهای ساخته : مواد نانوساختاری -الف

 .شوند رفته میشیمیایی و زیستی به کار گ
  

نوری ـ شیمیایی و حسگرهای   های نوری ـ زیستی، مانند مواد کروِی نانومقیاس که به عنوان گیرنده: نانوذرات -ب

 .شوند مانند ذرات نانوسیلیکون که به عنوان حسگرهای زیستی استفاده می. تصویرِی فضایی کاربرد دارند

 



 

سیلیکون ساخته شده است های کربید نانودرختی که از نانوسیم. 1شکل   

 

 
 

 کاربردهای نانوحسگرها -2-1-2-1
 

نانوحسگرها کاربردهای متعددی در علوم مختلف از قبیل بیوپزشکی، محیط زیست، ارتباطات و تولید مواد هوشمند 

 .اند یافته

 

یِش مستمر آلودگی یکی از نیازهای مهم و اساسی در ارتباط با کنترل آلودگی محیط زیست، پا :غبارهای هوشمند -الف

با اختراع اولین . با استفاده از نانوحسگرها پیشرفت مؤثری در زمینه کنترل آلودگی هوا صورت گرفت. هوا است

هدف اصلی از ساخت غبارهای . گونه حسگرها به مرحله کاربرد عملی نزدیک شد های غبار هوشمند، تولید این نمونه

این نانوحسگرها . های بسیار سبک است رفته به صورت نانورایانهای از حسگرهای پیش هوشمند، تولید مجموعه

 .مانند  ها در هوا معلق باقی می راحتی ساعت به

 

 

 

تصویر تخیلی از یک نانوحسگر که برای کنترل آلودگی محیط زیست طراحی شده است. 2شکل   

 

. 
شده   آوری  سیِم موجود در خود، اطالعات جمع توانند از طریق بی شوند و می این ذرات بسیار ریز از سیلیکون ساخته می

 .های اولیه حدود یک کیلوبایت در ثانیه است سرعت انتقال اطالعات در نمونه. را به یک پایگاه مرکزی ارسال کنند
  

متأسفانه . زندگی صنعتی است  نشت گازهای مهلک یکی از خطرات روزمره :نانوحسگرهای گازی -ب

این نوع . شوند گونه گازهای نشتی می صنعت اغلب بسیار دیر موفق به شناسایی اینهای موجود در  هشداردهنده

های گازهای سمی را  توانند مولکول اند و می الیه به ضخامت حدود یک نانومتر ساخته شده های تک حسگرها از نانولوله

گونه  این. لک در محیط هستندهای گازهای مه ها همچنین قادر به شناسایی تعداد معدودی از مولکول آن. جذب کنند

با   روند، اکسید نیتروژن که از جمله گازهای سمی به شمار می  حسگرهای گازی برای شناسایی گازهای آمونیاک و دی

 .اند موفقیت آزمایش شده

 



 

 .دهد را نشان می CO2 گیری گاز این تصویر، سازوکاِر اندازه: نانوحسگر گازی. 3شکل 

ام  پی پی 22اکسید نیتروژن در غلظت  های آمونیاک و دی رها قادر به شناسایی آنی مولکولنمونه آزمایشی این حسگ

هنگام گازهای  اند که این حسگرها برای شناسایِی به محققان مدعی .شده است( قسمت در یک میلیون قسمت 22یعنی )

 .رد خواهند داشتهای آلِی موجود در فضا کارب های هوا و حتی مولکول بیوشیمیایی جنگی، آالینده
  

 نانوفیلترها -2-2-1
 تصویه و رفع الودگی 

 :تصویه اب به روش فیلتراسیون

 چهار روش برای فیلتراسیون اب وجود دارد

 میکرو فیلتراسیون:1

 الترافیلتراسیون:2

 اسمز معکوس:3

 نانوفیلتراسیون:4

 

 

 
 

 

 

 :برخی از انواع نانو فیلترها
 غشاهای نانو کامپوزیتی:1

 .نانوکامپوزیت های ساخته شده با دی اکسید تیتانیوم است که برای حذف رنگ از اب استفاده میشودیکی از 

 

 :زئولیت ها 

 .یکی دیگه از ساختارهای نانومتری قابل استفاده برای تصویه اب هستند:1

 



 
 

 

 تصفیه اب به کمک نانو ذرات
 نانو ذرات اکسید اهن:الف

 یبات االینده میشودسبب اکسید شدن و در هم شکستگی ترک
 

 

 
 

 : نانو ذرات النتانیوم

فسفات را از محیط ابی جذب کرده و کاربرد این نانو ذرات به طور موثری فسفات موجود در اب را از بین برده و از 

 .رشد جلبک ها جلوگیری میکند
 

 :نانو ذرات نقره 
 .د میکروبی داردیکی از پر کاربرد ترین ذرات در حوزه فناوری نانو است که خاصیت ض

 

 
 

 :نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
 

 .دارای خاصیت فتوکاتالیستی است و برای رفع االینده ها و ویروس ها و مواد شیمیایی الی خطرناک استفاده میشود
 

 



 
 

 

 :تصفیه اب با استفاده از نانو لوله ها
 

 

 :نانو لوله های کربنی 
 

 

نانو متری و دارای قابلیت جدا سازی الودگی ها که به طور یکنواخت همراستا این نانو لوله ها غشاهایی با تخلخل 

 .میشوند

 
 

 
 

 

الزم به ذکر است که فیلترهای  .یکی دیگر از کاربردهای مهم فناوری نانو در محیط زیست، استفاده از نانوفیلترها است

های غشاهای  در حالی است که جداره روزنه این. نانومتر را دارند 1222تا  122معمولی توانایی فیلتر کردن ذرات 

 .نانومتر است 12تا  1نانو معموالً بین 

کنند و در مقایسه با فرآیند اسمز  های بزرگ را دفع می غشاهای مورد استفاده در فرآیند نانوفیلتراسیون معموالً مولکول

 .وبی تصفیه کنندخ های سطحی را نیز به ها یا آب معکوس، قادرند با صرف انرژی کمتر آب چاه

 

 

 

 

 

 

 

 تصفیه هوا با استفاده از نانوفیلترها. 4شکل 



ها را با استفاده از فرایند  توان نمک موجود در آن اند و می های دوظرفیتی ها معموالً سرشار از نمک این نوع آب

ام را به طور مؤثر از آب جدا تواند نمک طع از آنجا که فرآیند نانوفیلتراسیون نمی. درصد جدا کرد 02نانوفیلتراسیون تا 

این فرآیند مانند اسمز معکوس قادر است انواع . کند، بنابراین در تمام موارد برتر از اسمز معکوس نخواهد بود

نظر به این که در . های با منشأ آلی و امالح کلسیم و منیزیم را از آب جدا کند ها، آالینده کش ها، آفت ها، ویروس باکتری

محیطی  بنابراین، اثرات منفی زیست. شود گیری آب استفاده نمی یلتراسیون از هیچ ماده شیمیایی برای سختیفرآیند نانوف

 .های شیمیایی معمول است مراتب کمتر از روش آن به 

 :توان اشاره کرد سازی محیط زیست می برخی از کاربردهای فرآیند نانوفیلتراسیون در به

  

o ها خانه رختشوی  تصفیه پساب  

o های اسیدی واحدهای صنعتی تصفیه پساب  

o زدایی از آب آشامیدنی رنگ  

o واحد تولید روغن زیتون  تصفیه پساب  

o آب پنیر  تصفیه 

o جداسازی روغن از آب  

o های سبک سازی الکل خالص 

 

 :مزایا استفاده از نانو فیلتراسیون

 حذف نمک های چند ظرفیتی:1

 شده در مقیاس وسیع  امکان تولید میزان اب تصفیه:2

 از بین بردن انواع باکتری ها و ویروس ها و میکرو ارگانیزم ها:3

 

  

 محیطی  های زیست کاتالیست -3-2-1
 

محیطی برای تصفیه   ها به عنوان کاتالیزورهای زیست های دیگر کاربردهای مواد نانوساختاری، استفاده از آن از زمینه

ها  استانداردهای مربوط به گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل. آب و هواست ها و پاالیش خروجی اگزوز اتومبیل

 .شود تر می تر و دقیق گیرانه روز سخت روزبه

 

 

 
  

اکسید  با نانوذرات طال، تولید گاز غیرسمی دی (O2) و اکسیژن (CO) سازوکار یک نانوکاتالیست که در اثر برخورد گاز بسیار سمی مونواکسید کربن. 5شکل 

 .کند می (CO2) ربنک

  

کاتالیزورهای رایج که اغلب پایه پالتین دارند، . شود از این رو، نیاز به کاتالیزورهای پیشرفته بیش از پیش احساس می

به همین جهت، کاتالیزورهای نانوساختاری به عنوان . هستند  قیمت  اگرچه راندمانشان کافی است، اما بسیار گران

 .اند الیزورهای یادشده مورد توجه قرار گرفتهقیمت کات  جایگزین ارزان

 

  –فناوری نانو و محیط زیست  -2
 

شود، به معنی آن نیست که در آینده بسیار نزدیک یا طی  های آتِی فناوری نانو در این بخش ارائه می آنچه از توانمندی

ارد ممکن است در حال حاضر شده کامالً مدون قرار است محقق شود، بلکه برخی از این مو  بندی یک برنامه زمان

ها در آسمان هم تا دو سده قبل کامالً  با وجود این، باید یادآور شد که پرواز انسان. بسیار دور از دسترس به شمار بیایند



تر تلقی  های مذکور را جدی رسید و بعدها افراد و مللی در زمینه پرواز پیشتاز شدند که ایده نیافتنی به نظر می  دست

 .کردند

 

 کاربردهای مواد نانوساختار در حفظ محیط زیست -1-2
 

 

 .های الکترونیکی استفاده کرد توان برای تولید تراشه از نانوساختارهایی مثل پلیمرهای زیستی می

گرم سوخت فسیلی و مواد  052مگابایتی، به مصرف  32طبق اطالعات موجود، برای تولید هر گرم ریزتراشه 

هادی  های نیمه توان شیوه مرسوم در تولید تراشه با استفاده از فرآیندهای نانو می. نیاز است کیلوگرم آب 11شیمیایی و 

خطر به جای مواد سمی  عالوه بر این، استفاده از فناوری نانو منجر به تولید مواد بی. را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید

 .شود موجود می

 

 

از فرایندهای فناوری نانو به دست آمده است ای که با استفاده نمونه ریزتراشه. 1شکل   

. 
های اشعه  شده از لوله خطرتر از انواع مشابه ساخته  شده از مواد نانوساختار بسیار کم  برای مثال، مانیتورهای ساخته 

 شده از بلور مایع ضمن نمایشگرهای ساخته  .است و راندمان باالتری هم دارد( هستند  که حاوی مواد سمی)کاتدی 

عالوه بر این،   .ها بسیار کمتر از انواع مشابه کاتدی است بودن، حاوی سرب نیستند و مصرف انرژی آن کوچک 

کند و از  ها کمک می های کربنی در نمایشگرهای کامپیوتری به کاهش مصرف فلزات سنگین در آن استفاده از نانولوله

 .کاهد این طریق از آسیب به محیط زیست می

 

 

کنند این نمایشگرها به حفظ محیط زیست کمک می. شده از بلور مایع شگرهای ساختهنمای. 7لشک . 
 

در صورت . محیطی ارائه شده است های زیست های زیادی درباره استفاده از نانوذرات برای تصفیه آالینده گزارش

کلرو اتیلن، همواره مقداری های آلی حاوی ترکیبات کلردار مانند تری  های متداول برای تصفیه حالل استفاده از روش



با استفاده از ذرات  .شوند که بسیار مضر هستند های جانبی ایجاد می دی کلرو اتیلن و وینیل کلراید در اثر واکنش

 .رسد گونه محصوالت جانبِی نامطلوب عمالً به صفر می تولید این( دوفلز با ابعاد نانو)دوفلزی نانوساختار 

 

 

توانند انقالبی در فناوری به وجود آورند این نانوذرات می نانوذرات کربنی؛. 0شکل   . 

های  شوند، استفاده اکسید تیتانیم و اکسید روی که به وسیله نور فعال می عالوه بر موارد فوق، نانوذراتی مانند دی

گونه مواد بسیار فراوان و ارزان هستند و سمیت  این. اند مختلف یافتههای  های آلی از محیط گوناگونی در حذف آلودگی

 .ها ناچیز است آن

. ها را نسبت به نور مرئی حساس کنند مندند تا با دستکاری سطوح ذرات نانوساختار بتوانند آن بسیاری از محققان عالقه

( دهد خورشید را نور ماوراءبنفش تشکیل میاز نور % 5تنها )در حال حاضر این ذرات تنها با کمک اشعه ماوراءبنفش 

ها و خواص  ها و در نتیجه بهبود حذف آالینده این امر باعث افزایش حساسیت فوتوکاتالیست. دهند حساسیت نشان می

به عنوان . ها دارند پذیری زیادی در تصفیه آالینده عالوه بر این، ذرات نانوساختار انعطاف. شود کنندگی سطح می پاک

از ذرات نانوساختار برای تصفیه فوری خاک، رسوبات، ضایعات جامد، تصفیه آب و پسماندهای مایع استفاده مثال، 

آهن ـ نقره و روی ـ پاالدیم کاربردهای   دهند که ذرات دوفلزی نانوساختار مانند آهن ـ پاالدیم، تحقیقات نشان می. شود می

های آلی هالوژنه،  کش های کلرینه با منشأ آلی و حالل آفت  ست، مانندهای محیط زی کننده زیادی در تصفیه و پاالیش آلوده

 .اند یافته

های حاوی ترکیبات  شود تا کلیه هیدروکربن تجربه نشان داده است که استفاده از ذرات نانوساختاِر دوفلزی موجب می

عالوه، شواهد بسیاری مبین  به. ندخطر برای محیط زیست تبدیل شو های بی هستند، به هیدروکربن  کلردار که بسیار سمی

های بسیار پایدار همچون ترکیبات  این واقعیت است که ذرات نانوساختار با پایه آهنی، قادر به تجزیه آلودگی

  .هستند  اکسید اورانیوم و مواد رادیواکتیو مانند دی( نیکل و جیوه)ها، فلزات سنگین  ها، نیترات پرکلرات

 

 امیدنیزدایی از آب آش رنگ -2-2
 

توانند منشأ  ها می تنها به خاطر ظاهر آن باید از آب زدوده شود، بلکه چون این رنگ رنگ موجود در آب آشامیدنی نه

این ماده هنگام ترکیب با کلر موجب تشکیل کلروفرم و . شوند هالو متان نیز باشند، خطرناک محسوب می تولید تری 

رنگ موجود در آب طبیعی معموالً ناشی از وجود اسیدهای معدنی . شود زا می دیگر ترکیبات هالوژنه مضر و سرطان

اسیدهای مذکور در اثر تجزیه مواد آلِی موجود در آب حاصل . است gr/mol 52222تا  022با جرم مولکولی 

ی نانو های متداول برای تصفیه آب قادر به جداسازی مواد فوق نیستند، لیکن با استفاده از غشاها اغلب روش. شوند می

  .سهولت از آب جدا کرد گونه مواد را به درصد این 00توان تا  می

آب سالم آبی است که نه بو داشته باشد و نه مزه و باید . ها برای سالمتی خود احتیاج به آشامیدن آب سالم دارند انسان

 .زالل هم باشد

پردازیم؟ تحقیقات نشان  بها می ه ما به عنوان آبای است ک دانید هزینه تصفیه آب آشامیدنی چندین برابر هزینه آیا می

 .های تصفیه را تا حدود زیادی کاهش دهد تواند هزینه دهد استفاده از فناوری نانو در تصفیه آب، می می

 

 

  



  –فناوری نانو و محیط زیست  -3
 

در بخش سوم و . اید اندهکاربردهای مختلفی از فناوری نانو برای حفظ محیط زیست را در بخش اول و دوم این مقاله خو

 .شوند پایانی برخی دیگر از کاربردهای فناوری در نانو در زمینه محیط زیست معرفی می

  

 های سبک با استفاده از نانوفیلترها سازی الکل خالص -1-3
 

 

این . گیرند رار میوفور در صنایع مورد استفاده ق کننده به هایی مانند اتانول و متانول به عنوان حالل یا ماده پاک  الکل

ها  با توجه به اینکه دور ریختن آن. کنند های مختلف را به خود جذب می مواد در حین مصرف مقادیر زیادی از ناخالصی

های متداول از قبیل  روش. باری بر محیط زیست دارد، باید برای استفاده مجدد تصفیه شوند پس از مصرف، اثرات زیان

استفاده از نانوفیلترها گام مؤثری در حفاظت از . کنند زیست، انرژی زیادی را تلف می تقطیر، ضمن آلوده کردن محیط

 .جویی در مصرف انرژی است محیط زیست و صرفه

 

 

 

ها با استفاده از نانوفیلتراسیون سازی الکل دستگاه خالص. 0شکل   

 

  ها نانوپوشش -2-3
 

چسبند و  سرامیک و پالستیک می  ف از قبیل فلزات، شیشه،خوبی بر سطوح مختل های نانوساختاری پیشرفته، به  پوشش 

هاست که کاربرد پوششی  ها، خاصیت ضد خوردگی آن ویژگی بارز این نانوپوشش. تنها چند میکرون ضخامت دارند

های یاد شده، در مقابل حرارت بسیار  پوشش. ها را در فلزات سبک از قبیل آلومینیوم و منیزیم افزایش داده است آن

گرها منجر به کاهش  استفاده از این نوع پوشش. گراد تحمل کنند درجه سانتی 722توانند دما را تا  هستند و می  اوممق

 .شود و در نهایت، محیط زیست را با کاهش میزان مصرف مواد خام حفظ خواهد کرد خوردگی فلزات می



 

نحوه ایجاد پوشش نانو روی سطوح. 12شکل  
 

ها  کننده نانوساختاری، در حذف گرد و غبار از روی سطوح مختلف و کاهش مصرف پاک گرهای کاربرد دیگر پوشش

ها به  الیه بسیار نازک برای روکش کردن سطوح مختلف از قبیل شیشه اتومبیل  این نانوذرات را به صورت یک. است

 .برند کار می

در نتیجه، مایع مذکور سطح . یابد یشدت کاهش م دار به های آب بدین ترتیب کشش سطحی این سطح نسبت به محلول

این عمل . شود سرعت زدوده می ماند و به کند و به صورت قطراتی بر روی آن باقی می شده را خیس نمی داده  پوشش 

یابد و از آلودگی محیط  شدت کاهش می بدیهی است که مصرف مواد شوینده به. دهد شدن را سرعت می فرآیند خشک 

 .آید یزیست جلوگیری به عمل م

  

 

 نانوپودرها -3-3
 

گیرِی  این پودرها در فرآیندهای قالب. شوند هستند که در دمای پایین ذوب یا آلیاژ می  شدت فعال نانوپودرها موادی به

نوعی از پودرهای نانوساختاری یاد شده که حاوی . گیرند دادن سطوح مختلف مورد استفاده قرار می تزریقی و پوشش 

ها را تا دو برابر  ها شدت سوختن آن های جامد موشک شدن به سوخت است، در صورت افزوده  ذرات ریز آلومینیوم

های  کردن این پودر به نفت سفید باعث تسریع در احتراق آن و در نتیجه کاهش تولید آالینده اضافه . دهد افزایش می

 .شود مختلف می

  

  های جاذب گازهای سمی نانولوله -4-3
 

ها  های سمی از قبیل دیوکسین ترین وسیله برای جذب آالینده های کربنی مناسب گرفته، نانولوله انجامطبق تحقیقات وسیع 

مواد سمی از نوع . روند سوز به شمار می های زباله های کوره های موجود در گاز خروجی از دودکش و دیگر آالینده

ضمن پایداری فراوان، باعث آلودگی بلندمدت هوا،  اند که عموماً محصول جانبی بسیاری از فرآیندهای صنعتی  دیوکسین

ها  زا هستند و بسیاری از آن ها سرطان برخی از دیوکسین. شوند آب و در نهایت زنجیره غذایی موجودات زنده می  خاک،

را های اخیر بسیاری از کشورها تولید این ماده  اگرچه در سال. شوند ها می باعث اختالل در سیستم ایمنی بدن انسان

اگرچه . آیند محیطی آن کماکان تهدیدکننده به شمار می اند، لیکن هنوز خطرات زیست شدت تحت کنترل قرار داده به

. های سمی مانند دیوکسین هستند، ولی قیمت بسیار باالیی دارند ترین وسیله برای جذب آالینده های کربنی مناسب نانولوله

 .ها در جریان است  ولولهداری برای تولید ارزان نان تحقیقات دامنه

 



 

  

های سمی مانند دیوکسین هستند ترین وسیله برای جذب آالینده های کربنی مناسب نانولوله. های کربنی جذب دیوکسین توسط نانولوله. 11شکل . 

 

  پلیمرهای نانومتخلخل -5-3
 

سط ذرات جامِد غیر محلول در آب راحتی تو شوند، به گریز از طریق آب وارد خاک می های آلِی آب هنگامی که آالینده

ها از آب به خاک و از خاک به هوا بسیار پیچیده است و به  گونه آالینده پدیده جذب و دفع این. شوند جذب و از آب جدا می

عوامل متعددی از قبیل حاللیت در آب، آب موجود در شبکه خاک و رقابت اجزای مختلف خاک برای جذب این ذرات 

های آالینده به جسمی  گریز در محیط وجود داشته باشد، مولکول می که بیش از یک مولکول آبهنگا. بستگی دارد

به همین دلیل، نانوپلیمرهای متخلخل که . ها داشته باشد شوند که از لحاظ شیمیایی بیشترین شباهت را به آن متصل می

های آلی از آب و  رای جداسازی این نوع آالیندهترین وسیله ب دارند، مناسب  های مواد آالینده زیادی به مولکول  شباهت

 .روند خاک به شمار می

. پد و غیره سازند، مانند صفحه کلید، موس ها را از نانوپلیمرهای متخلخل می امروزه برخی از قطعات رایانه

 .پد هستند ترین وسیله برای موس نانوپلیمرهای متخلخل، مناسب

های  وان اجزای اصلی این مواد پلیمری، دسته جدیدی از پلیمرهای آلی با تخلخلها به عن با استفاده از سیکلودکسترین

گونه نانوپلیمرهای متخلخل  این. اند تولید شده( نانومتر است 1.2تا  0.7قطر تخلخل این ترکیبات حدود )بسیار ریز 

های دیگر  ویژگی. کاهش دهند (ppt) های موجود در آب ُشرب را تا حد چند قسمت در تریلیون آالینده  قادرند که غلظت

 :است  نانوپلیمرهای متخلخل به شرح ذیل

  

 خصوصیات -1-5-3

  
های معمولی  ها به جاذب تر از اتصال آن های آلی به این نوع پلیمرها حدود صد هزار برابر قوی قدرت چسبندگی مولکول

 .ان استعملکرد مناسب آن در آب و هوا تقریباً یکس. های فعال است از قبیل کربن
  

 محیطی کاربردهای زیست -2-5-3

  
 .کند های آلی را از آب آشامیدنی جدا می اغلب آالینده -

ای را تصفیه  های هسته های مصرفی واحدهای صنعتی مانند نیروگاه توان پساب با استفاده از نانوپلیمرهای متخلخل می -

 .کرد و مورد استفاده مجدد قرار داد

های آلی مانند نشت نفت از تانکرها به اقیانوس، این پلیمرها قادر به  نابع آبی به آالیندهشدن م در صورت آلوده  -

 .سازی منابع مذکور هستند پاک

 .های آلی را حذف کنند توانند آالینده شدن منابع آبِی زیرزمینی، این مواد می در صورت آلوده  -

  

 مزایا -3-5-3
 

 .کند دهای صنعتی، کمک شایانی به حفظ منابع آب موجود میهای واح توجه به استفاده مکرر از پساب -



مراتب   های تصفیه به گیرند، بنابراین، هزینه کرات مورد استفاده قرار می با توجه به این که نانوپلیمرهای متخلخل به -

 .شود کمتر می

  

 هوای پاک با فناوری نانو -6-3
 

امید می رود که با استفاده از . اساسی در سطح جهان استافزایش مشکل دی اکسید کربن در هوا یکی از مشکالت 

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

ن را هایی است که به کمک حل این مسئله آمده است و این امکا فناوری نانو از جمله فناوری. ها تنفس کنیم انواع آلودگی

 .های فسیلی نزدیک شویم تر از سوخت تر و پاکیزه به وجود آورده است تا به سوی ساخت انرژیی ارزان

. کنند تر کمک می اند که ما را در داشتن هوایی پاک محققان در دانشگاه ملی اوک ریج موفق به ساخت نانوکریستالی شده

اکسید کربن هوا بر روی این نانوکریستال که  امی که دیکند، هنگ نانوکریستال، درست مانند یک کاتالیزور عمل می

دهد تا در مجاورت سایر اجزای  اکسید کربن می نشیند، یک الکترون به دی دارای کادمیوم، سیلینیوم و ایدیوم است، می

ری ساخت ت ها را بتوان با قیمت مناسب اگر فیلترهای متشکل از این نانوکریستال. ضرر شود دود واکنش نشان دهد و بی

 .اکسید کربن در هوا جلوگیری کرد توان تا حد زیادی از انتشار و خروج دی ها نصب کرد، می ها را در دودکش و آن

ذره معلق مضر دیگری که دانشمندان امیدوارند تا با استفاده از نانوکریستال بتوانند آن را خنثی یا از بین ببرند، بخار 

یک . ترین عوامل تولید بخار جیوه و انتشار آن در هوا هستند کنند از مهم کار می تجهیزاتی که با زغال سنگ. جیوه است

توانند به اکسید  های اکسید تیتانیوم است که بخار جیوه را می روش جلوگیری از انتشار جیوه، استفاده از نانوکریستال

 .جیوه جامد تبدیل کنند

س یا یک کامیون قرار گرفته باشید، حتماً اکسید نیتروژن را اگر تاکنون در ترافیک در مجاورت اگزوز یا دود اتوبو

 .کننده هوا با اکسیدهای نیتروژن هستند ترین منابع آلوده از جمله مهم( سوز گازوئیل)موتورهای دیزلی . اید استشمام کرده

اخت شرکت بیوفرندلی با کمک آژانس حفاظت محیط زیست و دریافت کمک مالی از ایالت تگزاس، موفق به س

تواند از تولید اکسید نیتروژن جلوگیری کند و سبب شود تا  نانوکریستالی شده است که با افزودن آن به گازوئیل می

های  کننده های کامپیوتری به عنوان آلوده تصور نکنید که صنایع تولید تمیز مانند صنایع تولید تراشه. سوخت کامل بسوزد

کس این صنایع به علت استفاده از مواد شیمیایی آلی در فرایندهای تولید منشأ آیند، بلکه برع محیط زیست به شمار نمی

محققان آزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام در حال بررسی . تولید بخارات آلی هستند که خود مضر هستند

 .از کارخانجات جلوگیری کنند توانند از انتشار بخارات آلی این دسته نانوموادی هستند که با استفاده از آن در فیلترها می

های هوا در اخبار روزانه نشنویم تا با خیالی آسوده  شاید در آینده نه چندان دور دیگر چیزی در خصوص میزان آلودگی

  .بتوانیم در هوایی پاک تنفس کنیم

 


