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نو
ی نا

ور
فنا

فناوری نانو قابلیت مشاهده، دست کاری و مهندسی در مقیاس اتمی و مولکولی است. بر این اساس می توان 
خصوصیــات مطلوب یک ماده را چندین برابر نمود و خصوصیات غیرمطلوب را حذف کرد؛ لذا محصول 
نهایی بدســت آمده با این روش دارای خصوصیاتی منحصر به فرد و با کارآیی باال اســت. همچنین بسیاری 
از ســاختارهایی که با فناوری نانو ارائه می شــوند، می توانند خصوصیات ویژه ای را نمایان سازند که تاکنون 
در طبیعت وجود نداشــته است. بهره گیری از این علم جدید می تواند، راه گشای بسیاری از نیازهای جوامع 

بشری باشد.    

حسگر
حسگر یا سنسور1  در حقیقت، ابزار و یا ماده ای است که بتوان با آن یک یا چند پدیده فیزیکی یا شیمیایی خاص 
را  بر اساس ایجاد یک سیگنال ویژه تشخیص داد. در حسگرهای شیمیایی معموال می توان به حضور و یا عدم 
حضور یک گونه )که با نام تخصصی آنالیت2 شناخته می شود( و یا به غلظت )مقدار( آن پی برد.  در این مورد، 
یا حســگر به صورت کیفی )تشــخیص نوع ماده و حضور یا عدم حضور آن(، و یا به صورت کمی  )تشخیص 
مقدار ماده مورد نظر و دوز آن( مورد استفاده قرار می گیرد. برخی حسگرها بسیار حساس هستند و می توانند تا 
مقادیر بسیار پایین از مواد را تشخیص دهند. همچنین برخی قابلیت اندازه گیری همزمان چندین عامل شیمیایی 

را با دقت باال دارا ست.

خطرات استفاده بیش از حد آفت کش ها و ارگانوفسفات ها3 
استفاده بیش از حد آفت کش ها و ترکیبات آلی فسفردار، مشکالت گسترده ای را در زمینه سالمت در کشورهای 
توســعه یافته و در حال توســعه به وجود آورده است.  آفت کش ها می توانند اثرات کوتاه مدت و درازمدت بر 
ســالمت انسان داشته باشند. کســانی که به طور مســتقیم با آفت کش ها کار می کنند، ممکن است در معرض 
مشکالت مختلفی همچون ســوزش و قرمزی چشم، اختالل در عملکرد سیستم تنفسی، حساسیت های پوستی 
شــوند و حتی در مسمومیت های شدید، ممکن اســت منجربه مرگ گردد.  همچنین آفت کش ها می توانند در 
آب، خاک و محصوالت کشــاورزی باقی بمانند و تاثیرات دراز مدت مثل سرطان و یا جهش ژنتیکی را منجر 

شوند.

پایش و کنرتل سموم کشاورزی
بــه دلیل افزایش جمعیت در جهان، نیاز به تولید محصوالت کشــاورزی روز بــه روز افزایش پیدا می کند و به 
دنبال آن مصرف آفت کش ها به طور بی ســابقه ای افزایش یافته است. برای مدیریت مصرف سموم کشاورزی، 
آژانس حفاظت محیط زیســت۴ اندازه گیری و کنترل آفت کش ها در سطوح مختلف را تعیین کرده است. این 
تنوع آنالیز ها جهت اندازه گیری در نمونه های متفاوت محیط زیســتی، پتانســیل بسیار گسترده ای برای ساخت 
حسگرهای متفاوت ایجاد نموده است.  به طور کلی، کنترل و پایش آفت کش ها و ارگانوفسفات ها در سه بخش 
تقسیم بندی می شوند که شامل سموم موجود در آب و خاک، سموم موجود بر روی گیاه و سموم موجود در 

محصوالت کشاورزی و غذایی است )شکل 1(.
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 شکل 1. تقسیم بندی ابعاد کلی پایش سموم کشاورزی

آفت کش ها، ارگانوفسفات ها

سموم باقی مانده بر 
روی گیاه

سموم باقی مانده درآب 
وخاک

سموم باقی مانده در 
محصوالت کشاورزی و 

مواد غذایی

 ســموم موجود در آب و خاک: مصرف بیش از حد آفت کش ها، باعث می شــود که مقادیر اضافی 
ســموم وارد خاک شود و با گذشت زمان و بارش باران به آب رودخانه، دریاچه ها و منابع آب زیرزمینی 
راه پیدا کند. این سموم می تواند منجربه از بین رفتن و آلوده شدن آبزیان گردد، همچنین وارد سیستم آب 

آشامیدنی شده و اثرات زیانباری برای سالمت انسان ایجاد  کند.

 ســموم باقی مانده بر روی گیاهان:  ســموم مازاد، معموال در نقاط مختلف گیاه مثل ساقه و برگ باقی 
می ماند. عالوه برآنکه در دراز مدت، سموم کشــاورزی بر رشــد برخی از گیاهــان تاثیرات منفی بر جای 
می گذارد، این ســموم می توانند باعث نابودی حشــرات مفید و گرده افشان از جمله زنبورها شوند. وجود 
سموم اضافی بر روی گیاهان، آسیب جدی بر صنعت زنبورداری وارد می کند. همچنین بسیاری از گیاهان 

به عنوان علوفه دام مورد استفاده قرار می گیرند که می تواند به سالمت دام آسیب برساند.

 سموم باقی مانده در محصوالت کشاورزی و مواد غذایی: سم پاشی های مکرر و برداشت سریع محصول 
پس از سم پاشــی، محصوالت کشــاورزی و ســبزیجات آلوده به آفت کش ها را روانه بازار می کند.  اکثر 
ســموم به دلیل مصارف بیش از حد، به داخل میوه و ســبزیجات نفوذ کرده و با شســتن از بین نمی روند. 
مصرف این مواد خوراکی، ســالمت انسان را به شــدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و هزینه های گزافی به 

بخش سالمت و درمان وارد می کند.

نانوحسگرهای پایش کننده سموم کشاورزی
بیشتر روش های مرسومی که برای تشخیص سموم و آفت کش ها به کار می روند روش های کروماتوگرافی۵  مثل 
۶HPLC و ۷GC اســت.این روش ها بســیارگران قیمت بود، ونیاز به آزمایشگاه و نیروی متخصص داشته وزمان 

انجام آزمایش ها نیز طوالنی اســت.  این مسائل باعث خواهد شد که نظارت بر محصوالت دشوار باشد. امروز 
فناوری نانو به کمک حسگرها آمده است و استفاده از آن جهت تشخیص و اندازه گیری سموم می تواند زمان 
پاســخ دهی را کوتاه کرده و به صورت قابل حمل نمونه ها را آنالیز کند. عملکرد این نانو حســگرها می تواند بر 
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مبنای روش های الکتروشــیمیایی۸  و یا نوری۹  اســتوار باشد. در روش های الکتروشــیمیایی، بر اثر اکسایش و 
کاهش و انتقال الکترون در ســطح الکترود، مقادیر آفت کش ها قابل ردیابی است. در روش های نوری معموال 
آفت کش ها با نانو ذرات فلزی و یا نقاط کوانتومی1۰  بر هم کنش داشته و از طریق ایجاد طیف های مختلف نوری 

قابل ردیابی است.

روند فناوری نانو حسگرها در پایش سموم کشاورزی
1 روش های مبتنی بر  شناسایی و اندازه گیری غلظت آفت کش ها و ارگانوفسفات ها  از دو روش انجام گیرد: 
2 روش های مبتنی بر طیفسنجی 11  الکتروشیمی که منجر به تولید محصوالت تراشه های نانویی گردیده است. 
که با کمک نانو مواد، ســیگنال های الزم جهت اندازه گیری کّمی  و کیفی را در اختیار قرار می دهد. در روش 
 های الکتروشیمیایی، تغییراتی الکتریکی در بخش حساس حسگر )در اثر اتصال فیزیکی شیمیایی مولکول سم( 
ایجاد می شــود. در روش طیف ســنجی، تغییرات در قالب تغییر برهمکنش نور با سطح )مثل تغییر در جذب و 
بازتابش نور و گاه تغییر رنگ ماده فعال( خود را نشــان می دهد. براســاس برآیند پژوهش های صورت گرفته 
جهت پایش آفت کش ها، بیشتر پژوهش ها بر مبنای روش های پالسمونیک12 )یکی از روش های طیف سنجی 
برپایه نانومواد ســاخته شــده از فلزات نجیب مثل طال و نقره( بوده و بعد از آن، روش هایی  بر اســاس خواص 
الکتریکی ســطح را شامل می شود. در توضیح روش های پالســمونیکی می توان گفت که، ذرات نانویی فلزی 
مثــل نانوذرات نقره و طال با رنگ های منحصربه فرد خود شــناخته می شــوند. می توان ســطح این ذرات را به 
صورتی مهندســی نمود، که بر اثر وجود گونه های ســمی مورد نظر، ماده تغییر ساختار داده و تغییر رنگ دیده 
شود )شکل 2 الف(. در حسگرها چنین تغییرات رنگی به جای آنکه با چشم غیر مسلح دیده شوند، با ابزار دقیق 
اپتوالکترونیکی پایش شــده و پاسخ به صورت سیگنال الکتریکی یا نهایتا یک عدد به کاربر گزارش می شود. 
همچنین گاه در نانوذرات دیگری که با نام نقاط کوانتمی شناخته می شوند، نشر نور دیده می شود )شکل 2 ب(. 
شدت و طول موج تابش نور در این ذرات می تواند نشانگر حضور یا عدم حضور و غلظت گونه سمی مورد نظر 

باشد. سیگنال های دریافت شده مجددا توسط آشکارسازها و پردازنده ها به کاربر انتقال داده می شود.

 شکل 2. الف( تغییر رنگ 
نانـوذرات طال بر اثر حضور 
گونه ســمی مورد نظر، ب( 
طیف گسترده فلورسانسی 
نقاط کوانتمی که بر اثر حضور 
یا عدم حضور گونه سم شدت 

آن متفاوت است.

الف Aب B

  به نظر می رسد که مراکز تحقیق و توسعه صنایع، جهت تولید نانوحسگرهای مدنظر، بیشتر از نانو ذرات فلزات 
نجیب1۳ و نقاط کوانتومی )بیشــتر در قالب حســگرهای نوری(، همچنین نانولوله کربنــی1۴ و گرافن1۵ )به دلیل 
رسانش الکتریکی باال و ساختار ویژه به صورت عمده در ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی( استفاده کرده اند. 

جدول 1 برخی از پایش آفت کش ها با استفاده از نانو حسگر های الکتروشیمیایی را نشان می دهد.
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حد تشخیصمواد مورد استفاده در حسگرنوع آفت کش
 µM 1نانوکاپوزیت پلی و تولوئیدن1۷ زیرکونیم فسفات۵،۴،2-تری کلروفنوکسی استیک اسید1۶ 

µM ۰/1۳کامپوزیت نافیون1۹ و نانو ذرات اکسید تیتانیمفنیتروتیون1۸ موجود در آب

ng/mL 2نانو اکسید زیرکونیم، گرافیت و پارافینمتیل پاراتیون2۰ در آب

M ۷-1۰کامپوزیت نافیون و نانوذرات طالمتیل پاراتیون در کلم و اسفناج

ng/mL ۳کامپوزیت نانو اکسیدزیرکونیم و نانو ذرات طالفناتیمیون21  و استامی پرید22 در آب

M ۸-1۰نانو اکسید تیتانیم بر روی کربن شیشه ایپارتیون2۳ در سبزیجات

 جدول 1 . نانوحسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری آفت کش ها ]4[

ترکیب زیست حسگرها۲۴ با فناوری نانو )نانوزیست حسگرها۲۵( جهت پایش سموم کشاورزی
حسگر زیستی متشکل از یک جزء زیستی نظیر سلول، آنزیم، آنتی بادی و اسید نوکلئیک است. اجزای زیستی 
نامبرده شــده به صورت کامال گزینشــی با مولکول هــای دیگر ارتباط برقرار می کننــد. حاصل تغییرات ایجاد 
شــده بر اثر اتصال مولکول به گیرنده زیستی توســط یک مبدل )مثال یک تغییر نوری یا الکتریکی( تشخیص 
داده شــده و شــدت آن به یک کمیت یا عدد تبدیل می شــود. با نانویی شدن حسگرها، توانایی مهندسی چنین 
نانو زیست ســاختارهایی ارتقا یافته اســت. با پیشــرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری نانو و ترکیب آن 
با زیست حســگرها، طراحی و توسعه حسگرهای زیستی با تحولی شــگرف مواجه شده است که امکان آنالیز 
ســریع مواد چندگانه را فراهم می کند. نانو زیست حســگرها می توانند نقش مهمی  را به عنوان ابزار آنالیز دقیق 
و ســریع آفت کش ها  ایفا کنند. بر اســاس روش انتقال سیگنال، نانو زیست حســگرها را می توان به گروه های 
نانو زیست حسگر های نوری2۶، نانو زیست حسگرهای الکتروشیمیایی2۷، نانو زیست حسگرهای پیزوالکتریک2۸، 
نانو زیست حسگرهای ترمومتری2۹، نانو زیست حسگرهای میکرومکانیکی۳۰، نانو زیست حسگر  مغناطیسی۳1، نانو 

زیست حسگرهای زیست تاب۳2 و شیمی تاب۳۳ تقسیم کرد )شکل ۳(.

 شکل 3. تقسیم بندی نانوزیست حسگرها بر اساس نوع مبدل ]5[

زیست تاب و
شیمی تاب

نوع مبدل

میکرومغناطیسینوری
مکانیکی

الکترو
شیمیایی پیزوالکتریکترمومتری
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نانو زیست حسگرهای الکرتوشیمیایی و نوری
از میان نانو زیست حسگرهای تشخیص دهنده آفت کش ها، نانو زیست حسگرهای الکتروشیمیایی و نوری بیش 
از سایر موارد مورد توجه و سرمایه گذاری واقع شده است.  زیست حسگرهای نوری بیشتر مبتنی بر روش های  
رنگ سنجی۳۴ و فلوئورســانس۳۵ می باشد. مکانیسم عمل چنین حسگرهایی در شکل 2 آورده شده است. نقاط 
کوانتومی بــه دلیل خواص فلوئورســانس کنندگی و یا نانــوذرات فلزات کم یاب به دلیــل خاصیت رزونانس 
پالسمون سطحی۳۶  که دارند می توانند در حضور آنتی ژن و یا آنتی بادی و آنزیم با آفت کش ها برهم کنش داده 
و به دلیل تغییرات در اندازه و شرایط سطح نانو ذرات، رنگ و یا تابش فلوئورسانس تغییر کند. با دنبال کردن 

این تغییرات می توان به ماهیت و غلظت آفت کش پی برد )شکل ۴(.

 شکل 4 . محلول نمـونه بر روی 
کاغذ قرار داده می شود و با پیشروی 
آفت کش ها  کوانتومی  به  نقاط  آن، 
متصل شده و در ادامه آفت کش های 
مد نظر در مکانی که آنتی بادی ها 
تعبیه شده است متوقف می شوند 
و میزان فلوئورسانس در مکان  قرار 
گیری آنتی بادی ها ارزیابی می گردد 

]6[

نمونه گذاری

آفت کش ها آفت کش های نشانه گذاری شده با آنتی بادی
نقاط کوانتومی

حرکت آفت کش

رقابت جهت برهم کنش با آنتی بادی

در روش های الکتروشیمیایی، الکترود ها را با نانومواد اصالح می کنند، همچنین سطوح نانو ذرات با مولکول های 
زیســتی نشانه گذاری می شود. در ســطوح الکترود ها فعالیت های آنزیم بر اثر برهم کنش با آفت کش ها وجود 
خواهد داشــت و این برهم کنش ها نشــانه های الکتریکی قابــل ردیابی مثل تغییرات جریــان، ولتاژ و مقاومت 
الکتریکی ایجاد می کند )شکل ۵(. روش های الکتروشیمیایی از قدیمی ترین نسل های فناوری زیست حسگرها به 
شمار می روند. جدول 2  عملکرد برخی از نانو زیست حسگرهای پایش کننده سموم کشاورزی را نشان می دهد.

 شکل 5. قرار گرفتن نانو ذرات 
طال روی گرافن و نشاندن آنزیم های 

AChE 37 جهت فراهم آوردن 
برهم کنش های آنزیمی  با آفت کش ها 

و ایجاد جریان الکتریکی ]6[

AChE
Au NPs
PDDA

HAuCl4

NaBH4

 Graphene Oxide Au NPs/cr-Gs AChE/Au NPs/cr-Gs
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رشکت های فعال در حوزه نانو حسگرهای سموم کشاورزی
شــرکت  Nano Engineered Applications، یکی از شــرکت های پیشــرو در زمینه تولید نانوحسگرهای 
تشخیص دهنده مواد سمی  در محصوالت غذایی، سبزیجات و نوشیدنی ها می باشد ]۹ و1۰[ )شکل ۷(. محصول 

این شرکت می تواند در صنایع غذایی و سازمان های کنترل سالمت غذا مورد استفاده واقع گردد.

مبدلنوع آفت کش
کمترین غلظتی که می توان 

)M( ۳۸تشخیص داد
نمونه مورد 

آزمایش
زمان پاسخ 

دهی

12 دقیقهآب۷-1۰ × ۵/۴نوریکارباریل دی کلروس۳۹

1۵ دقیقهآب1۰-1۰ ×1الکتروشیمیاییمتیل پاراتیون

----میوه11-1۰ ×1نوریپاراکسون۴۰

1۰ دقیقهشیر۹-1۰ ×1الکتروشیمیاییمونوکروتوفوس۴1

2 دقیقهشیر12-1۰ ×۵الکتروشیمیاییکلروپیروفس۴2

 جدول 2. اندازه گیری آفت کش ها با استفاده از نانو زیست حسگرها ]7[

بازار نانو حسگرهای سموم کشاورزی
به دلیل توجه به بحث سالمت، سیاست های کشورها به سمت نظارت بر تولید محصوالت کشاورزی سالم تر پیش 
می رود. امروزه در بسیاری از کشورها، آزمایش های سم شناسی برای محصوالت کشاورزی اجباری است. به نظر 
می رسد که با ورود نانوحسگرهای ارزان و قابل حمل، اندازه گیری آفت کش ها در باغ ها و زمین های کشاورزی 
مورد توجه واقع گردد. همچنین بحث کنترل مصرف ســموم توسط کشــاورزان و نظارت آنالین بر آن، جهت 
جلوگیــری از آلودگــی منابع آب و خاک، بســیار مــورد اهمیت دولت ها می باشــد. بنا بر پیش بینی موسســه 
Nanomarkets، بازار نانوحسگرهای آفت کش ها و ارگانوفسفات ها از سال 2۰1۷ جایگاه خود را پیدا خواهد 

کرد و بازار محصوالت در سال 2۰21، به مقدار 2۵/۴ میلیون دالر خواهد رسید ) شکل ۶(.

 شکل 6 . بازار محصوالت 
نانوحسگرهای پایش کننده 

آفت کش ها ]8[
0/00
5/00

10/00
15/00
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30/00
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فعالیت ها و پژوهش های صورت گرفته در ایران
هر چند که هنوز در ایران، شرکت های تولید کننده نانو حسگرهای تشخیصی آفت کش ها معرفی نشده اند؛ اما در 
زمینه پژوهش نانو حسگرها، پیشرفت های خوبی صورت گرفته است. به عنوان مثال پژوهشگران دانشگاه محقق 

اردبیلی با ســاخت نانوجاذب های هیدروفوب موفق به 
اندازه گیری فنیتروتیــون ۴۳ در نمونه های متعدد خاک، 
آب، پالسما و غیره شدند. فنیتروتیون یک حشره کش  
جونده کش است که به مقدار بســیار زیادی در مزارع 
و کشتزارها مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج این طرح 
و شــیوه کار در این تحقیــق می تواند در کشــاورزی، 
صنایع شیمیائی، بهداشت و محیط زیست کاربرد داشته 
باشــد ]1۳[. البته تجهیزات مربوط به روش های معمول 
اندازه گیری سموم مثل روش کروماتوگرافی گازی در 
کشور هم اکنون توســط شرکتی بنام طیف گستر فراز 

 شکل9 . کروماتوگرافی گازی محصول شرکت طیف 
گستر فراز ]14[

محققان دانشــگاه UCR  نانوزیســت حســگرهایی تولید کرده اند که می تواند انواع مختلفی از آفت کش ها را 
تشــخیص دهد. محققان این دانشگاه امیدوارند این نانوحسگرها را ســریع تر به بازار معرفی کنند تا بتوان برای 
صنایع آب، غذا، دارو و محیط زیســت مورد اســتفاده قرار دهند ]11[.  همچنیــن محققان چینی و آمریکایی، 
سیستمی  مبتنی بر نانوحســگر طراحی کرده اند که می تواند انواع مختلفی از ارگانوفسفات ها را به صورت قابل 

حمل و در کمترین زمان اندازه گیری نماید ]12[ )شکل ۸(.

 شکل 8. نانو زیست حسگر 
الکتـروشیمیایی پایش کننده 

آفت کش ها

 شکل 7 . نانوحسگر جهت کنترل سالمت غذا، 
Nano Engineered Applications ساخت

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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1   Sensor
2   Analyte
۳   Organophosphates
۴   Environmental Protection Agency
۵   Chromatography
۶   High-performance liquid 
chromatography
۷   Gas chromatography
۸   Electro-chemical
۹   Optical
1۰   Quantum dot
11   Spectroscopy
12   Plasmonics
1۳   Noble metals
1۴   Carbon Nanotube
1۵   Graphene
1۶   2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid
1۷   Poly-o-toluidine
1۸   Fenitrothion
1۹   Nafion
2۰   Methyl Parathion
21   Fenamithion

22   Acetamiprid
2۳   Parathion
2۴   Biosensor
2۵   Nano Biosensor
2۶   Optical
2۷   Electrochemistry
2۸   Piezoelectric
2۹   Thermometric
۳۰   Micromechanical
۳1   Magnetic
۳2   Bioluminescent
۳۳   Chemiluminescence
۳۴   Colorimetric
۳۵   Fluorescence
۳۶   Surface plasmon resonance
۳۷   Acetylcholinesterase
۳۸   Detection limit
۳۹   Carbaryl Dichlorvos
۴۰   Paraoxon
۴1   Monocrotophos
۴2   Chlorpyrifos
۴۳   Fenitrothion

پی نوشت ها

وارد بازار شده است ]1۴[. این محصول می تواند جهت اندازه گیری سموم باقی مانده در محصوالت کشاورزی 
و غذایی، در بسیاری از مراکز سم شناسی مورد استفاده قرار گیرد.

جمع بندی
بــه دلیل نگرانی هایی که در مورد باقی ماندن سموم کشــاورزی در آب، خاک و غذا وجود دارد، الزم اســت 
روش هایی ارائه شود که بتوان آفت کش ها را در همه مکان ها، شرایط و با سرعت زیاد اندازه گیری کرد. کنترل 
مصرف سموم توسط کشاورزان و تشخیص به موقع محصوالت آلوده، می تواند بر سالمت جامعه تاثیر بگذارد. 
فناوری نانو این امکان را می دهد که حســگرهایی با حساســیت باال و هزینه کمتر را تولید کرد تا بتوان گستره 

نظارت بر آفت کش ها را افزایش و بهبود داد.
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهای نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، »نساجی«، »ساخت وساز«، 

»بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - ۶۶۸۷12۵۹  :مرکز پخش
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 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا

 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک
 کاربرد فناوری نانو در بتن

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
 کاربرد فناوری نانو درمحیط های بیمارستانی
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت
 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضالب

 حذف آالینده های آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 
صفر ظرفیتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان
 استفاده از غشاء   نانو لوله کربنی جهت نمک زدایی  و 

تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

  غنی سازی  محصوالت کشاورزی  با نانو کودهای کالته 
آهن و روی

 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 
نفت خام

 خشک کردن انجمادی  پاششی
 کیتوسان  پلیمری  زیست  تخریب پذیر در  سامانه های 

 دارورسانی
 فناوری نانو و بتن  های ویژه

  کاربـرد فناوری نانـو در آنالیزگرهای جدید صنایع 
 باالدستی  نفت

 کاربردهـای فناوری نانـو در بخش انتقال شـبکه 
برق رسانی

 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی
 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح 

پایه سیمانی
 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 

فلزات  نانوساختار
 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 

نانومواد
 منسوجات ضد میکروب

)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 

 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 
قابلیت خود ترمیم  شوندگی

 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 
حرارتی

 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 
خورشیدی

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن
 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات

 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 
نوشتار

 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب
 نانو حسگرهای تشخیص دهنده  مواد  منفجره

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 
دارورسانی هدفمند

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایـی  از آب به روش 
ازوناسیون

 تصــفیه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکــی 
نانـوفیلتراسیون

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی
 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف

 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
 کاربردهای فنـاوری نانـو درمنسوجات خانگی

 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی
 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب

 نانوحسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 
آشامیدنی

 فوالدهای نانو ساختار
)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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