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از ابتداى قرن 21 تالش هاى دانشمندان و محققان براى متحد ساختن علوم مختلف شروع شد، این جهت گیرى 
درنهایــت منجر به اتحــاد فناورى نانــو1، فناورى هاى 
زیســتى2، فناورى اطالعات3 و علوم شناختى4 شد که 
تحت عنوان علوم همگرا5 (اِنبیک6) شــناخته مى شود. 
ایــن همگرایى عالوه  بر تولیــد محصوالت جدید، به 
پیشرفت و توســعه هرکدام از این حوزه ها نیز کمک 
خواهد کرد. تــا قبل از ایــن، فناورى هاى مختلف به 
 صورت جزیره هاى مســتقل از هم توسعه  یافته و کمتر 
تحقیقاتــى روى همگرایى این فناورى ها و اســتفاده 
همزمان از آن ها صورت مى گرفت. ولى پس از رشد 
نسبى فناورى ها و خروج آن ها از مرحله جنینى، کاربرد 

آن ها در کنار یکدیگر روشن تر شده و به  تدریج روند تحقیقات فناورانه به سمت همگرا نمودن آن ها و استفاده 
همزمــان از چنــد فناورى تغییر یافت. عالوه بــر این، فناورى هاى همگرا7 یکدیگر را براى رســیدن به هدفى 
مشترك توانمند مى ســازند. محققان فناورى بر این باورند که تحولى ناشى از علوم و فناورى هاى همگرا، به  
مراتب بزرگ تر از تحولى اســت که ماشــین بخار و انقالب صنعتى در زندگى بشر ایجاد نمود. الزم به ذکر 
است که بحث همگرایى فناورى ها تنها مختص چهار حوزه نانو، بایو، فناورى اطالعات و علوم شناختى نبوده 
و براى مثال همگرایى حاصل از همگرایى سه فناورى ژنتیک8، رباتیک9 و نانو نیز تحت عنوانGNR 10 مطرح 

 شده است.

زیست

 بیت ها نرون ها

 اتم ها ژن ها

شناختى

نانو

اطالعات

 شکل 1. فناورى هاى همگراى انبیک و عناصر 
سازنده هرکدام از آن ها [1].

فناوری نانو
همان طور که اشاره شد، فناورى نانو یکى از ارکان اصلى در همگرایى انبیک است. به طور کلى فناورى نانو شامل 
تمامى مسائل مرتبط با ساخت، دستکارى و شناسایى ترکیبات با اندازه کمتر از 100 نانومتر است. این فناورى که 
به عنوان یک فناورى پیشــرو در بســیارى از حوزه هاى کاربردى شناخته مى شــود، با ایجاد بستر سخت افزارى 
در کوچک ترین مقیاس ممکن براى تمامى مســائل مهندســى، سه فناورى دیگر را توانمند مى سازد. براى مثال 
فناورى نانو با توسعه تکنیک هاى جدید تصویربردارى و حسگرهاى مختلف، فناورى زیستى را توانمند مى سازد 
و با تکنیک هاى کوچک ســازى11، به فناورى اطالعات کمک مى کند؛ همان طور که امروزه نانوتراشــه ها12 و 

نانوحسگرها13 پیشرفت هاى شگرفى را در دنیاى بیوانفورماتیک14 ایجاد نموده اند.

نانوحسگرها به عنوان یک نقطه همگرایی
ما انســان ها به وسیله حواس خود مى توانیم اطالعات را از جهان به دست آورده، میان افراد مبادله کنیم و بدین 
ترتیب جنبه هاي مهم اطالعات را در مغز خود (شــبکه هاي عصبى، ذهن) کدگذاري کرده و به خاطر بسپاریم. 
دانشــمندان امیدوار هستند با انجام تحقیقات بیش تر بتوان رابطه اى میان دستگاه ها و سیستم عصبى انسان ایجاد 
کرد و بدین ترتیب حسگرهاي جدیدي پیدا کرد که بتوانند داده هاي ارزشمندي در مورد محیط هاي اجتماعى 
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و فیزیکى به انســان ارائه کنند. نانوحســگرها ابزارهاي مصنوعى هســتند که بر مبناي علوم میکروالکترونیک، 
فناوري نانو و فناورى زیستى تهیه مى شوند. این ابزارها حواس کامال جدیدي به انسان مى دهند یا حواس موجود 
را با روش هاي جدید به کار مى گیرند و در برخى موارد از رابط هاي عصبى براي ارسال مستقیم اطالعات پیچیده 
به ذهن انسان استفاده مى کنند. همه این مسائل موجب افزایش میزان هوشمندى انسان یا حسگرها و نانوحسگرها 
مى شود. بنابراین نانوحسگرها یک نقطه تقاطع بسیار مهم از فناورى هاى همگرا و یکى از اساسى ترین مفاهیم در 
پیشبرد هرچه بیش تر همگرایى انبیک به شمار مى آیند. البته همگرایى انبیک ویژگى هاى منحصر به فردى را نیز 
در نانوحســگرها ایجاد مى نماید، از جمله قابلیت یکپارچه سازى15 با سامانه هاى هوشمندى همچون گوشى هاى 
تلفن همراه و یا قابلیت اتصال به شبکه اینترنت یا شبکه هاى داخلى16، که در راستاى هوشمندسازى هرچه بیشتر 

آن ها صورت مى پذیرد.

آلودگی هوا
هوا یا اتمسفر یک جزء مهم و جدانشدنى از محیط زیست ما را تشکیل مى دهد که تاثیر انکار ناپذیرى بر فرایند 
حیات در کره زمین دارد. متاســفانه فعالیت هاى انسانى موجب آلودگى این بخش مهم از محیط زیست شده و 
بر روى ســالمت موجودات زنده اثرات جبران ناپذیرى وارد نموده اســت. به طور کلى ورود هر ذره، مولکول 
بیولوژیکى یا ترکیب مضر (جامد، مایع یا گاز) به اتمسفر هوا که منجر به ایجاد خطر براى سالمتى موجودات 
زنده شود، تحت عنوان آلودگى شناخته مى شود. منابع انتشار آالینده هاى هوا به دو گروه ثابت و متحرك تقسیم 
مى شــوند. گروه ثابت همان طور که از اسم آن ها پیداست شامل صنایع، نیروگاه ها و مراکز تجارى و مسکونى 
مى شــود در حالى که منابع متحرك انواع وســایل نقلیه از موتورســیکلت تا هواپیما و کشتى را در بر مى گیرد. 
آلودگى هواى ناشى از فعالیت هاى صنعتى هم به دلیل مصرف سوخت است و هم نوع فرآیند بستگى دارد. در 
حالى که در منابع متحرك منشــاء آلودگى عمدتا گاز ها و یا ذرات ناشــى از احتراق سوخت است. در صنایع، 
عالوه بر آالینده هاى ناشــى از سوخت و مواد خام، برخى اوقات تولیدات میانى و محصول نهایى هم وارد هوا 
مى شود. گازهاى مونوکسید کربن17، دى اکسید کربن18، اکسید هاى گوگرد19 و نیتروژن20، ترکیبات آلى فرار21، 

برخى فلزات سنگین وغیره از مهم ترین آالینده هاى هوا به شمار مى آیند.
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 شــکل2. واحدهــاى 
نیروگاهى به عنوان یکى از 
اصلى تریــن منابع آلودگى 

هوا [2].
گاز دی اکسید گوگرد۲۲

دى اکســید گوگــرد یــک گاز خفــه کننــده اســت کــه عمدتــا از مصــرف ســوخت هاى فســیلى وارد اتمســفر 
ــید  ــد. دى اکس ــاب مى آی ــه حس ــده ب ــن آالین ــزرگ عمده تری ــهرهاى ب ــیارى از ش ــود و در بس ــن مى ش زمی
گوگــرد، گازى اســت بى رنــگ کــه بــر روى ســطوح بســیارى از مــواد جامــد و ذرات هــوا واکنــش انجــام 
مى دهــد. همچنیــن ایــن گاز در آب و قطــرات بــاران نیــز حــل مى شــود و نهایتــا بــه اســید ســولفوریک تبدیــل 
ــن  ــود. همچنی ــناخته مى ش ــیدى ش ــاى اس ــاد باران ه ــل ایج ــى از عوام ــوان یک ــه عن ــب ب ــده و بدین ترتی گردی
ــل خوردگــى  ــن عوام ــوان یکــى از مهم تری ــه عن ــه اســید در نتیجــه حــل شــدن در آب، ب ــن گاز ب ــل ای تبدی
اســیدى در صنایــع مختلــف نیــز شــناخته مى شــود. قــرار گرفتــن در معــرض ایــن گاز موجــب ایجــاد عالئمــى 
ــالالت  ــوى، اخت ــات ری ــه، ضایع ــر ری همچــون تنگــى نفــس23، اشــکال در تنفــس و کاهــش عملکــرد کمت
رفتــارى، کاهــش میــزان DNA در خــون، ایجــاد تغییراتــى در کروموزوم هــا، از بیــن رفتــن لنفوســیت ها 24 و در 
نتیجــه کاهــش مقاومــت بــدن در برابــر بیمارى هــاى عفونــى  مى شــود. لــذا اندازه گیــرى و تشــخیص حضــور 
ــى در  ــرى از خوردگ ــن جلوگی ــان و همچنی ــالمتى انس ــن س ــراى تضمی ــف، ب ــاى مختل ــن گاز در محیط ه ای

واحدهــاى صنعتــى مختلــف بــه خصــوص نیروگاه هــا از اهمیــت وافــرى برخــوردار اســت.

تشخیص و اندازه گیری دی اکسید گوگرد
اندازه گیرى و تشــخیص حضور گاز دى اکســید گوگرد جهت نظارت بر کیفیت هوا و همچنین در بســیارى 
از فرایندهاى صنعتى امرى بســیار مهم اســت. براى انجام این کار روش هاى مختلفــى؛ از روش هاى تجزیه اى 
کالسیک گرفته تا روش هاى دستگاهى وجود دارد . در این میان حسگرها اصلى ترین ابزار در اندازه گیرى این 
گاز هستند و در این راستا، حسگرهاى الکتروشیمیایى متداول ترین نوع حسگرها هستند (شکل 3). این حسگرها 
عمدتا از یک سیســتم سه الکترودى بهره مى برند که معموال الکترود کار آن با یک ترکیب پلیمرى حساس به 
گاز دى اکســید گوگرد پوشیده شده اســت. جذب این گاز توسط الیه پلیمرى مشخصات الکتریکى الکترود 
را تغییر مى دهد که این تغییرات به غلظت گاز ربط داده شــده و بدین ترتیب مقدار گاز مشــخص مى شود. در 
کنار این حسگرها، حسگرهاى نورى مبتنى بر فلورسانس و سیستم هاى وزن سنجى مکانیکى مبتنى بر بلورهاى 
کوارتز نیز در بازار در دسترس هستند. در هر حال کاربرد حسگرهاى الکتروشیمیایى به دلیل حساسیت بیشترشان 

بسیار گسترده تر از دیگر انواع حسگرها است.
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نانوحسگرهای اندازه گیری دی اکسید گوگرد
علیرغم پیشرفت هاى زیاد حاصل شده در زمینه ساخت و توسعه حسگرها، حسگرهاى تشخیص و اندازه گیرى 
گاز دى اکســید گوگرد کماکان با مشــکالتى نیز درگیر هستند. مشــکالتى همچون تداخل25 گازهاى دیگر، 
مقاومت پایین در برابر شرایط محیطى (با توجه به امکان ایجاد اسید در زمان وجود بخار آب)، طول عمر کم، 
دامنه حساســیت26، حد تشــخیص27، میزان مصرف انرژى و در برخى موارد سرعت تشخیص آلودگى و نشت 
گاز ازجمله مهم ترین معضالت مربوط به حســگرهاى متداول براى گاز دى اکســید گوگرد به شمار مى آیند. 
امروزه رشد و توسعه فناورى هاى همگرا به خصوص فناورى نانو و همچنین فناورى اطالعات در راستاى غلبه بر 
این مشکالت، موجب توسعه نانوحسگرهایى با حساسیت، کارایى و مصرف انرژى به مراتب بهتر از حسگرهاى 
متداول گردیده اســت. این نانوحســگرها نیز همچون حســگرهاى تجــارى متداول عموماً بــر پایه روش هاى 
الکتروشــیمیایى و یا در برخى موارد به صورت سیســتم هاى نانو-الکترومکانیکى28 طراحى مى گردند. در حال 
حاضر چندین شــرکت در نقاط مختلف دنیا نمونه هاى تجارى از این نانوحســگرها را تولیــد نموده و به بازار 

عرضه کرده اند.

 شکل 3. یک حسگر 
الکتروشیمیایى متداول 

براى تشخیص و اندازه گیرى 
دى اکسید گوگرد [3].
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بازار نانوحسگرهای تشخیص و اندازه گیری گازها
در حال حاضر یکى از مهم ترین بخش ها در حوزه محیط زیســت، تشخیص آالینده ها و نظارت زیست محیطى 
اســت. بر اساس آمار و پیش بینى هاى ارائه  شده توسط موسسه Market Research بازار فناورى هاى تشخیص 
آالینده هــا و نظارت زیســت محیطى از 13/2 میلیارد دالر در ســال 2014 به 17/6 میلیارد دالر در ســال 2019 
مى رســد [4]. مى توان حسگرها را اصلى ترین ابزار در راستاى تشــخیص آالینده ها و نظارت زیست محیطى به 
شــمار آورد که نشــان دهنده اهمیت ویژه حسگرها در حوزه محیط زیست است. یکى از انواع جدید و در عین 
حال پر کاربرد در صنعت حسگرها، نانوحسگرها هستند که پیش بینى ها حاکى از این است که بازار آن ها تا سال 
2020 به مبلغى بیش از 400 میلیون دالر مى رسد [5].در این میان بازار حسگرهاى تشخیص و اندازه گیرى گازها 
نیز از 4/8 میلیارد دالر در سال 2014 به مقدار 6/4 میلیارد دالر در سال 2019 خواهد رسید. این در حالى است 
که سهم نانوحسگرهاى گازها از این بازار چیزى در حدود 170 میلیون دالر برآورد شده است [6]. نکته دیگرى 
که مى توان به آن اشاره نمود، این است که کل بازار مربوط به کاربرد فناورى نانو در حوزه  محیط زیست در سال 
2014 تقریباً برابر با 23/4 میلیارد دالر بوده است که این میزان در سال 2015 به مقدار 25/7 میلیارد دالر رسیده 
اســت. همچنین بر اساس پیش بینى این موسسه در سال 2020 فناورى نانو بازارى معادل 41/8 میلیارد دالر را در 
حوزه محیط زیست به خود اختصاص خواهد داد [7]. با توجه به این آمارها، اهمیت کاربرد فناورى نانو در حوزه 
محیط زیست و به خصوص در توسعه حسگرها و نانوحسگرهاى گازى مختلف است. همچنین با توجه به اهمیت 
ویژه اندازه گیرى گاز دى اکسید گوگرد در بخش هاى مختلف، مى توان گفت که بخش قابل مالحظه اى از بازار 

نانوحسگرهاى گازى به نانوحسگرهاى تشخیص و اندازه گیرى این گاز مربوط خواهد بود.

معرفی رشکت های خارجی فعال
اندازه گیرى گاز دى اکســید گوگرد مى تواند در طیف گســترده اى از کاربردها مورد استفاده قرار گیرد؛ آنالیز 
گاز در واحدهاى صنعتى مختلف، آنالیز گازهاى خروجى از اگزوز خودروها، اندازه گیرى هاى زیست محیطى، 
کنترل کیفى هوا، توســعه حسگرهاى خانگى در راســتاى طرح خانه هوشمند وغیره همگى ازجمله این موارد 
هســتند. شرکت هاى بســیارى در زمینه تولید و ارائه حسگرهاى مختلف اندازه گیرى گاز دى اکسید گوگرد به 
بازار فعالیت مى نمایند. در این بین برخى شــرکت ها نیز اقدام به تولید نانوحســگرهاى تشخیص و اندازه گیرى 

گاز دى اکسید گوگرد براى مصارف مختلف نموده اند.
شــرکت Honeywell یکى از شــرکت هاى بزرگ فعال در حوزه ساخت و توسعه حسگرهاى مختلف است. 
این شــرکت تحقیقاتى را نیز در زمینه ساخت نانوحسگرها انجام مى دهد. یکى از این نانوحسگرها که در سال 
2010 حق اختراع آن به ثبت رسیده است [8]، نانوحسگرى براى اندازه گیرى گاز دى اکسید گوگرد است. این 
نانوحســگر که تصویر آن در شــکل 4 قابل مشاهده است، در واقع یک سیســتم نانو-الکترومکانیکى است که 
درون ساختار آن یک ورقه سیلیکونى اصالح شده29 با نانوذرات پلیمرى در حال ارتعاش30 وجود دارد. این الیه 
پلیمرى نسبت به گاز دى اکسید گوگرد حساس شده است و در صورت وجود این گاز در محیط، آن را جذب 
مى نماید. این موضوع باعث تغییر در فرکانس ارتعاش ورقه سیلیکونى مى شود که در نهایت این تغییرات مبناى 
اندازه گیرى غلظت گاز قرار مى گیرند. این نانوحســگر قادر اســت با دقت زیاد غلظت دى اکسید گوگرد را با 
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شــرکت نیوزیلندى Aeroqual که زمان تاســیس آن به ســال 2001 باز مى گردد، در زمینه تولید تجهیزات و 
حســگرهاى پایش کیفیت هوا فعالیت دارد و محصوالتى براى فضاهاى باز36 و سرپوشیده37 در اختیار مشتریان 
خود قرار مى دهد. در ســال هاى اخیر و با توســعه فناورى هاى انبیک، این شــرکت نیز شروع به فعالیت در این 

یکــى دیگــر از شــرکت هاى شــناخته شــده در حوزه ســاخت حســگرهاى مختلــف، شــرکت آمریکایى 
SPEC-Sensors اســت. این شــرکت محصوالت متنوعى براى اندازه گیرى گازهاى مختلف، پایش کیفیت 

هوا وغیره دارد و در برخى موارد نیز در تولید و توســعه محصوالت خود از فناورى نانو اســتفاده مى نماید. یک 
نانوحســگر اندازه گیرى گاز دى اکســید گوگرد که توســط این شرکت طراحى شده اســت، در شکل 5 قابل 
مشاهده است. در این نانوحسگر سطح الکترود کار با نانوذرات پلیمرى حساس به گاز اصالح مى شود و جذب 
گاز همراه با تغییر مشخصات الکتریکى (مقاومت، رسانش وغیر ه) این الکترود همراه خواهد بود که معیارى از 
غلظت گاز است. این نانوحسگر به صورت یک تراشه طراحى شده است که قابلیت استفاده یا یکپارچه سازى32 
با ابزارهاى دیگرى همچون گوشى هاى هوشمند33، ابزارهاى پوشیدنى34 یا قابل حمل35 وغیره را براى آن فراهم 
مى نماید. این موضوع یکى از اهداف اصلى همگرایى فناورى ها در راستاى افزایش میزان هوشمندى سیستم هاى 

مختلف هستند.

 شکل 5. نانوحسگر 
الکتروشیمیایى شرکت 
SPEC-Sensors براى 

اندازه گیرى گاز دى اکسید 
گوگرد [10].

حساسیتى در حد زپتوگرم31 اندازه گیرى نماید که نشان دهنده پتانسیل بالقوه محصوالت طراحى شده بر اساس 
همگرایى فناورى هاى انبیک است.

 شکل 4. حسگر 
نانو-الکترومکانیکى توسعه 
یافته براى اندازه گیرى گاز 

دى اکسید گوگرد توسط 
.[9] Honeywell شرکت

مجموعه گزارش هاى  
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 شــکل 7. نانوحســگر 
براى  شــده  طراحى  لیزرى 
توسط  گوگرد  دى اکسید   گاز 

.[15] NanoPlus شرکت

 شــکل A .6) دســتگاه 
AQM  65 ســاخت شــرکت 
Aeroqual براى پایش کیفیت 
هوا و نانوحسگرهاى به کار رفته 
و     SO2(C،H2S (B براى:   در آن 

.[11] CO (D

حوزه نموده اســت و در همین راســتا چندین نانوحســگر مختلف نیز به بازار عرضه کرده است. مهم ترین این 
نانوحســگرها که در یکى از دســتگاه هاى پایش کیفیت هواى این شــرکت به نــام AQM 65 به کار مى روند 
(شــکل 6)، نانوحســگرهایى براى اندازه گیرى مونوکســید کربن (CO)، ســولفید هیدروژن (H2S) و گوگرد 
دى اکســید (SO2) هســتند. این نانوحسگرهاى الکتروشــیمیایى شــامل یک الکترود کار38 هستند که با نوعى 

نانوکاتالیست خاص39 پوشیده شده است [14-11].

همگرایى فناورى هاى نانو و اطالعات با یکدیگر یکى از پر کاربردترین همگرایى هاى صورت گرفته در علوم 
امروزى است و موجب معرفى محصوالت متنوعى به بازار شده است. مهم ترین این محصوالت، نانوحسگرها 
هستند. در همین راستا، شرکت هاى مختلفى به توسعه نانوحسگرهاى مختلف، به خصوص نانوحسگرهاى گازى 
پرداخته اند. یکى از این شــرکت ها، شرکت NanoPlus است که در حوزه ساخت حسگرها و نانوحسگرهاى 
مبتنى بر فناورى لیزر فعالیت دارد. این شــرکت نانوحسگرهاى لیزرى خود را با توجه به این موضوع که فرایند 
جــذب هر ترکیب در یک طول موج مشــخص صــورت مى پذیرد، طراحى و تولیــد مى نماید. این طول موج 
مشــخص براى هر ترکیب منحصر به فرد است که زمینه مناسبى براى توسعه حسگرهاى گزینش پذیر نسبت به 
یک ترکیب مشــخص فراهم مى نماید. نانوحسگر لیزرى این شرکت که براى گاز دى اکسید گوگرد طراحى 

شده است، در شکل 7 قابل مشاهده است.
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1  Nanotechnology

2  Biotechnology

3  Information Technology

4  Cognition Technology

5  Convergence

6  NBIC

7   Converging Technologies

8  Genetic Technology

9  Robotic technology

10  Genetic Nano Robotic Technology

11  Miniaturization

12  Nanochips

13   Nanosensors

14  Bioinformatics

15  Synchronization 

16  Intranet 

17  Carbon Monoxide (CO)

18  Carbon Dioxide (CO2)

19  Sulfur Oxides (SOx)

20  Nitrogen Oxides (NOx)

21  Volatile Organic Compounds (VOCs)

22  Sulfur Dioxide (SO2)

23  Dyspnea

24  Lymphocytes

25  Interference

26  Sensitivity Range 

27  Detection Limit

28  Nanoelectromechanical Systems 
(NEMS)

29  Modi�ed

30  Resonant

31  Zeptograms (10-21 grams)

32  Synchronization

33  Smartphones

34  Wearable

35  Portable

36  Indoor

37  Outdoor

38  Working Electrode (WE)

39  Nanocatalyst

پی نوشت ها

نتیجه گیری
گاز دى اکســید گوگرد یکى از مهم ترین گازهاى آالینده محیط زیســت به شــمار مى آید که عمدتا در نتیجه 
ســوختن ترکیبات مختلف به خصوص زغال ســنگ در اتمسفر آزاد مى شود. رها شدن بیش از حد این گاز در 
اتمسفر موجب بروز نگرانى هاى زیست محیطى زیادى شده است که مى توان مهم ترین آن ها را باران هاى اسیدى 
دانســت. گذشته از این مسائل، غلظت این گاز در محیط هاى مختلف به خصوص در خون انسان نیز از اهمیت 
ویژه اى برخوردار است. در این راستا و هم گام با استاندارهاى تبیین شده براى میزان مجاز این گاز در بخش هاى 
مختلف، حســگرهایى نیز براى اندازه گیرى این گاز توسعه یافته اند. توسعه علوم و فناورى هاى مختلف همواره 
توأم با ظهور پدیده هاى نو است. از جمله این مسائل، همگرایى فناورى هاى انبیک است که به طور ویژه نقش 
بســیار اساسى در توسعه نانوحسگرها دارند. امروزه نانوحسگر ها در حوزه هاى مختلف، کاربرد گسترده اى پیدا 
کرده اند که یکى از مهم ترین آن ها تشخیص و اندازه گیرى گازهاى مختلفى همچون دى اکسید گوگرد است.

مجموعه گزارش هاى  
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مجموعه نرم افزارهای «نانو و صنعت» 

مجموعه نرم افزارهاى نانو و صنعت با هدف معرفى کاربردهاى فناورى نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحى و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتى مفید و کاربردى در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکى و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتى کشور و عالقمندان به فناورى 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهاى نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهاى فناورى نانو در صنایع «نفت»، «خودرو»، «نساجى»، «ساخت وساز»، 

«بهداشت و سالمت» و «کشاورزى»، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66871259 :مرکز پخش

1  http://nbic.isti.ir

2   http://www.ask.com/science/main-causes-air-pollution-1bc986e�16b144c. 

3  http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/16860-2494673.jpg.

4  http://www.marketresearch.com/BCC-Research-v374/Environmental-Sensing-
Monitoring-Technologies-Global-8143174/.

5  http://www.marketresearch.com/Mordor-Intelligence-LLP-v4018/Global-Nano-
Sensors-Growth-Trends-9049628/.

6  http://www.marketresearch.com/BCC-Research-v374/Gas-Sensors-Metering-
Applications-8358623/.

7  http://www.marketresearch.com/BCC-Research-v374/Nanotechnology-
Environmental-Applications-Global-9300173/.

8  http://www.google.com/patents/US8609427.

9  sensing.honeywell.com.

10  http://www.spec-sensors.com/product/indoor-air-quality-sensor-developer-kit/.

11  http://www.aeroqual.com.

12  http://www.aeroqual.com/product/carbon-monoxide-analyzer-module.

13  http://www.aeroqual.com/product/sulfur-dioxide-analyzer-module.

14  http://www.aeroqual.com/product/hydrogen-sul�de-analyzer-module.

15  http://nanoplus.com/en/application/applications-by-trace-gas/sulfur-dioxide-
detection-so2/#jumptab-1.

مراجع

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو



12

 کاربرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 
غشایى

 نانو فیلتر هاى لیفى
 فناورى هـاى نوین در مدیریت و افزایش بهره ورى 

آب در نیروگاه هاى گرمایى
Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 

کاربرد فناورى  نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربرد فناورى نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 

 LED
 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى

 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو
 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو

 کاربرد فناورى نانو در پوشاك 
 کاربرد فناورى نانو در رنگرزى منسوجات 

 کاربرد فناورى  نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى
 کاربـرد فناورى نانـو در تولید منسـوجات خود-

تمیزشونده
 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 

 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا
 نانوحسگرهاى تشخیص دهنده پاتوژن هاى میکروبى 

در مواد غذایى
 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت

 کاربرد نانوحسگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 
خاك

 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسمت هاى 
مختلف نیروگاه 

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
معکوس 

 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 
 فناورى هاى نوین در اسـتفاده از آب هاى تخریب 

شده به عنوان منبع آب مصرفى صنایع مختلف 
 مدخل هوا-نانو الیاف

 رنگ هاى محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
 کاربرد فناورى نانو در رنگ ها و پوشش هاى آب گریز

 کاربرد فناورى نانو در رنگ هاى آنتى فولینگ
 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه هاى ضد 

حریق در صنعت ساختمان

بـر  مبتنـى  رنگ سـنجى  سـامانه هاى  کاربـرد   
اسپکتروفتو مترى در صنایع رنگ

 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى
 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان

 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى
 کاربـرد فناورى نانـو در صنعـت ترانزیسـتور و 

مدارهاى مجتمع
 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه هاى مقاوم در برابر 

لغزش
 بررسى و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه هاى 

مختلف 
 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

مستقیم 
 آزمایشگاه روى تراشه 

 کاربرد نانولوله هاى کربنى در فلزات
 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنایع مختلف، حوزه 

کامپوزیت و پلیمر
 کابرد فناورى نانو در خازن ها

 کاربرد نانوکاتالیست ها در بهبود عملکرد پیل هاى 
سوختى

 سلول هاى خورشیدى شفاف
 کاربردهـاى فناورى پالسـماى قوسـى خزنده در 

صنایع
 نانوذرات مغناطیسـى،  تشخیص و درمان هدفمند 

بیمارى ها
 کاربـرد فناورى نانـو در منسـوجات پزشـکى و 

بهداشتى
 کاربـرد نانومواد سـلولز در فیلم هاى بسـته بندى 

خوراکى

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

مجموعه گزارش هاى  
نانوحسگرهای  تشخیص و اندازه گیری گاز دی اکسید گوگرد 128صنعتى فناورى نانـو




