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فناوری نانـو

فناوری نانو اصطالحی اســت که طراحی، ساخت و استفاده از ساختارهایی کاربردی را توصیف می نماید که حداقل یکی از ابعاد 
مشخصه  آن ها در مقیاس نانومتر باشد. به عبارت دیگر فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با در دست 
گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود.  فناوری نانو از کنار هم قرار 
دادن مواد و کنترل فرآیندها در مقیاس اتمی و مولکولی ابزارهایی را به بشــر معرفی نموده است که می توانند زمینه ساز تحولی 
شگرف در زندگی بشر گردد. این فناوری یک رویکرد بین رشته ای است که به علت عمومیت آن می تواند در تمام زمینه ها منشأ 
تحول باشد. استفاده از فناوری نانو در صنایع مختلف سیری متفاوت داشته  است و در برخی از صنایع به مرحله ثمردهی رسیده 
است و در برخی دیگر هنوز در مرحله تحقیقات و توسعه قرار دارد. از جمله صنایعی که فناوری نانو در آن ها در حال توسعه است 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کشاورزی و صنایع غذایی، صنایع هوانوردی و اتوماسیون، الکترونیک و ارتباطات، تولید مواد شیمیایی، درمان، بهداشت و علوم 

زیستی، ساخت و تولید، انرژی های نو، محیط زیست، امنیت ملی و صنعت حمل و نقل.
فعالیت های مطالعاتی در زمینه نانو در ایران در سال 2000 میالدی آغاز شد. در این سال ایران از نظر تولید علم در زمینه فناوری 
نانو در جهان رتبه 59 و در جهان اسالم پس از کشورهایی چون ترکیه، مصر، مالزی، مغرب و تونس رتبه ششم را به خود اختصاص 
داده بود. ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 2003 تأسیس شد و با فعالیت این ستاد پس از گذشت سه سال، در سال 2006 
میالدی، ایران در بین کشورهای جهان اسالم موفق به کسب رتبه نخست در زمینه تولید علم فناوری نانو شد و در یک سال پس 
از آن در منطقه نیز به رتبه نخست دست پیدا نمود. ایران اکنون در زمینه تولید علم فناوری نانو در رتبه هشتم جهان قرار دارد 
و جزء 15 کشــور برتر دنیا در این زمینه نیز هست. ایران تنها کشور جهان اسالم و منطقه خاورمیانه است که در کنار کشورهای 

قدرتمند در نمایشگاه ساالنه بین المللی فناوری نانو شرکت می کند. 
با توجه به مشکالت موجود در کشور در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، مخصوصا در حوزه آب و نهاده های کشاورزی، فناوری 

نانو و به کارگیری آن در این حوزه می تواند تا حدود زیادی در مهار این مشکالت کمک نماید.
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فناوری نانو در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع وابسته
فناوری نانو و کشاورزی

 نانو آفت کش ها و نانوعلف کش ها
طی چند سال اخیر، آفت کش هایی توسعه یافته اند که توسط نانوذرات احاطه شده اند. ویژگی 
این آفت کش ها این است که می توان آنها را طوری طراحی نمود که زمان آزاد سازی آفت کش 
و یا علف کش را افزایش داد و یا آزاد سازی آن ها با اتفاق شرایط محیطی خاصی آغاز گردد. 
با استفاده از تلفیق این نوع از آفت کش ها و سیستم های رهایش هوشمند، عالوه بر افزایش 
تولید محصوالت کشاورزی، آسیب های وارده به کارگران در زمین های کشاورزی نیز کاهش 

می یابد.

 نانوکودها
میزان عناصر غذایی خاک باید در حد مناسب باشد و بتواند این عناصر غذایی را به خوبی در اختیار گیاه قرار دهد. یکی از راه های 
تامین عناصر غذایی خاک، اســتفاده از کودهای مناسب می باشد. مصرف کودها عالوه بر افزایش تولید، باید کیفیت محصوالت 
کشاورزی را نیز ارتقاء دهد. نکته دیگر عدم ایجاد آلودگی محیط زیست توسط کود است؛ زیرا در غیر این صورت سالمتی انسان، 
جانــوران و گیاهان به خطر خواهد افتاد. فناوری نانو با تغییر و اثرگذاری در فرموالســیون کودها و تولید موادی با ویژگی های 
مناسب و منحصر به فرد )نانو کود شــیمیایی، نانو کود آلی و نانو کود بیولوژیک( می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند و 
استفاده از این فناوری در تولید کود، ســبب افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی و کاهش روند تخریب محیط زیست 

می گردد. 

 نانوحسگرها
کشاورزي دقیق که همواره آرزویي دیرینه بوده است، کمک مي کند که بتوان با کمترین ورودي )کودها، آفت کش ها، علف کش ها و...( 
بیشترین خروجي )عملکرد محصوالت( را به دست آورد؛ این هدف با بررسي متغیرهاي محیطي و عملکردهاي هدفمند قابل دستیابي 
اســت. نانوحسگرها برای بررسی و شناسایی آالیندگی ها، آفت ها، میزان مواد مغذی موجود در خاک و همچنین تنش های ناشی از 
خشکسالی، دما و یا فشار مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این حسگرها از طریق به کارگیری نهاده های کشاورزی در مواقعی که 

مورد نیاز هستند، سبب افزایش کارایی و بهره وری زمین های کشاورزی و تولیدات آن ها می گردد.
 )GPS( در کشــاورزي دقیق با استفاده از رایانه ها، سیســتم هاي ماهواره اي مکان یاب جهاني
و دستگاه هاي حســگر کنترل از راه دور، مي توان در مورد کیفیت رشد محصوالت کشاورزي، 
تشخیص دقیق طبیعت منطقه و مشکالت آن، تصمیم صحیح گرفت. مي توان شرایط را به گونه اي 
تنظیم کرد که این کار عالوه بر کاهش هزینه، به کاهش ضایعات کشاورزي کمک کرده، آلودگي 
محیط زیست را به حداقل برساند. حسگرهاي کوچک و سیستم هاي کنترل و پایش که با کمک 

فناوري نانو ساخته شده اند، مي توانند تأثیر مهمي بر این شیوه جدید کشاورزي داشته باشند.

 بهداشت دام و طیور
با آمیختن غذای مورد نیاز جوجه ها با نانوذراتی که می توانند به باکتری ها متصل شــوند، می توان پاتوژن های موجود در غذای 

جوجه ها را کاهش داد. به عنوان مثال، استفاده از نانورس می تواند سبب کاهش اثرات زیان بار آفالتوکسین در طیور گردد.
همچنین پوشش های خودسامان فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم در النه طیور در حضور نور و رطوبت برای کاهش باکتری ها 

به کار گرفته می شود.

 سامانه های رهایش هدفمند دارو
سامانه های رهایش هدفمند دارو جهت شناسایی و درمان یک بیماری و یا کمبود مواد غذایی در دام ها به کار گرفته شده اند. این 
سامانه ها عالوه بر هدفمندی از خاصیت رهایش کنترل شده زمانی نیز برخوردارند تا بتوانند بهترین نتیجه را بر روی دام داشته 

باشند.
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 زئولیت ها برای نگهداری آب و مواد مغذی در خاک
زئولیت ها آلومینا ســیلیکات های بلوری متخلخلی هستند که می توانند خواص نگهداری آب و مواد مغذی را در خاک های شنی 
بهبود بخشند و نیز سبب افزایش تخلخل در خاک های رسی می گردند. مزیت های استفاده از نانو زئولیت در کشاورزی عبارتند از:

 تخلخل زیاد، قابلیت جذب باالی آب و افزایش ظرفیت نگهداشت آب در خاک
 اصالح زمین های شنی و توزیع آب در این قبیل خاک ها

 افزایش تهویه پذیری خاک 
 قابلیت جذب فلزات سنگین )کروم، نیکل، سرب، کادمیوم و...( و پاالیش خاک های آلوده

 قابلیت ترکیب با عناصر غذایی و عمل کردن آن به عنوان یک کود ُکندَرها

 تصفیه هوای نانویی جهت افزایش عمر سبزی ها و میوه  ها
تعیین فرآیند حرارتي و زمان فرآیند براي فرآوري و تبدیل انواع میوه و سبزي موجب افزایش عمر نگهداري محصوالت فرآیند 
شده تا حداقل دو سال مي شود و با فرآیند و تبدیل میوه و سبزي ها مي توان ضایعات این محصوالت را حداقل 50 درصد کاهش 
داد. در این میان فناوري نانو با ابداع روش هاي نو توانسته است گام مهمي در این عرصه بردارد دلیل افزایش ضایعات میوه به 3 
مرحلة قبل از تولید، برداشــت محصول و بعد از برداشت و در مرحله توزیع و حمل و نقل برمي گردد. از طرفي شرایط انبارداري 

نقش بسیار مهمي در افزایش نگهداري محصوالت باغي و کاهش ضایعات دارد. 
با اســتفاده از فناوری نانو محیط انبــارداري را مي توان طوري کنترل کرد که 
ضایعات محصوالت باغي به حداقل برسد. انبارداري در اتمسفر کنترل شده و 
استفاده از انبارهاي کم فشار با تأثیر بر فرآیندهاي تنفس و تولید اتیلن، توسط 
مواد نانویي جاذب که با مکانیســم هاي مختلف در محیط عمل مي کنند، عمر 
نگهداري محصوالت و ضایعــات محصوالت باغي را  در طول انبارداري کاهش 
مي دهد. با این فناوري از انبارهاي بســیار بزرگ نگهداري و حمل موادغذایي 
گرفته تا یخچال هاي خانگي مي توان ماندگاري محصوالت غذایي را تا چندین 

برابر افزایش داد که در این رابطه تمام زنجیره توزیع و نگهداري تا مصرف کننده از مزایاي آن بهره مي برند.
 

 استفاده از فناوری نانو جهت بازیافت ضایعات کشاورزی
فناوري نانو با استفاده از فرآیندهاي طبیعي زیستي، شــیمیایي و فیزیکي در بازیافت مواد باقیمانده از محصوالت کشاورزي و 
تبدیل آنها به انرژي و یا مواد شیمیایي صنعتي نیز نقش دارد. به طور مثال از زمان برداشت پنبه تا تولید پارچه بیش از 25% الیاف 

به ضایعات تبدیل مي شوند که مي توان با استفاده از فناوري نانو از آنها استفاده کرد.

 استفاده از نانوبیوفناوری در کشاورزی
فناوري نانو اجازه مي دهد تا اجزاء و ترکیبات دلخواه را در داخل ســلول دست ورزي نمود و مواد و محصوالت جدیدی با استفاده 
از روش هاي جدید خودســامانی و تغییر ژن ایجاد نمود. اســتفاده از این نوع قابلیت ها موجب تولید گیاهان، دام و به طور کلي 
موجوداتي با ویژگي هاي برتر مانند تولید گیاهاني که نسبت به آفات، ویروس ها، باکتري ها، قارچ ها و علف کش ها  مقاوم هستند، 

مي شود.
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 استفاده از فناوری نانو در شاسی و بدنه ماشین آالت کشاورزی
شرایط کار سخت براي ماشین آالت کشاورزي به خصوص تراکتورها، کمباین ها 
و دیگر ماشــین آالتي که در محل زمین یا باغ اســتفاده مي شوند ضرورت به 
کارگیري قطعات بادوام تر و مقاوم تر را بیشتر بیان مي کند. استفاده از نانوذرات 
خاک رس و نانولوله هاي کربني براي تولید نانوکامپوزیت هایي که مشخصه هاي 
مکانیکي بهبودیافته اي نســبت به کامپوزیت هاي معمولــي دارند، مي تواند 
رویکرد جدیدي براي ســبک تر کردن و حتي جایگزین کردن با قطعات فلزي 
در ماشین آالت کشاورزي باشد. این مســأله نه تنها بر افزایش طول عمر این 
تجهیزات تأثیرگذار است بلکه با سبک تر شدن آنها، کاهش مصرف سوخت و 

در نتیجه کاهش آلودگي هاي زیست محیطي را نیز خواهیم داشت که ما را به داشتن »زمین سبز« نزدیک تر مي کند.
 

 استفاده از فناوری نانو در تایر تراکتور و کمباین
تایر یکي از گران ترین قســمت هاي تراکتور اســت. با افزودن نانوذرات به الستیک تراکتورها و ماشین آالت کشاورزي مي توان 
مقاومت لغزشــي تایرها را بیشتر کرد و ســائیدگي را تا 50 درصد کاهش داد. حضور نانوذرات باعث افزایش مقاومت سایشي، 
افزایش اســتحکام )بهبود خاصیت مکانیکي(، افزایش حد پارگي، حد شکستگي و زیبایي ظاهري الستیک مي شود. به  عالوه 
همواري، صافي و ظرافت شــکل ظاهري تایر را نیز به همراه دارد. همه این عوامل موجب ایجاد محصولي مرغوب و با کیفیت باال 

مي شود که توانایي دوام بیشتر در شرایط عملیاتی تراکتورها را بدهد.

فناوری نانو و صنایع غذایی

 بسته بندی کنترل کننده مواد غذایی 
نفوذ اکسیژن مسأله ســازترین عامل در فساد محتویات بسته بندي است زیرا 
این عنصر باعث فســاد چربي موادغذایي همچنین تغییر رنگ آنها مي شود. 
ایجاد پالستیک هاي جدید با استفاده از نانوذرات جهت بسته بندي موادغذایي 
این صنعت را متحول ساخته  است. در پالستیک هاي جدید نانوذرات به صورت 
زیگزاگ قرار گرفته اند و مانند ســدي از عبور اکسیژن ممانعت مي کنند. لذا 
با اســتفاده از نانوذرات، مي توان فیلم هاي آنتي باکتریال، مقاوم و ســبک، با 
نفوذناپذیري بخار آب، اکســیژن، باکتري، میکروب و همچنین قابل بازیافت و 

مقاوم در برابر دما ساخت.

 بسته بندی هوشمند مواد غذایی 
پیشرفت در بسته بندي هوشــمند براي افزایش عمر مفید محصوالت غذایي، هدف بسیاري از شرکت ها است. این سیستم هاي 
بســته بندي قادر خواهند بود پارگي ها و سوراخ هاي کوچک را با توجه به شرایط محیطي )مانند تغییرات دما و رطوبت( ترمیم و 
مصرف کننده را از فساد ماده غذایي آگاه ســازند. فناوري نانو مي تواند در مواردي مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش ها، 
افزایش ویژگي هاي دیواره )مکانیکي، حرارتي، شــیمیایي، میکروبي( افزایش مقاومت در برابر گرما، گسترش ضدمیکروب هاي 
فعال و سطوح ضدقارچ کارساز باشد. از نانوحسگرهایي که به رهایش مواد شیمیایي ناشي از فساد غذاها حساس هستند مي توان 
در بسته بندي هاي هوشمند استفاده کرد، تا به محض شروع خراب شدن غذا، رنگ بسته بندي تغییرکرده، به مشتري هشدار داده 

شود. این سیستم به مراتب دقیق تر و مطمئن تر از فروش با تاریخ مصرف است.

 بسته بندی فعال مواد غذایی
بســته بندي هاي فعال حاوي موادي با عملکردي خاص، شبیه به بسته بندي هایي هستند که از ورود اکسیژن و فساد غذا جلوگیري 
مي کنند و فناوري به کار رفته در آنها از بسته بندي هوشمند یک گام جلوتر است. در این بسته بندي ها، مهم ترین نگراني در مورد جذب 
و مصرف اکسیژن است. به  عالوه خاصیت ضدمیکروبي نیز براي این نوع بسته بندي بسیار مهم است که محصوالت نانو به خوبي به این 
نیاز پاسخ مي دهند. این بسته بندي هایي را طوري طراحي کرده اند که به محض شروع فساد در ماده غذایي داخل بسته، از خود، ماده 

نگهدارنده آزاد مي کنند. این نوع بسته بندي توسط یک سوییچ زیستي، که به کمک فناوری نانو ساخته شده فعال مي شود.
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 استفاده از فناوری نانو جهت تولید مواد غذایی با خواص فوق العاده در طعم، رنگ، بو و مزه
استفاده از نانوکپسول هاي حاوي غذاهاي غني شــده که مواد مغذي و آنتي اکسیدان ها را به تدریج به بخش هاي خاصي از بدن 
تحویل مي دهند مي تواند عالوه بر اینکه مواد غذایي قدیمي را به ذراتي در ابعاد نانو تبدیل کند تا در داخل بدن رها شــده و به 
خوبي جذب شوند، با توجه به ذائقه شخص یا باتوجه به شرایط دما و pH  دهان او، پارامترهاي رنگ، طعم، مزه و بوي غذا را تغییر 

دهد.
استفاده از این فناوري تهیه دسته وسیعي از انواع غذاهاي تعاملي و فرآورده هاي نوشیدني که با ذائقه و نیازهاي فردي مصرف کننده 
سازگار باشد و دامنه وسیعي، از نوشیدني هاي تغییر رنگ دهنده تا غذاهاي جدید سازگار با حساسیت مصرف کننده )یا نیازهاي 

تغذیه اي او( را در بر مي گیرد.

 استفاده از نانوحسگرها در صنایع غذایی دقیق
یکي از محصوالت کلیدي در حوزه فناوري نانو، حســگرهاي بویایي الکترونیکي )بیني الکترونیکي( و هم خانواده جدیدتر آنها 
حسگرهاي چشایي الکترونیکي )زبان الکترونیکي( هســتند. این وسایل از زبان و بیني انسان تقلید مي کنند با این تفاوت که 

نسبت به طعم ها و بوهاي ناچیز حساسیت بیشتري دارند.
بیني الکترونیکي آرایه اي از حســگرهاي گازي در مقیاس نانو است و ســطح باالي نانوذرات اجازه عبور بیشترین گاز ممکن از 
روي آنها را مي دهد. این فناوري به همراه فناوري تشــخیص الگویي، امکان ایجاد یک اثر انگشت دیجیتالي از هر بوي خاص را 
فراهم مي کند. این محصوالت در آزمایشــگاه هایي از جمله NASA  براي تشخیص مواد شیمیایي در حد ناچیز استفاده شده اند؛ 
اما در حال حاضر در صنایع غذایي جهت کنترل بهترین ســطح تولید شــده غذاها به کار مي روند. این محصوالت همچنین در 
جهت تشــخیص آالینده ها و تجزیه کیفي و کمي غذا مؤثر هستند. در حال حاضر بعضي شرکت ها نوعي زبان الکترونیکي را به 
کار مي برند که شــامل آرایه اي از حسگرهاي مایع )الکترودهاي پوشش داده شده با پلیمرهاي هادي( به همراه فناوري تشخیص 
الگویي است که قادر به تشخیص طعم هاي ویژه از هم مي باشد. از کاربردهاي مهم این زبان، آزمون چشایي نوشیدني ها مانند آب 
میوه ها، شیر، قهوه، آب معدني و نوشابه ها و همچنین توانایي چشیدن مواد شیمیایي در حد PPT  حسگر چشایي، در بسته بندي 

گوشت قادر به تشخیص اولین نشانه هاي فساد مواد غذایي بوده و با تغییر رنگ، فساد ماده غذایي را هشدار مي دهد.

RFID استفاده از برچسب گذاری های نوین 
امروزه برچســب گذاري تحت عنوان RFID (Radio Frequency Identification) که مخفف عبارت برچســب شناسایي با فرکانس 
رادیویي مي باشــد، ساخته شده است. این برچسب ها یک تراشه مدار مجتمع مي با شــند که داراي یک مدار رادیوي و یک کد 
شناسایي تعبیه شده در داخل خود، هستند. با استفاده از برچسب هاي RFID  بر روي بسته بندي موادغذایي، صندوقدار مي تواند 
در یک لحظه خرید یک مشــتري را کنترل و همچنین اگر هر کدام از محصوالت، تاریخ مصرف شــان گذشته باشد می تواند به 
مشــتري یادآوري نماید. برچسب هاي RFID  حتي پس از اینکه، بســته محصول غذایي از فروشگاه خارج شود، اطالعات را به 

فروشگاه ارسال مي نمایند. این امر باعث مي شود فروشگاه  داران از رفتار مشتریان با ماده غذایی آگاه شوند.
مزیت برچسب RFID، کوچکي آن اســت به طوري که مي توان آن را 
داخل خود محصول، و نه روي بسته بندي، جاسازي کرد. این برچسب 
قابلیت ذخیره سازي اطالعات بیشتري دارد و از فاصله دور مثاًل از روي 
جعبه هاي کارتن یا سایر بسته بندي ها، هم قابل اسکن است. همچنین 
تعداد زیادي برچســب را مي توان به طور هم زمان اســکن کرد. این 
برچسب را مي توان به گوش حیوان وصل نمود و یا آن را به بدن حیوان 
تزریق کرد. اندازه کل برچســب حدود یک ذره خاک است. بنابراین با 

فناوری نانو هر نوع وسیله اي را مي توان در هر در مکاني به طور خودکار شناسایي نمود. لذا برچسب گذاري موادغذایي با این روش 
به این معني است که مي توان غذا را تا زمان مصرف از مراحل فراوري گرفته تا مرحله حمل و نقل، و غذا خوري ها، قفسه فروشگاه 

و حتي پس از خرید آنها توسط مشتریان، پایش نمود.

 استفاده از نانوفیلترها در ایجاد اتاق های تمیز
در اتاق هاي تمیز که با هدف کنترل نفوذ ذرات در یک بخش ایجاد مي شوند و نقشی حیاتي در تحقیقات بیوفناوری و بیولوژیکي 
در حوزه کشــاورزي و صنایع غذایي دارند، مي توان از فیلترهایي استفاده نمود که با استفاده از فناوري نانو بهبود پیدا کرده اند. 
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این فیلترها به  دلیل منافذ بسیار ریز و نانوکاتالیست هاي نشانده شده روي سطح خود، کنترل نفوذ ذرات و سطح استریلیزاسیون 
را باال برده و شرایط محیطي را براي ایجاد یک اتاق تمیز  واقعي ایجاد مي کنند.

تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری نانو

 جداسازی و حذف انواع آالینده های آلی و معدنی
تصفیه آب با به کار گیری فناوری نانو برای کشــاورزان به ویژه در کشــورهای در حال توسعه بسیار مقرون به صرفه می باشد. 
خالص ســازی و تصفیه آب با این فناوری براساس استفاده از  فیلترهای غشــایی )نانو لوله های کربنی و سرامیک های متخلخل 
نانویی( و نانو ذرات مغناطیســی است. فیلترهایی که با نانولوله کربنی ساخته  شده اند، قابلیت به کارگیری در حذف آالینده ها و 
مواد ســمی از آب قابل شرب را دارا می باشند. همچنین این مواد قدرت باالیی در حذف فلزات سنگین از قبیل سرب، کادمیوم، 
اورانیوم و آرســنیک دارند. نانو بلورهایی چون مگنتیت ضمن حفظ خصوصیات مغناطیسی خود، قابلیت ایجاد یک پیوند قوی و 
غیر قابل برگشت با آالینده هایی نظیر آرسنیک دارند. حذف آرسنیک و ارگانسیم های موجود در آب با به کارگیری نانوکانی رس 
مصنوعی و بدون استفاده از تجهیزات گران قیمت امکان پذیر می باشد، بدین ترتیب که تنها با عبور دادن آب از ستون های حاوی 
این کانی، آالینده های موجود درآب حذف می شــود. از دیگر مواد نانومتری مورد استفاده در حذف آالینده های فلزی و آلی از 
منابع آب می توان به نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی اشاره نمود. نانوزئولیت، اکسیدهای فلزی، فیبرها، آنزیم ها و دی اکسید تیتانیوم 
نیز برای از بین بردن آلودگی در ّآب مورد استفاده قرار گرفته اند. این فناوری کارایی باالیی در حذف ذرات آلی و آفت کش هایی 

از قبیل DDT، اندوسولفان ها و ماالتیون از محیط های آبی دارد.

 ضدعفونی کردن و کنترل میکروبی آب
در روش های مرســوم، جهت ضدعفونی نمودن آب از موادی چون کلر، کلرآمین، دی اکسید کلر، گاز کلر و ازن استفاده می شود. 
استفاده از این ترکیبات در آب، منجر به تولید مواد سمی و سرطان زا نظیر هالومتان ها، نیتروزآمین، برومات و... می شود که یکی 
از معضالت صنعت آب محسوب می گردد. تابش اشعه فرابنفش تولید این قبیل مواد را به حداقل می رساند اما این روش فقط برای 

ویروس های خاصی کاربرد دارد. ضدعفونی کردن آب با کمک فناوری نانو به دو طریق صورت می گیرد:
1. از بین بردن ویروس ها و باکتری های موجود در آب: در این روش مواد نانویی با 
اتصال به پروتئین های حیاتی و تخریب آنزیمی ویروس و باکتری و یا با جلوگیری 
از تکثیر مواد ژنتیکی )RNA و DNA( و تغییر ساختار آن ها، موجب از بین رفتن 
و یا غیرفعال شــدن ویروس ها و باکتری ها در محیط آبی می شوند. نانوموادی 
چون نانو نقره، نانو دی اکســید روی، نانو اکسید کلسیم، نانو اکسید منیزیم، 
کیتوزان، نانو ذرات آهن صفرظرفیتی، نانو دی اکسید آلومینیوم، نانو دی اکسید 
تیتانیوم و نانو لوله های کربنی تاکنون بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته اند 

که خاصیت ضد میکروبی و اکسید کنندگی قوی از خود نشان می دهند.
2. جداسازی ویروس ها و باکتری ها از آب با استفاده از فیلترها و مواد نانویی چون غشاهای نانو فیلتراسیون، نانو لوله های کربنی، 
نانو زئولیت ها، نانوکامپوزیت ها، ســرامیک های نانومتری که قابلیت به دام انداختن ویروس ها و باکتری ها را دارند. این فیلترها 

می توانند اندوتوکسین های میکروبی، مواد ژنتیکی و ذرات کوچک تا ابعاد میکرو را از آب جدا کنند.

 شیرین سازی آب
از فناور ی های مرســوم در زمینه شیرین سازی آب استفاده از اســمز معکوس )RO( می باشد که مقرون به صرفه نبوده و هزینه 
نگهداری باالیی دارد. به همین دلیل امروزه سعی بر این است از روش هایی استفاده گردد که این مشکالت را نداشته و به کارگیری 
آن نیز بسیار ساده و آسان باشد. از فناوری نانو می توان برای شیرین سازی و نمک زدایی آب نیز استفاده کرد. نانوساختارهای به 

کار گرفته شده در این زمینه عبارتند از:

1. غشاهای نانوفیلتر
از غشــاهای نانوفیلتر برای نرم سازی آب استفاده می شــود که در آن سختی آب کم شــده  و موادآلی، رنگ ها، باکتری ها و 
ناخالصی های دیگر از آب خام جدا می شوند. در این فرآیند بخشی از مواد معدنی از آب جدا شده و بین 10 تا 90 درصد نمک های 

نامحلول نیز از آب حذف می شوند.
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2. غشاهای اولترافیلتر
در اولترافیلتراسیون از یک غشــای نیمه تراوا برای فیلتر کردن یک محلول که حاوی عناصر مطلوب و نامطلوب است، استفاده 
می شود. این غشاها داری حفراتی به قطر 1 تا 100 نانومتری می باشند و می توانند اجزایی با وزن ملکولی 300 تا 100000 دالتون را 
از آب جدا کنند. نمک ها و اجزای دارای وزن ملکولی پایین از این غشاها عبور کرده و جامدات معلق بزرگ تر در سمت دیگر باقی  

مانده و امکان عبور ندارند.

3. غشاهای نانوکامپوزیتی آلی/ معدنی
در این روش نمک زدایی از آب با استفاده از بستر پلیمری حاوی نانو ذرات )زئولیت( و یا با بهره گیری از فیلم های نازک غشاهای 
نانوکامپوزیتی )TFN(، صورت می گیرد. استفاده از این غشاها موجب کاهش مصرف انرژی تا حدود 40 درصد می شود. همچنین 

میزان دفع نمک و دبی جریان عبوری از غشا افزایش یافته و میزان کثیف شدگی و گرفتگی غشا نیز کاهش می یابد.

4. غشاهای نانولوله کربنی
ســطح بسیار صاف و آبگریز داخلی این نانو لوله ها امکان جریان سریع سیاالت در آن ها را فراهم می کند. اما سایر آالینده ها و به 
ویژه نمک ها، به دلیل باری که در انتهای نانولوله ها وجود دارد، قابلیت عبور از این منافذ را نداشــته و دفع می گردند )شکل 1(. 
ایــن مواد را می توان به گونه ای طراحی کرد که دارای خاصیت گزینش پذیری در عبور مواد از خود باشــند و یون ها و نمک های 
نامطلوب را از آب حذف نمایند. ویژگی هایی چون مصرف کم انرژی )کاهش مصرف انرژی به میزان 75 درصد(، خاصیت ضد رسوب 

و خودتمیزشوندگی این نانولوله ها، از دیگر برتری های آن نسبت به دیگر روش ها محسوب می شود.

شکل 1. مکانیسم عملکرد نانولوله کربنی در شیرین سازی آب

5. غشاهای نانولوله نیتریدبور
این غشاها می توانند با دارا بودن جریان آب معادل چهار برابر جریان آب غشاهای موجود، نمک موجود در آبی با شوری دو برابر 

آب دریا را صد در صد تصفیه کنند.

 نانوحسگرها 
نانوحسگرها قادر به تشخیص تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آب بوده و به دلیل اندازه بسیار کوچک و ساختار نانومتری از دقت 

و واکنش پذیری بسیار باالیی برخوردارند. کاربردها و قابلیت های این نانوحسگرها در آب عبارتند از: 
 تشخیص نوع و میزان آلودگی در آب

 تشخیص آالیندگی قبل از شیوع آلودگی در کل آب
 حساسیت بسیار باال به میزان تغییرات pH آب 
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در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
محصوالت فناوری نانو



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت بسپار پیشرفته شریفنام شرکت

ساپکنام برند

1391سال تأسیس

تهران - خیابان آزادی - خیابان دکتر حبیب ا... - خیابان شهید قاسمی - خیابان گلستان - بن بست گل 2 9آدرس

www.polysharif.comنشانی سایت اینترنتی

کامپوزیت و پلیمرحوزه صنعتی تحت فعالیت

گرانول نانوکامپوزیت پلی پروپیلن/کلینام محصول اصلی

6 نفرتعداد کارکنان

200 تن گرانول در سالظرفیت تولید

انواع بسته بندی جهت میوه و مواد غذایی از قبیل نان، کاهو، مرکبات، گوشت، مرغ، ماهی و قارچمحل های کاربرد محصول

اثـرات

صرفه جویی 5000 میلیارد ریالی با حذف 1% ضایعات محصوالت کشاورزی

استان تهران - حسن آباد خالصه - مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

بسته بندی های ساخته شــده از نانوکامپوزیت های پلیمری با ترکیب ویژه با عنوان Active packaging موجب افزایش عمر مواد 
غذایی داخل بسته بندی می شود. این محصوالت بر پایه ی پلیمرهای گوناگون )بنابر کاربرد( به صنعت بسته بندی عرضه می شود. 
این پلیمرها عبارتند از پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی استایرن و PET.  مشخصه اصلی این محصول این است که با استفاده از این 
ترکیبات نانومتری در داخل پلیمر، امکان عبور اکسیژن از دیواره ی پلیمری بسته بندی و رسیدن آن به مواد غذایی بسیار اندک 

می شود.

نام محصول: انواع بســته بندی محصوالت خوراکی برپایه 
نانوکامپوزیت های پلیمری
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محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی

و صنایع غذایی



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران - خیابان ظفر - نرسیده به بزرگراه مدرس - پالک 248 - واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات ساز و تصفیه آبحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه نانو کویتاسیوننام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

60 دستگاهظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

تصفیه انواع آب های آشامیدنی و کشاورزی
عالوه بر آن، این دستگاه در حوزه های وسیعی دارای کاربرد است که اهم آن عبارت است از:

 استفاده از نانوکاویتاسیون در تولید امولسیون آب- مازوت؛
 استفاده از نانوکاویتاسیون در سبک سازی نفت؛

 پاستوریزاسیون سرد شیر و آبمیوه.

اثـرات

کاهش اثرات زیان بار آب های آلوده و کاهش هزینه های درمانی

محل تولید: استان تهران - شهر تهران
محل اجرای پایلوت: اردبیل

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

راکتورهای مربوطه که قلب دســتگاه می باشند بر 
اساس ظرفیت دستگاه طراحی و ساخته می شوند. 
آب وارد دستگاه شــده و با عبور از از راکتورها، 
حباب های نانومتریک  ایجاد می شــود و در مرحله 
بعد با  انفجار حباب در بخــش دیگری از راکتور، 
حجم زیــادی از رادیکال های آزاد OH و H بوجود 
می آید کــه  با عامل هیدروکســیل واکنش داده 
نمک های اکســیدی آن فلز واکنش ایجاد شده و 
باعث جذب و از بین بردن فلزات ســنگینی نظیر 

جیوه و آرسنیک از آب آشامیدنی می گردد.

نام محصول: دستگاه حذف فلزات سنگین از آب شـرب به 
روش نانو کویتاسیون
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مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

استان تهران - شهریار - شهرک صنعتی گلگون
محل تولید

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمو دینامیک از دو بخش اصلی 
تشکیل شده است:
الف: مدول غشایی:

دستگاه از صفحات غشای پلیمری با منافذ نانو از جنس پلی آمید )PA(  و یا 
پلی سولفون )PS( و یا پلی اتر سولفون )PES( و یا پلی آکریلو نیتریل )PAN(  و 
یا پلی وینیل دی فلوراید )PVDF( و یا ترکیبی ازآنها با ساختاری محافظتی از 
پلی استر و یا پلی پروپیلن تشکیل شده است که سیال آلوده به صورت موازی 

با سطح این غشاها در حال حرکت المینار است.
ب: بخش ایجاد حرکت هارمودنیامیک با فرکانس باال:

 صفحات غشایی در بخش دوم حرکتی هارمونیک نوسانی با فرکانسی معین 
دارد که در هر مورد میزان آن به وســیله تست های آزمایشگاهی تعیین و 
 Shear( تثبیت می شود. این فرکانس حرکتی باعث ایجاد تنش برشی بزرگ

Stress( و معینی در سیال می شود.
دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمو دینامیک، دستگاهی است 
کــه با به وجود آوردن تنش )Shear Rate( در حدود S/1  150000 در ســطح 
ســیال مانع ایجاد تمرکز آلودگی )Fouling(  بر سطح غشای نانویی گردیده 
و دسترسی آسان ملکول های آب به سطح غشا را باعث می گردد. آب عبور 

کرده از منافذ نانویی، فاقد آلودگی های محلول و نامحلول بوده و آلودگی های مذکور با جریان المینار آب به خروجی بخش فشرده 
شــده هدایت شده و به منبع برگشتی می ریزد. آب عبور کرده از منافذ نانویی غشا به وسیله واسطه های انتقال از جنس پلیمر 

پلی پروپیلن، به سمت کانال هدایت آب تصفیه می رود و به منبع آب تصفیه می ریزد.

نام محصول: دستگاه تصفیه آب و پساب با استفاده از  سیستم 
نانو فیلتراسیون غشایی به روش هارمودینامیکی
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محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی

و صنایع غذایی



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت مهندسی و ساخت آب روبش رسوب مهسارنام شرکت

مهسارنام برند

1388سال تأسیس

تهران - بزرگراه صیاد شیرازی - حسین آباد - موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش  - مرکز رشد واحدهای آدرس
فناور صنایع رنگ

-نشانی سایت اینترنتی

تصفیه آب و پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت

-نام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

تصفیه آ ب های کشاورزی و انواع آب های آلوده صنعتی
عالوه بر آن، این دستگاه در حوزه های وسیعی دارای کاربرد است که اهم آن عبارت است از:

 تصفیه شیرابه زباله؛
 تصفیه انواع پسآب های صنعتی و شیمیایی؛

 تصفیه انواع پسآب های میکروبی و زیستی مربوط به شرکت های داروسازی و بیمارستان ها؛
 تصفیه انواع روغن های خوراکی و صنعتی؛

 به عنوان جداساز در صنایع غذایی و لبنی؛
 به عنوان جداساز در صنایع نفت و پتروشیمی.

اثـرات

1. عدم نیاز به زمین و فضای بزرگ
2. صرفه جویی ارزی معادل 9 میلیارد ریال به ازای هر دستگاه 

3. صرفه جویی انرژی به میزان 35% در مقایسه با مشابه خارجی
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اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

تهران - بزرگراه شهید ستاری - خیابان شهید مخبری - نرسیده به شاهین - پالک 226 - طبقه 2آدرس

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات عملیات مهندسی سطح پالسماییحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه عملیات سطحی به روش پالسمای سرد اتمسفرینام محصول اصلی

30 نفرتعداد کارکنان

ساالنه 20 دستگاه صنعتیظرفیت تولید

صنایع بسته بندی مواد غذایی - صنایع نساجی - صنایع نفت و پتروشیمی -  صنایع داروسازی و بهداشتیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. افزایش زمان ماندگاری
2. کاهش دور ریز مواد غذایی

3. آماده سازی سطحی منسوجات

استان تهران - شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانو مقیاس

نام محصول: دستگاه عملیات سطحی به روش پالسمای سرد 
اتمسـفری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

از این دستگاه برای عملیات ســطحی و افزودن خواصی ویژه به 
سطوح منسوجات در صنایع نساجی، برای افزایش زمان ماندگاری 
و استریلیزاســیون در صنایــع غذایی و همچنیــن  در صنایع 

پتروشیمی و محیط زیست استفاده می گردد.
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محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی

و صنایع غذایی



اطالعات شرکت تولید کننده

بسپارسازان ایرانیاننام شرکت

بساپلیمرنام برند

1391سال تأسیس

تهران - کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج - بلوار پژوهش - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - شرکت بسپارسازان ایرانیانآدرس

www.BASApolymer.comنشانی سایت اینترنتی

کارخانه ها، پارکینگ ها، بهداشتی و بیمارستانی، اداری و تجاری، انبارهاحوزه صنعتی تحت فعالیت

کفپوش اپوکسی ضدسایشنام محصول اصلی

8 نفرتعداد کارکنان

120000 متر مربع در سالظرفیت تولید

کارخانه ها، پارکینگ ها، بهداشتی و بیمارستانی، محیط های اداری و تجاریمحل های کاربرد محصول

نام محصول: کفپوش های رزینی مقاوم در برابر سایش
نحوه عملکرد و ویژگی ها

کفپوش هــای یکپارچه و بــدون درز، کامال 
آنتی باکتریال،  و  ساده تمیز شــونده  ضدآب، 
برای  مناسب  به ســایش،  مقاوم  ضدلغزش، 
فضاهای بیرونــی و داخلــی، در طرح ها و 
بر روی  رنگ های بســیار متنوع، قابل اجرا 

انواع زیرسازی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانو مقیاس 

 تأییدیه انیستیتو پاستور ایران

محل تولید

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت بسپارسازان ایرانیان

اثـرات

 افزایش عمر مصرف در اثر افزایش مقاومت سایشی و مکانیکی 
کفپوش

 حفاظت از سطح بتن در برابر فرسایش و نفوذ مایعات
 تمیزشدن آسان

 آنتی باکتریال بودن
 قابلیت ایجاد خواص آنتی استاتیک

 حرکت آسان چمدان ها و ساک های چرخ دار
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اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

تهران - بزرگراه شهید ستاری - خیابان شهید مخبری - نرسیده به شاهین - پالک226 - طبقه 2آدرس

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات عملیات مهندسی سطح پالسماییحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیستم صنعتی الیه شانی به روش روش ARC و Sputteringنام محصول اصلی

30 نفر مستقیمتعداد کارکنان

ساالنه 20 دستگاه صنعتیظرفیت تولید

صنایع ابزار آالت و قالب ها - صنایع شیشه و آینه سازی - صنایع اپتیک - صنایع کاشی و سرامیک - صنایع پزشکی - محل های کاربرد محصول
صنایع تزئینی

اثـرات
1. صرفه جویی ارزی

2. کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

استان تهران - شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این دســتگاه جهت ایجاد پوشش های نانوساختار 
سخت و مقاوم، ایجاد پوشش های اپتیکی و همچنین 
ایجاد پوشــش های تزئینی بر روی فلزات، شیشه و 

سرامیک ها به کار می رود.

نام محصول: دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی 
(Arc-PVD- Sputtering PVD)

20

محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی

و صنایع غذایی



نام فناوری: پوشش های سخت و مقاوم

اطالعات شرکت تولید کننده

مرکز توسعه نانوپوششنام شرکت

-نام برند

-سال تأسیس

 تهران - خیابان ستارخان - خیابان شهید حبیب اهلل - بلوار شهید متولیان )گلها( - پالک 9آدرس

www.nanocoating.irنشانی سایت اینترنتی

صنایعی که قطعات آنها دچار سایش و یا فرسایش می شودحوزه صنعتی تحت فعالیت

پوشش های سخت و مقاومنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

صنایع خودروسازی، قطعه سازی، حمل و نقل ریلی، نساجی، صنایع فلزی، ماشین آالت کشاورزیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش عمر قطعات
 عدم نیاز به تعمیرات متوالی

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی به خارج از کشور 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

مرکز توسعه نانوپوشــش یکی از زیرمجموعه های کارگروه 
صنعت و بازار ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1392 
با هدف رسوخ فناوری نانوپوشش  ها در صنایع و شرکت های 
متقاضی و همچنین هدایت و حمایت شــرکت  های سازنده 
تجهیزات تشــکیل شــد. این مرکز با گردآوری اســاتید، 
متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در حیطه نانوپوشش ها 

در جهت توانمند نمودن کشور در عرصه این فناوری و کاستن از میزان وابستگی از این طریق تالش می کند. در حال حاضر این 
مرکز در گام اول با ارائه خدمات همچون مشــاوره و عارضه یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، و آموزش تخصصی و حمایت  های 
مالی ویژه در صدد بهره  مندی صنایع و شرکت های متقاضی در حیطه این فناوری می باشد. مرکز توسعه نانوپوشش تصمیم دارد 
در آینده ی نه چندان دور به عنوان یکی از برترین مراکز در حیطه فناوری نانو در آسیا خود را معرفی کند تا از این  رو به صادرات 

این فناوری دست یابد. بخشی از اهداف این مرکز عبارتند از:

 آشنایی شرکت ها و صنایع با پتانسیل  های بالقوه و بالفعل این فناوری ها
 ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شرکت ها و صنایع

 حل مشکالت صنعتی موجود صنعت با تکیه بر توانمندی این فناوری ها
 رسوخ و بکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع و شرکت ها

 کمک به توسعه فناوری در شرکت  ها و صنایع داخلی
 کمک به فناوران و شرکت  ها جهت عرضه این فناوری ها

 بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری نانوپوشش ها
 افزایش بهره  وری شرکت از طریق بکارگیری این فناوری ها

 روزآمد نمودن شرکت ها و صنایع از آخرین تحوالت در این حوزه از فناوری
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از مجموعه کتاب های محصوالت فناوری نانو منتشر شده است

محصوالت فناوری نانو
در صنعت حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

Iranian 
Nanotechnology 
Products

محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

تاریخ انتشار
زمستان 1393

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
ساخت ایــران
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مجموعه کتاب های 
محصوالت فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو
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