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نو
ی نا

ور
فنا

فنــاورى نانو یکــى از یافته هاى ارزشــمند 
بشرى اســت که ارائه راه حل هاى متنوع و 
نوآورانــه را بــراى بســیارى از چالش هاى 
زندگى بشــر تحقیق مى کنــد. فناورى نانو 
قابلیت مشــاهده، دســت کارى و مهندسى 
در مقیاس اتمى و مولکولى اســت. بر این 
اســاس مى توان خصوصیات مطلوب یک 
مــاده را چندین برابر نمــود و خصوصیات 
غیرمطلــوب را حذف کــرد؛ لذا محصول 

نهایى بدســت آمده با این روش داراى خصوصیاتى منحصر به فرد و کارآیى باال اســت. همچنین بســیارى 
از ســاختارهایى که با فناورى نانو ارائه مى شــوند، مى توانند خصوصیات منحصر بفردى را نمایان سازند که 
تاکنون در طبیعت وجود نداشــته است. بهره گیرى از این علم جدید مى تواند، راهگشاى بسیارى از نیازهاى 

جوامع بشرى باشد.   

حسگر
حسگر یا سنسور در حقیقت، ابزار و یا ماده اى است که بتوان با آن یک یا چند پدیده فیزیکى یا شیمیایى خاص 
را  بر اساس ایجاد یک سیگنال ویژه تشخیص داد. در حسگرهاى شیمیایى معموال مى توان به حضور و یا عدم 
حضور یک گونه (که با نام تخصصى آنالیت1 شناخته مى شود) و یا به غلظت آن پى برد.  در این مورد یا حسگر 
به صورت کیفى (تشــخیص نوع ماده و حضور یا عدم حضور آن)، و یا به صورت کمى (تشخیص مقدار ماده 
مورد نظر و دوز آن) مورد استفاده قرار مى گیرد. برخى حسگرها بسیار حساس هستند و مى توانند تا مقادیر بسیار 
پایین از مواد را تشخیص دهند. همچنین برخى قابلیت اندازه گیرى همزمان چندین عامل شیمیایى را با دقت باال 

دارا مى باشند.

اهمیت نانو حسگرها جهت تشخیص مواد شیمیایی و گازی قابل انفجار
در یک دهه اخیر، به دلیل وقایع تروریستى 
که در ســطح جهان اتفاق افتاده، تشخیص 
مــواد منفجره به منظور حفظ امنیت جوامع، 
اهمیت فراوانى یافته اســت. تشخیص مواد 
منفجــره  بــه ســه دلیل عمــده کار بســیار 
پیچیــده و پر هزینه اى اســت زیرا: 1) مواد 
منفجــره بســیار متنــوع هســتند، 2) عــدم 
وجود حســگرهاى ارزان قیمت حســاس2  
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و گزینش پذیــرى3 کــه بتوانند هم زمــان مواد منفجره را تشــخیص دهند 3) روش هاى تروریســتى تنوع و 
پیچیدگى هــاى خــاص خود را دارد. براى کاهش این مشــکالت نیاز به حســگرهایى اســت که عالوه بر 
قیمت کم، پتانســیل باالیى براى تشــخیص مواد منفجره داشته باشــند. به نظر مى رسد ورود فناورى نانو به 
عرصه حســگرها، جهت بهبود کارایى حسگرها اجتناب ناپذیر خواهد بود. نانو حسگرهاى مورد استفاده در 
این کاربرد، عالوه بر اســتفاده در عملیات ضد تروریســتى، مى توانند در پیداکردن بمب هاى خنثى نشــده 
و مین هــاى مناطق جنگى (به خصوص مین هاى بدنه پالســتیکى) مورد اســتفاده قــرار گیرند. همچنین در 
بســیارى از صنایع مانند پاالیشــگاه ها و معادن، تشــخیص نشــت گاز هاى قابل انفجار در مقادیر کم، بسیار 

حیاتى مى باشــد تا بتوان قبل از وقوع فاجعه، خطرات احتمالى را به حداقل رساند.

نانو حسگرهای تشخیص دهنده مواد منفجره
حسگرهاى تشــخیصى مواد منفجره باید 
به راحتى قابل حمل بــوده تا بتوان آنها را 
در همــه مکان ها مورد اســتفاده قرار داد. 
همچنین با توجه بــه اینکه در اکثر مواقع، 
مــواد منفجره در جعبه هاى سربســته تعبیه 
مى شوند، حسگرها باید توانایى تشخیص 
بخارهاى بســیار ناچیزى4 را کــه  از مواد 
منفجره ناشــى مى شــوند،  داشــته باشند. 
همانطور که در جدول 1 مشــخص است، 

  (Torr بر حسب) مواد منفجرهفشاربخار در دماى 20 درجه سانتى گراد

5/2 × 10-2Ethylene glycol dinitrate (EGDN)

4/8 × 10-62,4,6 -trinitrotoluene (TNT)

6/2 × 10-8Pentaerythritol tetranitrate (PETN)

3/1 × 10-82,4,6 -trinitrophenol (picric acid)

8/3 × 10-10Tetranitro-triazacyclohexane (RDX)

3/7 × 10-10Tetranitro-N-methylamine (Tetryl)

 جدول 1 . فشار بخار برخى از مهمترین مواد منفجره در دماى محیط [1].
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  بینى الکترونیکى
این نوع از حسگرها، مانند بینى حساس سگ عمل مى کنند. مشابه اثر انگشت، جایگاه هاى منحصر بفردى  براى 
هر ماده منفجره بر روى حسگر وجود دارد (شکل 2). زمانى که بخارات متصاعد شده از مواد منفجره بر روى 

جایگاه ویژه قرار مى گیرد، حسگر، وجود نوع ماده منفجره در مکان را اعالم مى کند. 

  صفحات نانو سیم/ نانو لوله
این ســاختارها نسبت ســطح به حجم زیادى دارند و همچنین  داراى خواص الکتریکى منحصر به فردى هنگام 
جذب بخارات مواد منفجره مى باشــند ( شــکل 3 ).  هر نانو لوله بر اســاس اندازه، جنس و گروه هاى عاملى که 
روى ســطح خود دارد، داراى هدایت الکتریکى منحصر به فردى مى باشد، در هنگام جذب  مولکول هاى مواد 
منفجره بر روى سطح نانو لوله ها، هدایت الکتریکى به شدت تغییر مى کند و این تغییرات مى تواند بیانگر وجود 

نوع خاصى از مواد منفجره در محیط باشد.

 شکل 2. هر 
بینى الکترونى، 

براى مولکول هاى 
موادمنفجره جایگاه 
اختصاصى دارد[2].

 شکل 3. 
الکترود نانو لوله 

کربنى حساس به 
مولکول هاى مواد 

منفجره [3].

میزان فشار بخار مواد منفجره در دماى محیط بسیار ناچیز است. به همین دلیل تشخیص این میزان از بخار مواد 
منفجره با حســگرهاى معمولى قابل ردیابى نیســت و تنها نانوحسگرها مى توانند عملکرد مطلوبى داشته باشند. 
نانوحسگرها مى توانند بر مبناى خواص شیمیایى و یا فیزیکى به بخارهاى مواد منفجره پاسخ دهند. نانو حسگرهاى 
تشــخیصى مواد منفجره را مى توان به بینى الکترونى5، صفحات نانوســیم/ نانو لولــه6، صفحات نانومکانیکى7، 
حســگرهاى پذیرنده آزاد8، حســگرهاى صفحات ترکیبى9، نانوحفره پالسمون لیزرى10 و حسگر هاى تحرك 

یونى11 تقسیم بندى کرد.
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 شکل5. حسگر 
حرارتى حساس به 

بخارات مواد منفجره [4]

  حسگرهاى پذیرنده آزاد
مواد منفجره این قابلیت را دارند که به ســرعت تجزیه شــوند و یا بســوزند. تماس بخارهاى مواد منفجره با 
سطح فعال یک نانو حسگر مى تواند به تولید گرما منجر شود. الگوى گرماى تولید شده براى هر ماده منفجره 
متفاوت اســت و مى توانــد به صورت تولید جریان و یا با کمک طیف ســنجى حرارتــى12 تغییرات گرمایى 

ردگیرى شود.

 صفحات نانو مکانیکى
این نوع حسگرها مانند پایه آنتن مى باشند که به دلیل گروه هاى عاملى که در سطح آنها قرار دارد به مولکول هاى 
مختلف مواد منفجره حســاس هســتند و با قرار گرفتن مولکول ها بر روى آنتن ها، بسته به جرم شان و یا حرارت 
ایجاد شده بر اثر برهم کنش نور لیزر و ماده منفجره، خمش در حسگر به وجود مى آید (شکل 4).  میزان خمش، 
مقاومت الکتریکى هر پایه ى آنتنى شکل را تغییر مى دهد، که مى توان بر این مبنا، نوع ماده منفجره را تشخیص 

داد.

 شکل4. یک 
حسگر نانومکانیکى 
و مکانیزم عملکرد 
این نوع حسگر[1].

مولکول هاى مواد منفجره
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 شکل6. یک 
حسگر صفحات 

ترکیبى [5].

  نانوحفره پالسمون لیزرى
در ایــن روش یک  نانو ورق نیمه رســانا مثل CdS، روى یک ورق فلــزى قرار مى گیرد به طورى که یک الیه 
بسیار نازك از ماده اى عایق بین این دو صفحه قرار مى گیرد. سطح ورق نیمه رسانا، داراى نقص است و با تماس 
مولکول هاى مواد منفجره، بر الکترون هاى الیه هدایت تاثیر گذاشــته و با اعمال لیزر پالســمون ایجاد شده در 
ســطح فلز رنگ هاى متفاوتى را نشان مى دهد که مى توان بر اساس رنگ حاصل، به نوع و غلظت ماده منفجره 

پى برد.

 حسگرهاى صفحات ترکیبى
این حسگرها از ترکیب چندین حسگر متفاوت تشکیل شده است به طورى که ممکن است هر ماده منفجره اى 

به یکى از حسگرها پاسخ دهى بهترى داشته باشد (شکل 6).

 شکل7. عملکرد 
یک حسگر نانوحفره 
پالسمون لیزرى [6].

ورق نیمه رسانابخار ماده منفجره
نقص در سطح

دى الکتریک

فلز
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 نمودار 1 . افزایش بازار نانوحسگرهاى تشخیص مواد منفجره بر مبناى میلیون دالر در هر سال [8].
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بازار نانوحسگرهای تشخیص مواد شیمیایی قابل انفجار 
به دلیل افزایش تقاضاى سیستم هاى امنیتى و همچنین بهبود سیستم هاى ایمنى و هشدار دهنده ها در صنایع،  بازار 
نانو حسگرهاى تشخیصى مواد شیمیایى قابل انفجار از میزان 0/1 درصد در سال 2014، به میزان  بیش از 2 درصد 
تا ســال 2021 خواهد رسید. همچنین بهاى تمام شده هر نانوحســگر از 400 دالر در سال 2014 به 372/8 دالر 

 شکل 8. یک 
حسگر تحرك یونى 

چند کاناله [7]

  حسگر هاى تحرك یونى
این نوع حسگرها داراى لوله هاى مکش گاز هستند که مى توانند بر مبناى بار یون ها و یا شکل و وزن یون ها آن ها 
را از هم جدا کرده و به آشکارساز برسانند. این لوله ها مى توانند ابعاد میکرونى داشته و جداره داخلى آن ها از 
نانوموادى تشــکیل شده باشد که ســرعت حرکت یون ها را کنترل کند. پس از تفکیک یون ها و مولکول هاى 
باردار در طول لوله، با فواصل زمانى معین به آشکار ساز مى رسند و مى توان مقدار و نوع ماده منفجره را تشخیص 

داد.
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رشکت های فعال در حوزه نانوحسگرهای تشخیص دهنده مواد منفجره 
در سال 2008، اتحادیه اروپا برنامه اى جهت افزایش موارد امنیتى مربوط به مواد منفجره اتخاذ کرد. این برنامه 
شــامل سه اصل مى باشد: پیشگیرى، تشــخیص و واکنش به موقع. مسائل مربوط به تشخیص مواد منفجره، نیاز 
به حســگرهاى پیشرفته دارد، به همین دلیل اتحادیه اروپا بودجه اى جهت پروژه هاى مشترك با پژوهشگاه هاى 
خصوصى اختصاص داد تا فناورى هاى نانو مربوط به این حوزه را گسترش دهد. جدول 2 نام پروژه هاى مربوط 

به نانوحسگرهاى تشخیصى مواد منفجره را نشان مى دهد [9] .

شــرکت SpectraFluidics در آمریکا با همکارى پژوهشــکده UCSB، نانوحسگر ردیاب مواد منفجره اى را 
تولید کرده اند و توانســته اند با چند ســازمان دولتى آمریکا قرارداد همکارى امضا نمایند (شــکل 9) [10] . این 
محصول در فرودگاه ها و ایســت هاى بازرســى مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت. شرکت Concentric یکى 

در ســال 2021 کاهش خواهد داشــت. 
نمــودار ســتونى 1، میزان بــازار جهانى 
نانوحسگرهاى تشخیص مواد قابل انفجار 
را نشان مى دهد که در سال 2021 مبلغى 
معادل 81/5 میلیون دالر خواهد بود [8].

مدت زمان تعیین شدهمیزان بودجه تعیین شدهبرنامه مادرنام پروژه

HAMLeTPASR2006 تا 2008 0/32 میلیون یورو

GUARDEDJIP‐FP2008 تا 3/52011 میلیون یورو

DOTSENSEFP72008 تا 2011 1/9 میلیون یورو

OPTIXFP72008 تا 2012 3/3 میلیون یورو

S3FP72009 تا 2012 2/14 میلیون یورو

PREVAILFP72010 تا 2013 4/3 میلیون یورو

COMMONSENSEFP72011 تا 2013 4/77 میلیون یورو

 جدول2. میزان بودجه اختصاص یافته توسط اتحادیه اروپا جهت توسعه نانو حسگرهاى تشخیصى مواد منفجره.
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پژوهشــکده ORNL، موفق به ارائه ســه ثبت اختراع در زمینه تشخیص مواد منفجره با کمک نانو حسگر ها شده 
اســت که یک مورد آن، از نوع حســگرهاى پذیرنــده آزاد (حرارتى) مى باشــد [12] و دو ثبت اختراع دیگر 
مربوط به تولید نانوحسگرهایى قابل حمل، ارزان با پاسخ دهى سریع مى باشد که پایه عملکرد آن طیف سنجى 
تحرك یونى13 است (شکل ) [13] . به دلیل توانایى این حسگر در جدا کردن یون ها قبل از برخود با آشکار ساز، 
عالوه بر مواد منفجره، توانایى اســتفاده جهت مواد شیمیایى مختلف مثل مواد مخدر، مواد خوراکى و غیره نیز 

خواهد داشت.

 شکل10. 
طیف سنج تحرك 

یونى ساخت 
.ORNL

  شــکل9. نانو 
حسگر ردیاب مواد 

منفجره ساخت 
 Spectra شرکت

.Fluidics

از شــرکت هاى تولید کننده حسگرهاى گازى مى باشد، حسگر تشخیص دهنده مواد منفجره این شرکت با نام 
تجارى Cantisens CSR-801G به بازار عرضه شده است [11] .
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شــرکت FLIR Systems یک شــرکت فعال در زمینه تولید حســگرهاى هشــداردهنده اســت، این شرکت 
حســگرهاى تشخیص مواد منفجره را تولید مى کند که مبناى عملکرد آن ترکیبى از سیستم بینى الکترونیکى و 

طیف سنجى است (شکل 11) [14] .

 شـکل11.
محصوالت 

مختلف از نانو 
حسگرهاى 

تشخیصى مواد 
منفجره ساخت 

 FLIR شرکت
.Systems

شــرکت Vaporsens نیز یکى از شرکت هاى موفق در تولید حسگرهاى تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر 
است. محصوالت این شرکت از مواد نانوفیبر تولید شده که بر مبناى بینى  الکترونیکى عمل مى کنند (شکل 12). 
همچنین شرکت  Vaporsens، سیستم را طورى طراحى کرده که بتوان بعد از اشباع شدن نانو فیبر از مولکول هاى 

مواد منفجره، کیت جدید را در دستگاه جایگزین کرد.( شکل 13) [15] . 

 شکل12. 
سیستم 

حسگر ردیاب 
مواد منفجره 

ساخت شرکت 
vaporsens

 شکل13. 
کیت هاى قابل 
تعویض بر روى 

دستگاه
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 شکل14. درگاه با 
قابلیت حسگر هاى 
تحرك یونى (سمت 

راست) و حسگرهاى 
نانو لوله کربنى بى سیم 
(سمت چپ) محصول 

.ZigBee شرکت

 شکل15. 
 RFID حسگر
در حال توسعه 
جهت شناسایى 
مواد منفجره 
توسط شرکت 
 Ge Global
Research

شــرکت Nanotech Applied، نیز از دیگر شــرکت هاى تولید کننده حســگرهاى مواد منفجره بر اســاس 
عملکرد حســگرهاى حرکت یونى است [7]. شرکت Owlstone Nanotech نیز یکى از شرکت هاى پیشرو 
در تولید نانوحســگرهاى هشــداردهنده گازهاى قابل انفجار جهت مصارف صنعتى مى باشــد [16].  شرکت 
ZigBee نیــز یکى از تولید کنندگان بزرگ در زمینه محصوالت امنیتى اســت که در زمینه هاى مختلفى مثل 

حسگر هاى تحرك یونى و حسگرهاى نانو لوله کربنى با قابلیت انتقال اطالعات به صورت بى سیم فعال مى باشد 
[17 و 18] (شکل 14) هر چند حسگرهاى  RFID 14 به عنوان برچسب براى شناسایى کاال و کد گذارى استفاده 
مى شــود، شرکت Ge Global Research پروژه ى تولید نانو حسگرهایى را آغاز نموده است که به صورت 

RFID عمل کرده و نیازى به باترى نداشته باشند (شکل 15) [19]. 
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شــرکت Owlstone پروژه اى را به پایان رسانده که در آن حسگر هاى تحرك یونى با قابلیت اتصال بى سیم 
در ابعاد بســیار کوچک تولید کرده اســت [20]. در مناطق جنگى مى توان هزاران حســگر را توســط جت 
جنگنده رها کرد و هر حســگر محدوده اى را تحت پوشــش خود قرار دهد و وجود هر گونه مین و یا بمب 
کنار جاده اى را شناسایى نماید، سپس از طریق ایجاد یک شبکه بى سیم بین حسگرها، محدوده پر خطر را به 

مرکز کنترل عملیات اعالم کند( شکل 16 ).

حسگرهاى تحرك یونى در ابعاد بسیار کوچک با قابلیت اتصال بى سیم

آزادسازى هزاران حسگر در منطقه توسط هواپیما

ایجاد شبکه بین حسگرها در منطقه جنگى

استفاده از چتر براى نشاندن حسگرها

ارتباط مداوم بین سربازان و مرکز کنترلتعیین مناطق پرخطر روى نقشه

 شکل16. حسگر هاى تحرك یونى با قابلیت اتصال بى سیم در ابعاد بسیار کوچک

فعالیت های داخلی در زمینه حسگرهای تشخیص مواد شیمیایی و منفجره
به دلیل اهمیت بسیار باال، پژوهش هاى متعددى در زمینه حسگر هاى تشخیص مواد منفجره و مواد شیمیایى در 
کشــور در حال انجام است. به عنوان مثال، ساخت حســگرهاى گازى مختلف در دانشگاه هاى کشور از جمله 
دانشــگاه شیراز[21] و دانشگاه صنعتى امیرکبیر [22] از این دســت مى باشد. همچنین مطالعاتى تئورى بر روى 
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طراحى نانوابزارى براى تشــخیص گاز سمى 
ســیانوژن در دانشــگاه آزاد اسالمى ماهشهر 
صورت پذیرفته اســت [23]. هرچند بسیارى 
از پژوهش هــا در زمینــه تشــخیص گازهاى 
ســمى در صنایع نفــت و گاز و پتروشــیمى 
انتشار یافته است، اما توانمندى هاى داخل در 
زمینه ساخت نانوحســگرهاى تشخیص مواد 

شیمیایى و منفجره آشکار و واضح است.

1  Nanosensors for trace explosive detection, L.  Senesac, T. G. Thundat, Materials Today, V: 11 (2008) P: 28–36 .

2  http://ucrtoday.ucr.edu/8397

3  Carbon Nanotube/Polythiophene Chemiresistive Sensors for Chemical Warfare Agents, F. Wang, H. Gu, 
T. M. Swager, J. Am. Chem. Soc. V: 130 (2008) P: 5392–5393.

4  Micro-di�erential thermal analysis detection of adsorbed explosive molecules using microfabricated 

مراجع

پی نوشت  ها
1  Analyte

2  Sensitivity

3  Selectivity

4  Trace  vapor

5  Electronic nose

6  Nanowire/nanotube platform

7  Nanomechanical platform

8  Receptor-free  sensor

9  Combined platforms

10  lasing plasmon nanocavity

11  Ion Mobility Sensors

12  Photothermal spectroscopy

13  Ion mobility spectrometry (IMS)

14  Radio-frequency identi�cation

جمع بندی
افزایش حمالت تروریســتى و تغییر مدام شــیوه هاى تروریســتى، پیدا کردن مواد منفجره در وسایل شخصى، 
بسته هاى پستى، هواپیما و وسایل نقلیه را با چالش مواجه کرده است. حسگرهاى بهبود یافته با فناورى نانو به دلیل 
حساســیت و گزینش پذیرى بسیار باال، جهت ردیابى مواد منفجره مورد توجه واقع شده است. همچنین کاهش 
هزینه ها و کوچک شــدن حســگرهاى تشــخیصى مواد منفجره از مزایاى فناورى نانو مى باشد. به نظر مى رسد 
که ســازمان هاى امنیتى با گذشــت زمان اطمینان بیشــترى به این نوع حســگرها خواهند داشت و بازارى بسیار 
امیدوارکننده پیشروى این نوع از حسگرها باشد. توانمندى هاى داخلى بسیارى در زمینه تولید حسگرهاى مواد 
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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
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 کاربردهاى فناورى نانو در گل حفارى
 کاربرد فناورى نانو در صنعت نساجى

 بهره گیـرى از جاذب هـاى نانـو بر پایـه آئروژل ها 
درحذف آالینده هاى نفتى و تصفیه پساب هاى صنعتى

 کاربرد فناورى نانو در رنگ هاى آنتى استاتیک
 داروهاى متصل شده به پادتن

 تصفیـه آب بـا اسـتفاده از غشـاء پلیمـرى نانو 
فیلتراسیون

 نانوحسـگرها جهـت آزمایش هاى بیوشـیمیایى 
متداول خون (تعیین میزان قند، چربى و...)

 نانــوکامپوزیت هاى زیست تخریب پذیــر بـراى 
بسته بندى مواد غذایى

 کاربرد فناورى نانو در رنگ هاى خودتمیزشونده
 کاربرد فناورى  نانو در رنگ هاى  ضد خش

 کاربرد فناورى نانو در رنگ هاى آنتى باکتریال
 کاربرد فناورى نانو در عایق هاى حرارتى

 کاربرد فناورى نانو در عایق هاى  صوتى
 افزایـش تولید و کیفیت محصوالت کشـاورزى با 

استفاده از نانوکود هاى بیولوژیک
 کاربرد فناورى نانو در صنعت چوب

 کاربرد فناورى نانو در تصفیه آب
 کاربرد فناورى نانو در تصفیه هوا

 کاربرد فناورى نانو در بتن هاى سبک
 کاربرد فناورى نانو در بتن

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
 کاربرد فناورى نانو در محیط هاى بیمارستانى
 کاربرد فناورى نانو در حسگرهاى ساختمانى
 کاربرد هاى فناورى نانو در عایق هاى رطوبت

 کاربرد فناورى نانو در لوله هاى بى صداى فاضالب
 حذف آالینده هاى آب با اسـتفاده از نانوذرات آهن 

صفر  ظرفیتى
 کاربرد فناورى نانو در صنعت ساختمان

 استفاده از غشاء نانولوله کربنى جهت نمک زدایى 
 و تصفیه  آب

 غنى سـازى محصوالت کشـاورزى با نانو کودهاى 
کالته آهن و روى

 کاربرد فناورى نانو در فرآیندهاى ازدیاد برداشـت 
نفت خام

 کاربرد فناورى نانو در کاشى و سرامیک
 خشک کردن انجمادى پاششى 

 کیتوسان پلیمرى زیست تخریب پذیر در سامانه هاى 
دارورسانى 

 فناورى نانو و بتن هاى ویژه 
 کاربرد فناورى نانـو در آنالیزگرهاى جدید صنایع 

باالدستى نفت 
 کاربردهـاى فنـاورى نانو در بخش انتقال شـبکه 

برق رسانى 
 فناورى نانو و توسعه آن در کشاورزى

 نقش فناورى نانو در ارتقاى کیفى سیمان و مصالح 
پایه سیمانى

 روش تغییر شکل پالستیک شدید (SPD) در تولید 
فلزات نانو ساختار

 آلیاژسـازى و فعال سـازى مکانیکى، فناورى تهیه 
نانو مواد 

 منسوجات ضدمیکروب 
 سـازه هاى بتنى هوشـمند با قابلیـت خود ترمیم   

شوندگى 
 لوله هـاى حرارتى و کاربردهاى آن در انتقال انرژى 

حرارتى 
 کاربـرد فناورى نانو در بهبود عملکرد سـلول هاى  

خورشیدى 
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص هاى حیاتى بدن 

(CDI) سیستم یون زدایى خازنى 
 کاربرد نانو در متالورژى پودر فلزات 

 کاربرد فناورى نانو در پوشـش هاى ضد نقش و ضد 
 نوشتار 

 میکرو / نانو حباب در صنعت آب و فاضالب 
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