
www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تهیه کننده: گروه تخصصی کیمیافناور )صابر زارع، محسن 
سروری، احسان فریدی(

طراحی گرافیک: شرکت توسعه فناوری مهرویژن
 اسـاتید، متخصصـان و عالقه مندان می تواننـد نظرات و 
پیشـنهادهای خـود را برای هرچه بهتر شـدن این طرح با 

trees@nano.ir درمیان بگذارند.

درخت فناوری نانو
کاربردهای فناوری نانـو

در محیط زیست )۱(

کاربردهای
 فناوری نانـو در بخش 

محیط  زیست

پایش زیست 
محیطی

حذف آالینده ها

مواد پیشرفته

بهبود فناوری های 
موجود

رفع آلودگی های 
غیرنقطه ای

انرژی های تجدیدپذیر

آب و 
فاضالب

خاک

هوا

فیبرهای 
آلی

فیبرهای 
آلی

فیبرهای 
سرامیکی

فیبرهای 
هیبریدی

نانوفیبرها

سرامیک ها

نانوذرات 
آمفی فیل

نانوذرات 
پلیمری 
غیر یونی

نانوذرات 
فلزی / 

اکسیدفلزی

نانوذرات
 فوتو

کاتالیستی

هیدروکربن ها

هیدروکربن های  نسوخته

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن

ترکیبات آلی فرار

ترکیبات آلی فرار

ترکیبات آلی فرار

ترکیبات آلی فرار

اکسیدهای نیتروژن

اکسیدهای نیتروژن

اکسیدهای نیتروژن

اکسیدهای نیتروژن

مونوکسید کربن

نانوذرات  فوتوکاتالیستی

غشاهای سرامیکی

نانوذرات کاتالیستی

نانوذرات حساس 
به نور

نانوذرات 
فوتوکاتالیستی

فیلترهای 
نانوساختار

اکسایش / کاهش
کاتالیستی

نانوساختارهای کربنی
نانوذرات فلزی / اکسید فلزی

نانوکلی ها
نانوذرات مغناطیسی

نانوفیبرها

اصالح یا عامل دار کردن غشاها
فرایندهای فوتوکاتالیستی

پاالیش آب های زیرزمینی

نانوذرات مایسلی
نانوذرات مغناطیسی
نانوذرات فعال نوری

نانوساختارهای متخلخل

استخراج از فاز جامد
میکرو استخراج فاز جامد

استفاده از جاذب
فیلتراسیون جریان متقاطع

اسمز معکوس
تصفیه آب خاکستری

نانوجاذب ها
نانوبیوسایدها

جذب سطحی بر روی غشا
بیوراکتورهای غشایی

تراوش تبخیري غشایی
فیلتراسیون

استفاده از نانوذرات محلول 
در آب

نانوذرات فلزی

نانوذرات  اکسید فلزی

نانوذرات  سولفید فلزی

نانوفیبرهای معدنی نیمرسانا

فیلترهای تقویت شده با 
فناوری نانو

گرافن/نانولوله کربنی

چارچوب های آلی-فلزی

نانوذرات اکسید فلزی

ترکیبات  نانوحفره

نانوفیبرها

اولترافیلتراسیون مایسلی 
ارتقا یافته

فرایند اصالح خاک 
ارتقا یافته با سورفکتانت ها

جذب 
سطحی

احیاء خاک

فرایندهای 
کاتالیستی

سیستم های دفع یا سوزاندن زباله

گندزدایی با پرتو فرابنفش

جذب سطحی

فرایندهای کاتالیستی

فیلتراسیون غشایی

سلول های خورشیدی

پیل های سوختی

باتری های ثانویه

ذخیره سازی هیدروژن

فیلتر-
اسیون

جذب 
سطحی

تجزیه و تخریب آالینده ها

جذب سطحی

گندزدایی )ضد میکروب و 
ویروس(

پاالیش محیطی

هم رسوبی

پیش تغلیظ

پاک سازی لکه های نفتی

تصفیه در محل مصرف

فرایندهای غشایی

گازهای استالدهیدی

نانوذرات فلزی

نانوذرات اکسید فلزی

دی اکسید کربن
هیدروژن

هیدروژن

اکسیدهای نیتروژن

ترکیبات آلی فرار

اکسیدهای گوگرد

فرمالدهید
بنزن

هیدروژن

اکسیدهای نیتروژن

ترکیبات آلی فرار

اکسیدهای گوگرد

آلدهیدها

ترکیبات آلی آب گریز

ترکیبات آلی آب گریز

الکل ها

الکل ها

آفت کش ها

آفت کش ها

حالل های کلردار

حالل های کلره

رنگ ها

رنگ ها

هیدروکربن های آلیفاتیک و 
آروماتیک

هیدروکربن های آلیفاتیک و 
آروماتیک

ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای

ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای

آمونیاک
دی اکسید نیتروژن

ترکیبات آلی فرار

دی اکسید کربن

جیوه عنصری

اکسید جیوه
تسلیحات  شیمیایی

مواد شیمیایی خطرناک

سولفید هیدروژن

مونوکسید گوگرد

دی اکسید کربن

مناسب برای 
دماهای 
معمولی

مناسب برای 
دماهای 

متوسط و باال

آالینده های آلی آب گریز

آالینده های آب گریز

یون فلزات سنگین

هیدروکربن های کلردار

علف کش ها
ترکیبات آلی

پاتوژن ها

دی کلرو اتیلن
تری کلرو اتیلن
پرکلرو اتیلن
وینیل کلرید

کلروفرم

تتراکلرو متان

ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای

هیدروکربن های آروماتیک
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درخت فناوری نانو
کاربردهای فناوری نانـو

در محیط زیست )۲(

کاربردهای
 فناوری نانـو در بخش 

محیط زیست

پایش 
زیست محیطی

حذف آالینده ها

بهبود فناوری های 
موجود

رفع آلودگی های 
غیرنقطه ای

انرژی های 
تجدیدپذیر

مواد پیشرفته

دی  اکسید کربن

مونوکسید کربن

ازن

هیدروژن

اکسیژن

سولفید هیدروژن

اکسیدهای گوگرد

ترکیبات آلی فرار

ترکیبات فرار

رطوبت هوا

دما

دما

دما

رطوبت

آلدهیدها

الکل ها

آفت کش ها

حالل های کلردار

رنگ ها

یون فلزات سنگین

علف کش ها

پاتوژن ها

جیوه

نیترات

آرسنیک

کروم

رنگ ها

پاتوژن ها

فلزات سنگین

داروها

ترکیبات آلی فرار

پلی آروماتیک ها

ترکیبات پرتوزا

فسفات ها

کلر

فسفونات های فلزی

مجموع آلودگی های میکروبی

مجموع جامدات معلق و محلول

ترکیبات آلی آب گریز

هیدروکربن های آروماتیک و 
آلیفاتیک

مجموع  ترکیبات آلی

ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای

ویروس ها و باکتری ها

آفت کش ها و علف کش ها

ترکیبات آلی کلردار

خواص ایجاد شده

نانوذرات مورد 
استفاده

پلیمرهای 
بهبود یافته

پلیمرهای 
فعال

پلیمرهای 
هوشمند

افزایش 
انعطاف پذیری

بهبود نفوذ 
پذیری دربرابر 

گازها

مقاومت در 
برابر دما و 

رطوبت

تخریب پذیری 
زیستی یا 

نوری

نانوکلی ها

نانوفیبرها

خصلت 
ضد میکروبی

مقاومت در برابر 
فرابنفش

نانوذرات فلزی

نانوذرات 
اکسید فلزی

کالکوژن های 
فلزی

وابستگی به 
دما/زمان

حساسیت 
به گاز

حساسیت به 
عوامل زیستی

نانوذرات 
زیست فعال

نانوذرات 
سیلیکونی

مقاومت  سایشی

نیترو-/کلرو-آروماتیک ها

pH

pH

COD/BOD

فلوئوروکربن ها

ذرات معلق

آمونیاک
جیوه

تسلیحات شیمیایی

ترکیبات شیمیایی خطرناک

اکسیدهای نیتروژن

نانوحسگرهای پایش 
کیفیت هوا

نانوحسگرهای پایش 
کیفیت آب

ترکیبات خود
تمیزشونده

پلیمرهای 
دوست دار 

محیط زیست

پوشش های 
محافظت 

کننده

شیشه های 
هوشمند

آب گریزی فوق العاده

خصلت ضدمیکروبی

عدم ایجاد بخار

خواص فوتوکاتالیستی

تیتانیا

سیلیکا

زیرکونیا

نانوفیبرها

اکسید سریم

نانوذرات نقره

تیتانیای دوپ شده

نانوذرات مس و 
اکسید مس

نانوذرات الهام 
گرفته از طبیعت

آب دوستی القا شده 
بوسیله تابش نور

خواص
ایجادشده

خواص
ایجاد شده

خواص
ایجاد شده

پرکننده 
نانویی مورد 

استفاده

پرکننده 
نانویی مورد 

استفاده

پرکننده 
نانویی مورد 

استفاده

نانوحسگرهای پایش خاک


