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ن ری تااینگ چی ،اساتاد دانشاگاه علا م
ت کی  ،در سال  1974برای اووین بار اصطالح
"فناوری نان " را م رفی کرد .اریک دکسلر در
بحااب برانگیرتاارین کتاااب خاا د بااه نااام
"م ت رهای خلهت :ظه ر عصر فنااوری ناان "
ایاان اصااطالح را عم میاات بخشااید .در ایاان
کتاب آینده تحهیق و ت س ه فناوری ناان باه
تص یر کشیده شده و تمرکار اصالی آن روی
یکی از جنبههای فناوری نان باه ناام آرایاش
م وک وی است ( .ساایت رسامی ساتاد ویاوه
ت س ه فناوری نان 2009 ،؛ )www.Nano.ir
بااه طاا ر کلاای فناااوری نااان در زمااره
فناوری های جدیدی است که هن ز در مرحله
آغازین رشاد خا د اارار دارد .تلااوت اصالی
فناوری نان با فناوری هاای دیگار در مهیاا
م اد و ساختارهایی است که در ایان فنااوری
م رد استلاده ارار میگیرند .در حهیهات اگار
بخ اهیم تلاوت این فناوری را با فناوریهاای
دیگر به صا رت اابای ارزیاابی بیاان نمااییم،
می ت انیم وج د عناصر پایه را به عنا ان یاک
م یار مهم ذکر کنیم .ح زه کاربرد نان ذره هاا
تن ع بسیار زیادی دارد .نان پ درهاا مخلا طی
از ذره ها باا اب اادی باین  1تاا  100ناان متر
هستند .ادعا شده است فناوری نان به عنا ان
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عامی جل برنده یک انهالب صان تی دیگار ،از

پتانسیی ااتصادی و فناوری باالیی برخا ردار
است .از این رو بحب و پووهش برای بررسای
خطرهای احتمااوی کااربرد ایان ذرههاا روی
سالمت انسان ،ایمنی و محیط زیسات بسایار
مهااام و حساااا

مااایباشاااد

(National

Nanotechnology Research AGENDA,

).2005, pp.21-30
در زمینه تهدیدهاای ساالمت و محایط
زیست ت سط ناان ذره هاا ،بیشاترین مطاو اه
روی نان و وه های کربنای کاه اماروزه کااربرد
تجاری دارند ،انجام شده است .در حال حاضر
سازمان ملی فناوری نان در آمریکا م یارهاای
زیر را برای ت ریف آن به کار میبرد:
اوف) تحهیق و ت س ه فنااوری در ساط
اتمی ،م وک وی یا مااکروم وک وی در مهیاا
ط وی حدود  1تا  100نان متر؛
ب) ایجاد و استلاده از ساختارها ،ابرارهاا
و سیستم هایی که به دویی اندازه ک چک و یا
مت سط خ د ویوگیها و عملکردهای جدیدی
دارند.
ج) ت انااایی کنتاارل یااا دسااتکاری در
مهیا

اتمی.
بااا ت جااه بااه پیشاارفتهااای علماای در

مهیا

میکروسک پی و زمیناه هاای مارتبط،

امکان مشاهده و دستکاری ما اد در مهیاا
اتمی یا م وک وی برای بشر مهدور شده اسات.

نان .)2009،

نان ذراتی کاه درحاین ج شاکاری باهوجا د

 -1منابع نانوذرات

می آید و یا از اگروز ماشینها خارج میش د و

عناصر پایه ،نان ذرات مایباشاند .در حهیهات
عناصاار پایااه همااان عناصاار در مهیااا
خ اآ آنها در مهیا

ناان باا

بررگتر تلااوت دارد و

می ت انند از ما اد گ نااگ نی تشاکیی شا ند،
ماننااد نااان ذرات فلااری ،عااایهی ،ساارامیکی،
نیمههادی و ...

(National Nanotechnology

بشر ،شامی نان ذرات مهندسیشده مایباشاد.
این ناان ذرات عمادتاً باه علات ویوگایهاای
مطل بشااان ماننااد خا اآ جدیااد فیریکاای و
شاایمیایی ،واکاانشپااذیری باااالتر و  ...تهیااه



هستند کاه خا اآ آنهاا در مهیاا

نااان

ج) نان ذرات مصن عی یا سااخته دسات



در بحب فناوری نان  ،اووین و مهامتارین

غیره.
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( سایت رسامی ساتاد ویاوه ت سا ه فنااوری

سیگار ،س زاندن زباوه ،سا ختن یاک شامع،

می ش ند .این ویوگیهای جدید م اد که فهط
در مهیااا

نااان مشاااهده ماایشاا د ،دارای

کاربردهای تجاری مایباشاد .ما الً ناان ذرات

)Research AGENDA, 2005, pp.21-30

ذرات با ساایر ناان  ،(NSP) 1همگای سااخته
دست بشر نیستند ،بلکه ناان ذرات باه وحاا
منشأ میت انند باه ساه دساته تهسایمبنادی
ش ند:
اوف) نان ذرات طبی ی :ذرات شامی ایان
گروه به طا ر طبی ای و از طارخ مختلاف در
طبی اات ایجاااد و پراکنااده ماایشا ند .ماننااد
آتش س زی جنگیها و یا ف ران آتشلشانها و
غیره.
ب) ناان ذرات انساانی :اغلااب باه عنا ان
محص ل جانبی ف اویتهای انسانی در صن ت
ت ویاااد مااایشااا ند و م مااا الً منشاااأ آن،
ف اویت هاای روزماره بشار اسات .مانناد دود
1. Nano-Sized Particles

میت انند در کرمهای ضاد آفتااب ،یاا خمیار
دندانها و یا پ ششهاای بهداشاتی اساتلاده
شا ند ( .سااایت رساامی سااتاد ویااوه ت سا ه
فناوری نان ،)2009 ،

(Suwa, 2002, pp. 935

)– 942

نان ذرات طبی ی با نان ذرات سنتر شاده
تلاوت های زیاادی دارناد .ناان ذرات طبی ای
م م الً عمر ک تاهی دارند و اغلب اابای حای
در آب میباشند و به محض ورود به دساتگاه
تنلسی تا حد زیادی شکی ریر و ذرهای خا د
را از دست مای دهناد .ما الً ذرات حاصای از
احتراخ تمایی زیاادی باه چسابیدن باه هام
دارنااد .بنااابراین در طاای ماادت ک تاااه ،ذرات
بررگتری در حد میکرو تشکیی میدهند.
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خاصاایت اصاالی کلیااه نااان ذرات چااه
مصن عی و چه طبی ی این است که تمایی به

کااه ن ا ع مااایع ،م م ا ویتاارین نان س ایلیس
2

می باشد .اضافه کاردن ناان ذرات سایلیس و
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3

چسبیدن باه هام و تشاکیی ذرات باررگتار

نان ذرات آهن به مالت سیمان باعاب بهبا د

دارنااد .ذرات بااررگتاار بااه ن بااه خ ا د دارای

مهاومت فشاری و خمشای ماالت نسابت باه

اابلیت تحرک و واکنشپذیری کمتری نسبت

مالت م م وی شده است.

به ان اع ک چکتر خ د هستند .بنابراین بارای

ج) رنگها و روکشها

پیشااگیری از ایاان فرآینااد ،ت ویدکنناادگان

نان ذرات می ت انند باه صا رت فیریکای

نان ذرات مصن عی با استلاده از پ شاشهاای

خاا اآ رناا هااا را ت ییاار داده ،سااختی و

خاآ ،امکان به هم چسبیدن ذرات را محدود

مهاومت به خراشیدگی را در آنها بااال بارده و

میکنند .همین امار باعاب مرغ بیات کااالی

حتی می ت انند آنها را رسانا ساازند .از جملاه

ت ویدی آنهاست .در شهرهاای باررگ میاران

کاربرد این رن ها ،رن های ضد ک یلی برای

نااان ذرات طبی اای بااین  0/8 3 g / mتااا 1/6

بدنه کشتی ها می باشد .فناوری روکاش دهای

می باشد .شایان ذکر اسات ایان انادازههاا در

پیشرفته همچ ن ما اد مبتنای بار ناان ذرات

(Suwa,

سرامیکی میت اناد مهاومات حرارتای آنهاا را

نان ذرات مصن عی بسیار کمتر است
).2002, pp. 935 - 942

بهب ا د بخشااد ( سااایت رساامی سااتاد ویااوه

 -2کاربردهای نانوذرات

ت س ه فناوری نان .)Singer, 2008) ،)2009 ،

ابتدا به جنبه های م بت فناوری ناان در
صنایع گ ناگ ن پرداخته میش د:
الف) دارو رسانی
درمانهای فلج عصبی با نان ذرات آهان،
واکسنرسانی سریع و کارآ با ناان ذرات و ناان
کپس لها و غیره.
ب) ساختمانسازی

د) صنایع خودرو
روغااان م ت رهاااای بسااایار کاااارآتر،
الستیکهاای مهااوم در برابار فرساایش و باا
خاصیت ارتجاعی بهینه و غیره.
ه) صنایع برق و الکترونیك
ساخت دی دهاای نا ری 4باا اساتلاده از
م اد نان م جاب مایشا د تاا  80درصاد در

نان سیلیس ،ذراتی گل واه ای شاکی باه
اطر کمتر از  100نان متر که به ص رت ذرات
40

پ در و یا به ص رت م لق در مایع مایباشاند

2. Nano SiO2
3. Nano Fe2o3
4. Lightning Diodes

هرینااه باارخ صاارفهجاا یی شاا د ،ت ویااد

ز) شویندهها
نان بهسازها در ش یندهها باعب کااهش

نمایشگرهای شلاف و....
و) صنایع نساجی

سختی آب ،ت وید و حلظ شارایط الیاایی در

نان متر باه آهساتگی مایت انناد پلایاساتر و

میش ند ).(Aitlcen et al, 2004, pp. 87-91

پلیاکریی را تحات شارایط م ما ل رنگارزی

ح) سایرکاربردهای نانوذرات

کننااد ( سااایت رساامی سااتاد ویااوه ت س ا ه

بساتهبنادیهاای نلا ذ ناپاذیر در براباار

فناوری نان  .)2009 ،ایجاد خ دتمیرکنندگی

گازها ،بازیافت سادهتر کامپ زیتها باهوسایله

پارچه ها 5با اساتلاده از ناان ذرات :اماروزه در

نااان ذرات ،ت وی اد روانکنناادههااای جامااد بااا

بسیاری از پیراهنها و ج رابهاا از ناان ذرات

نان ذرات ،پییهاای خ رشایدی سابکتار باا

اکسید تیتانی م اساتلاده مایشا د .ناان ذرات

خص صیات مکانیکی بهینه ،نان ذرات اکساید

اکسید تیتانی م بدین ترتیب عمای مایکنناد

تیتااانی م بااه طا ر وس ای ی در واکاانشهااای

که با جذب ن ر خ رشید و نشان دادن خ اآ

فت کاتاویرری به عن ان کاتاویرر م رد استلاده

فت کاتاویسااتی ،باعااب کشااتن میکااروبهااا

ارار می گیرناد ( ساایت رسامی ساتاد ویاوه

میش ند .همچنین چناد نم ناه دیگار :تهیاه

ت س ه فناوری نان .)2009،

وبا های ورزشی که ت سط اوکتریسته ساکن

ط) صنایع غذایی

گرد و غبار به آنها نچسبد ،تهیاه وباا هاای

اختراعااات فنااوری نااان در محص ا الت

ضد گل وه که حاوی ذرات نان هستند ،ت ویاد

غااذایی منجاار بااه ورود محص ا الت جدیااد و

اوبسااه ه شاامند؛ اوبسااهای کااه در شاارایط

بدی ی به بازار شده است .در حهیهات ،آنچاه

مختلف محیطی بت اند عکس او مای مناساب

کااه در فناااوری نااان در ما اد غااذایی جدیااد

داشته باشد ،تهیه ج رابهاای ه شامند کاه

است ،امکان اعمال ت ییر در م اد غذایی آماده

گردش خ ن افراد دیابتی را بهب د بخشد و یا

و اضافه کاردن افرودنای هاای ما رد نظار در

تهیه ج رابهایی که ضد ب

باشند.



رنگرزی منس جات :نان ذرات کربن با اندازه 8

نم دن عملکرد ما اد ف اال ساطحی و غیاره



اسااتلاده از نااان ذرات پیگمناات جهاات

محیط شستش برای حذف آسان کلر ،مساعد

شماره پنجاه و پنج سال ن زدهم تابستان 1389

6

اندازه های بسیار ریار و دساتکاری محت یاات
فیریکی م اد غذایی است.
41

5. Self Cleaning

6. Nano Bliders
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در طی چند سال اخیار فنااوریناان باه

ترکیباای از حسااگرهای مااایع (اوکترودهااای

عن ان جرء مهمی از صن ت غذا تبدیی شاده

پ شش داده شاده باا پلیمرهاای هاادی) باه

است .این فناوری م اد غاذایی اادیمی را باه

همراه فناوری تشخیص اوگ یی است که ااادر

ذراتی در اب ااد ناان تبادیی مایکناد کاه در

به تشخیص ط مهای ویوه و مجرا میباشد .از

داخاای باادن رهااا شااده و بااه خ ا بی جااذب

مهمترین کاربردهای این زبان ،آزم ن چشایی

ماایش ا ند .ایاان فناااوری در غااذاهای جدیااد

ن شیدنی ها ،و چشیدن م اد شیمیایی در حد

کاربرد زیاادی خ اهاد داشات .دساتکاری در

م وک ل است .در حهیهت از مهمترین ف اویت

پلیمرهااای غااذایی و مجم عااههااای پلیمااری

ایان شاارکتهااا ،کاار روی بسااتهبناادیهااای

باعب بهبا د کیلیات غاذا و ساالمتی بیشاتر

ه شاااامند غااااذایی اساااات .از چنااااین

مصرفکنندگان میش د.

نان حسگرهایی که به رهایش ما اد شایمیایی

در بخش ت وید می ت ان هام در صان ت
کشاورزی و هام در اباداع روش هاای جدیاد

در بستهبندیهای ه شمند استلاده کرد تا به

بااارای ت ویااد غاااذا مانناااد باااه کاااارگیری

محااض شااروع خااراب شاادن غااذا ،رناا

نان سنسااا رها در شناسااااایی آفااااتهااااا،

بستهبنادی ت ییرکارده ،باه مشاتری هشادار

آنتیبی تیکها و ژنهاای مختلاف گیاهاان و

می دهد .این سیساتم باه مراتاب دایاقتار و

همچنین ت وید آفتکشهای بایخطار و نیار

مطمئنتر از فروش با تاریخ مصرف است .این

کاهش اثرات منلی آفتکاشهاای م جا د از

حسااااگرها در بسااااته بناااادی گ شاااات و

این فناوری بهره گرفت ،به عالوه میتا ان باا

فرآورده های گ شتی ،غالت و م اد پروتئینای

سنتر م اد ت ذیه ای در گروههای غذایی م رد

به کار گرفته می شا ند و ااادر باه تشاخیص

نیاز ط م دهی ،ترکیبات و پی ند آنریم ها را به

اووین نشانههای فساد در م اد غذایی هساتند

هم ریخته و به ت وید ما اد جدیاد غاذایی باا

و با ت ییر رن  ،فساد ماده غاذایی را هشادار

ط اامهااا و رنا هااای مختلااف دساات یافاات

می دهد (ساایت رسامی ساتاد ویاوه ت سا ه

) .(Singer, 2008هااام اکنااا ن برخااای از

فناوری نان .)2009 ،

شاارکتهااا ماننااد ،Hershey ،Food ،Nestle
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ناشی از فساد غذاها حسا

هستند ،میتا ان

سازمانهای دیگر به کمک فنااوری ناان

 Keystoneو  Unileverدر حال کاار بار روی

در حال یافتن راهی برای تشخیص فساد م اد

طراحی زبان اوکترونیکی هساتند کاه شاامی

غااذایی هسااتند .بااه عناا ان م ااال شاارکت

پااروتئین و مینسااانت اساات .در ای ان طاارح،

می ت ان کار رسانش را به خ بی انجاام داد .از

افشاااانه ساااط میکاااروبهاااایی مانناااد

پیشرفتهای دیگر در فارآوری ما اد غاذایی،

 Salmonellaو  E.coliرا پ شااانده و از خاا د

افاارودن نااان ذرات بااه م ا اد خ ا راکی باارای

ن ری ساطع میکند و به این روش فساد م اد

افرایش جذب آنها در بدن

است.

امیدوار است بت اند محص ل ما رد نظار را باا

ساخت کرمهای شلاف نیر استلاده مایشا د.

نام  BioMarkوارد بازار کند .در حاال حاضار

م الً ساخت کرمهای ضد آفتااب شالافی کاه

این شرکت در حال سااخت افشاانههاایی باا

ویتامین  Eرا مستهیم به پ ست برساند .ی نی

روشهای جدیاد اسات تاا بت اناد از آنهاا در

هدف ،سااخت کرمای اسات کاه باه وسایله

حمی و نهی دریایی استلاده کند .با این کاار،

پ ست جذب شده و ویتامین  Eرا باه آرامای

دیگر نیاازی باه فرساتادن نم ناههاای ما اد

آزاد کند ،به عاالوه دارای مااده محاافظ

غذایی به آزمایشگاه برای تشخیص ساالمت و

نیر باشد .همچنین ساخت فرما لهاای ضاد

کیلیت محص الت در کشترارها و کشتارگاهها

پیری که از نان ذرات تشکیی شاده نیار یکای

نیسات ( ساایت رساامی ساتاد ویاوه ت سا ه

دیگر از اهداف شرکتهایی است که در زمینه

فناوری نان .)2009،

فناوری نان در صنایع آرایشی مش ل ف اویت

فناوری نان عالوه بر بساتهبنادی ،تاأثیر
زیادی روی گسترش م اد غذایی کااربردی و



غذایی تشخیص داده مایشا د .ایان شارکت

از فناوری نان در صنایع آرایشای مانناد



نان بی و مینسااانس را سااااخته کاااه شاااامی

است که با اساتلاده از آنهاا در ما اد غاذایی
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 ،AgroMicronافشاااانه تشاااخیص دهناااده

کلیدی این بخش ،ت سا ه نان کپسا ل هاایی

UV

هستند (ساایت رسامی ساتاد ویاوه ت سا ه
فناوری نان .)2009 ،

ت املی دارد؛ م ادی که به نیازهای بدن پاسخ

با وج د تمام این مریتها ایان حهیهات

داده ،می ت انند در رسانش م اد غاذایی ماثثر

که ایان ذرات بسایار ریار مایت انناد از ساد

باشند .گروههای تحهیهاتی مختللای در حاال

سیستم دفاعی بادن نیار بادون هایچ ماان ی

کار روی ساخت م اد غذایی جدید بر اساا

عب ر کنند ،م جب نگرانای دانشامندان شاده

تهاضا هستند .این م اد به ص رت غیار ف اال

اسات .عامای دیگار نگراناای ،ایان اسات کااه

در بدن باای مای مانناد و ما اد غاذایی را در

ناان ذرات مایت اننااد باه دیگاار آالینادههااای

ص رت نیاز به سال لهاا مای رساانند .عنصار

خطرناک در آب یا ه ا متصی ش ند یا با آنهاا
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واکنش دهند و در نتیجه ورود آنها را در بدن

7

نان تکن و ژی :مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی

آسانتار ساازند .دوناواد بارو  ،شایمیدان و

شاادهانااد .ای ان دسااتگاههااای آناااویتیکی  ،از

رئیس مرکر مطاو ات تکن وا ژیهاای جدیاد

عناصر تشخیص بی و ژیکی تشکیی می شا ند

اسااکاتلند خاطرنشااان ماایکنااد کااه مشااکی

کااه بااا آشکارسااازیهااای س ایگنال ماارتبط

اینجاساات کااه ایان ذرات بسایار ک چااک در

هستند( .م الً آنریم هاا ،میکروارگانیسام هاا و

کپس لها به راحتی اادرناد از غشاای خا نی

غیره) این دستگاهها نسبت به حض ر و غلظت

دی اره م ر و همچنین دی اره سل لها که باه

آناویسااات ،واکااانش داده و پاساااخی اابااای

ط ر م م ل م اد دیگر امکان عبا ر از آنهاا را

اناادازهگیااری ت ویااد ماایکننااد .نااان م اد و

ندارند ،عب ر کنند.

نان ساااختارهااای جدیااد ماننااد نااان ذرات،

دی ید بنت ،رئیس کمسی ن اروپایی ناان

نان کریستال ها ،نان و وه های کربنی ،نان اویااف

بی تکن و ژی در این باره میگ ید" :باا اینکاه

و فیلم نازک به عنا ان دساتگاههاای حساگر

سیستم ایمنی بدن از بدو ت واد مایت اناد باا

مشخص شدهاند .نان ذرات کاربردهای بسیاری

بسیاری از نان ذرات مضار بارای بشار ،مانناد

در سنساااااا رها دارنااااااد .نااااااان ذرات،

ذرات م ج د در دود سیگار مهابلاه کناد ،اماا

نان کریستالهای نیمههادی درخشان و نهاا

این م ض ع نباید باعاب شا د کاه ماا بادون

ک انت می دسته ای از نان حسگرهایی هساتند

انجااام تحهیهااات گسااترده باار روی اثاارات

که ت انایی آشاکار کاردن سام م م جا د در

ناشناخته نان کپس لها آنهاا را باه باازار وارد

محیط را دارناد و مشاخص شاده اسات کاه

کنیم" (.)Warheit a، 2005، pp.514-524

نان کریستالهاا و نهاا ک انتا می هماراه باا

ی) محیط زیست

پادتن ها می ت انند به ط ر همرمان چهار نا ع

فناوری های امیدبخش شاامی حساگرها

سم را آشکار کنند .پس در نهایات مایتا ان

یا سنس رها و سایر دستگاههاای باه کاررفتاه

گلاات کااه هاادف اصاالی از طراحاای نااان

برای آشکارساازی آوا دگی و برطارف کاردن

سنس رها ،شناسایی آالیندههاای شایمیایی و

آنهاست .برخی کاربردهای سا دمند فنااوری

میکروبی میباشد.

نان درمحیط زیست در زیر آورده شده است:
 .1سنسااا رها یاااا حساااگرها؛ انااا اع
44

مرب طه طی چند سال گذشته در بازار م رفی

این ن ع نان سنس رها برای آشکارساازی
همرمان چند آالیناده در نم ناههاای آب یاا

گسترده ایی از حسگرهای زیستی و روشهای
7. Analytic

م جب افرایش حساسایت حساگرها و ت ویاد

امکان جذب فسلاتها از محیطهاای آبای باا

ارزان و خ دکاااار آنهاااا شااا د و بت اناااد در

استلاده از نان ذرات النتا م نیار مای ت اناد از

آزمایشگاه و خارج از آن جهات آشکارساازی

اثرات زدودن م اد سمی از منابع آبای ت ساط

سریع م اد سمی و بیماری زا (پات ژن) به کار

 .3نان ذرات :وج د نان ذرات در رنا هاا

نساای جدی ادی از نااان ذرات بااه منظ ا ر

باعب می ش د که رن ها با خ اآ مطلا ب و

حذف هیدروکربنهای آروماتیک چندحلههای

بهب دیافته با مصرف حاللهاای کمتار ت ویاد

که به ساختی از آب یاا خااک آوا ده حاذف

ش ند .ف اویت سطحی باالی ناان ذرات نشاان

میش ند ،طراحی شده است.

دهنده یکی از جاوابتارین خص صایات ایان

م الً نان ذرات آهن باه عنا ان کاتااویرور

م اد است که میت اند کاربردهای وسای ی در

باعب تسریع فرآیند اکسیداسای ن گردیاده و

صن ت داشته باشد ( سایت رسمی ستاد ویوه

آالیندههای آوی م ج د در محیط مانند تاری

ت س ه فناوری نان .)2009 ،

کلرواتان ،تتراکلرید کربن ،دی اکساینهاا و...

انتظار می رود فناوری نان نهاش مهمای

را به ترکیبات کربنی سادهتر با سمّیت کمتار

در حذف آالیندهها ایلا نماید و اصاالح خااک

تبدیی مینماید و یا نان ذرات آهن با ترکیبات

آو ده با اساتلاده از ایان فنااوری باه راحتای

شااده و باعااب حااذف

ص رت پاذیرد .فنااوری ناان م جاب کااهش

ترکیباات آرسانیکی از آبهاای زیار زمینای

مصرف م اد خام م رد نیاز شده و بناابراین از

آرساانیکی مخلاا
میش

ند (Warheit, et al, a 2005, pp.514-

). 524



رود ).(Gerritzen, et al, 2004

فناوری نان باشد.



کار میرود .پیشبینی میش د که فناوری نان

ت سط فناوری نان ارائاه مایشا د .همچناین
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خاک با ظرفیت آشکارسازی حساسیت باال به

و برخی آفتکشها ،راهکار دیگری است کاه

منابع طبی ی محافظت می کند .به ط ر کلای
فناوری نان با کارآمد کردن دستگاهها و ابارار

 .2غشای ناان فیلتراسای ن :اساتلاده از

م رد استلاده در بخش های مختلف و نیار باا

غشااای نان فیلتراساای ن جهاات جداسااازی

کاهش مصرف ماده خام و انرژی گاامی ماثثر

آو ا دگی و حااذف نمااکهااای چناادظرفیتی

در جهت حلاظت از منابع طبی ای و محایط

عناصری مانند کلسیم ،آهن ،منگنر ،اورانیا م

زیست برداشته است (.)Singer ، 2008
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 -3اثرات مخرب فناوری نانو برر

نماید .این ذرات از گردههاای گای گیاهاان و

محیط زیست

م اد حساسیت زای م ما وی نیار ک چاکتار

نان تکن و ژی :مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی

ذرات نان و فناوری نان جادای از ملیاد
ب دن می ت انند دارای خطارات احتمااوی نیار
باشند ،بنابراین باید مسائی مرتبط با ایمنای و
خطرات احتماوی آن را در نظر گرفت.
اثرات زیانآور آو دگی ذرهای ه ا به ط ر
عمااده بااه غلظاات ذرات ک چااکتاار از 100
نان متر ارتبا دارد و به غلظات جرمای ذرات
بااررگتاار بسااتگی چناادانی ناادارد .خطاارات
احتماوی نان ذراتی که در ه ا پخش شده اناد،
ی نا ای آئروسااایهاااا از اهمیا ات بیشاااتری
برخ ردارند .این اضیه به دویی تحرک بااالی
آنها و امکان جاذب آنهاا از طریاق ریاه ،کاه
راحتتارین مسایر ورود باه بادن مایباشاد،
اهمیات پیادا مایکناد

(Gerritzen, et al,

هستند و می ت انند ت وید حساسایت نمایناد.
ایاان ذرات ماایت اننااد بااه سیساتم دفاااعی و
ایمنی بدن م جا دات زناده و انساان حملاه
کنند .ب ضی از این ذرات مای ت انناد پاس از
تنلس به کیسه هاای ها ایی ریاه هاا آسایب
برسانند کاه در ایان باین ماکروفاژهاا سا ی
میکنند تا آنها را از بین ببرند و مانع از عبا ر
ایاان ذرات و ورود آنهااا بااه خا ن شا ند ،امااا
ماکروفاژها در تشخیص ذرات با اطر کمتار از
 70نان متر دچار مشکی می ش ند و این ذرات
میت انناد باه آساانی در خا ن نلا ذ نمایناد
).(Aitkcen, 2004, pp. 87-91
بر اساا

گرارشاات م جا د ،ناان ذرات

مانند کربن سیاه و دیاکسایدتیتانی م کاه در
فرآیندهای صن تی کاربرد زیادی دارند ،باعب

).2004

آو دگی ه ا میش د و اوتهاب و جراحاتهاای

)(Warheit, et al, b 2005, pp. 453- 497

ذرات نان ممکن اسات سارعت جهاش

8

باکتریها را افرایش دهند و تهدیادی بااوه ه
برای محیط زیست و سالمت انسان باشند.
علیرغم اینکاه فنااوری ناان محصا الت
م ج د را مثثرتر و کارآمدتر می نماید ،انادازه
ایان ذرات کااه جاارو خا اآ مهاام آنهاساات،
می ت اند سالمتی و محایط زیسات را تهدیاد
46
8. Mutation

پ ستی ایجاد میکنناد و در ریاه باایماناده و
انباشااته ماایگردنااد .ذرات اکسااید روی و
دی اکسید تیتانی م باعب ت وید رادیکاالهاای
آزاد در سل ل پ ستی شده و به  DNAآسیب
می رساانند و ایان آسایب باه  DNAم جاب
جهااش ماایش ا د و ت ییراتاای در ساااختمان
پروتئین به وج د مایآورد کاه ممکان اسات
باعب سرطان و ت م ر ش د .بهنظار مای رساد

خ راک پری گازی ،احتراخ گاز صن تی و ان اع

نان ذرات مهندسای شاده در محایط زیسات

وسایی گارمکنناده خاانگی ما ادی را ت ویاد

خطرناک تر از ذرات طبی ی اسات ،زیارا آنهاا

میکنند که محت ای صدها یا هراران نان و واه

م اد جدیدی هستند و انسانهاا و م جا دات

کربنی هستند و ساختارهای ناان کریساتاوی

زنده دیگر ممکن اسات دارای مکانیسامهاای

دارناااد .شا ا اهد حااااکی از آن اسااات کاااه

دفاعی کافی در مهابی آنها نباشند .بررسی هاا

نان و وه های کربنی فرآوری نشاده مایت انناد

نشان می دهد که بهط ر کلی ذرات نان کربنی

آئروسی را در طی جابهجاا کاردن باه وجا د

و دیاکسید تیتانی م سمّیتار از ذرات باررگ

آورنااد .کارخانجاااتی کااه ماا ادی باار پایااه

همان م اد هستند ( سایت رسمی ستاد ویاوه

نان و وااههااای کربناای ماننااد ف ا ورین 9ت ویااد

ت س ه فناوری نان .)2009 ،

ماایکننااد ،ماایت اننااد باعااب از بااین رفااتن

 -4خطرات و مضرات نانوذرات

گل تامین و آسیب اکسیداتی بر م ار ماهیاان
ش ند .ف ورین ،مجم عهای از اتامهاای کاربن
متحداوشکی به ص رت کروی هساتند کاه در
چنین ساختاری هر اتام کاربن باه ساه اتام

به ط ر کلی این خطرات مت جه محایط
زیست و از هماه مهامتار ،انساان باه عنا ان
جرئی از محیط زیست میش د.

کربن مجاورش متصی شاده اسات .از جملاه

 -1-4مکانیسررمهررای سررمیت

کاربردهای چنین ساختارهایی برای رهاسازی

نانوذرات

دارو یا م اد رادی اکتی در محیهای مبتال باه

تحهیهااات نشااان داده اساات کااه ذرات

ع امی بیماریزا میباشد .همچنین ف ورین در

بسیار ریر فلر مانند اکساید تیتاانیم و کاربن

خاک می ت اند حرکت کرده و ت سط کرمهای

سیاه بسیار سمّی تر از ذرات از همان جنس و

خاااکی جااذب ش ا د و بااه ای ان ترتیااب وارد

با همان ترکیبات ووی با اندازههاای باررگتار

د (Brown, 2002, pp.55-

میباشند .علت این امر اغلب به وسیله وجا د

زنجیره غذایی شا
). 80



گلته شاد ،مناابع احتاراخ مانناد اجااخهاای

طبی ی در محیط زیسات مای باشاند .انتشاار



سمّی ب دن نان ذرات باشند .هماان طا ر کاه

احتماالً مهمتارین منباع ت ویاد ذرات ناان ی
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ف اویت سطحی و اندازه ذره ،ع امی اصالی در

نااان ذرات طبی اای حاصاای از احتااراخ

فلرات انتهاوی بار روی ساط برخای از ذرات
نااان متری و مت ااااب آن افاارایش در اابلی ات
9. Fullerene
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ت وید رادیکال آزاد در تما

با عضاالت بادن

ت ضی داده میش د.

 -3-4مطالعات سرمشناسری روی
نانوذرات

نان تکن و ژی :مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی

سمّیت ایان ناان ذرات باه ساط ذرات

در دوزهای خیلی باال باعب اوتهاب ریه،

استنشاااخ شااده و واکاانشپااذیری شایمیایی

ریسک سرطان ،عب ر نان ذرات از سدّ خ نی و

است .ذرات نان متری یا باه

ت ییر شارژ اوکتریکی آن ،عبا ر ذرات ناان از

خ دی خ د سمّیاند و یاا در صا رتی کاه در

سدّ خ نی م ری مایشا ند .ت اداد ناان ذرات

مجاورت م اد دیگر اارار بگیرناد ،مای ت انناد

آنی ا نی بیشااتر از کاااتی نی اساات .نااان ذرات

سامّیت ایجاااد کننااد .ما الً واتای کااه ذرات

آنی نی :ناای م اد شایمیایی باه درون م ار و

نان متری وارد سل ل میش ند ،ما اد سامّی را

ذرات نان کاتی نی باعب سامّیت فا ری و اثار

نیر که به آنها چسبیده است با خ د به داخی

سااریع باار ساادّ خاا نی م ااری ماایشاا ند

سل ل میآورند.

).(Gerritzen, et al, 2004

سط آنها مرب

نااان ذرات ک انتاا می کااه از آنهااا باارای
تشخیص سریع بیماریها اساتلاده مایشا د.

 -5راههرررای تمررراو و ورود

ایا ان ذرات عم ما ااً باااا اساااتلاده از نیماااه

نانوذرات به بدن

هاااادیهاااایی نظیااار سااا ول رکادمی م 10و

 .1تنلس  .2جاااذب پ ساااتی  .3بل یا ادن و

سلیندکادمی م

11

ساخته میش ند .ایان ما اد

به ط ر م م ل سمّی مایباشاند

(National

سیستم گ ارشی
علیرغم اینکه ساه عضا  -1پ سات-2 ،

Nanotechnology Research AGENDA,

ریه(شش) و  -3روده باریک به علات تماا

).2005, pp.21-30

مستهیم با ع امی محیطی ،به عن ان راههاای

 -2-4عوامل مؤثر بر سمیت ذرات
نانو
 .1حلّاویاات  .2مسااااحت ساااط  .3شاااکی
 .4ف اویت سط

اصلی ورود ذرات به بدن شناخته شدهاند ،اماا
بااه ط ا ر غیرمسااتهیم سیسااتمهااای الب ای-
عروای و گردش خ ن ،م ر و کبد و ...متأثر از
حض ر نان ذرات هستند .پ ست خ د به عن ان
یک محافظ است ،ووی ششها و مجاری روده
به راحتی اجازه عب ر م اد غذایی و اکسیون را
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10. CdS
11. CdSe

مرده است که به شدت کراتینه شدهاناد ،کاه

انسان باو 140مترمربع است که باه بررگای

ماارز اصاالی و محااافظ اصاالی در براباار ما اد

یااک زمااین تناایس اساات .هاا ای داخاای

شیمیایی است.

کیسه های ه ایی تنها  0/5میکرون باا خا ن

پ ست یک انسان بااو تهریبااً  1/5متار

فاصله دارد.

ضخیم  10میکرونی از جنس سل لهای مرده

این مهمترین پرتال انتهال ماکروم وک لها به

پ شیده شده است .این اووین مرز تهریباً غیار

داخی بدن است .مرزهای داخی روده به ن باه

اابی نل ذ است .به خص آ ما اد یا نی و یاا

خ د از میکروپرزهایی تشکیی شده است.

م وکاا لهااای محلاا ل در آب از ایاان الیااه
نمی ت انند عب ر کنند .اگر ناان ذره در پ سات
نل ذ کند ممکان اسات ت ویاد م وکا لهاای
واکنش دهنده را که سبب آسیب به سل لهاا
می ش ند ،آسان کند .امروزه بسیاری از کرمها
و و ازم آرایشی و بهداشتی از ریرذرههاا تهیاه
ماایش ا ند .دی اکسااید تیتااانی م م م ا الً در
کرمهای ضد آفتاب به کاار مایرود تاا اشا ه
 UVرا جااذب کنااد Lademann .و سااایرین
گرارش دادهاند که ذرات اکسید تیتاانی م 13از

پووهش های اخیار نشاان مایدهاد کاه
ذرههای ک چکتار از  70ناان متر مایت انناد
وارد ششها ش د و روی ساط ح کیساههاای
ه ایی ششها ته نشین ش د .ذرات ک چکتار
از  50نااان متر حتاای ماایت اننااد در دیاا اره
سل وی نل ذ کنند .استنشاخ نان ذره ها دو اثار
عمده بر بدن انسان دارد .1 :باعب ایجاد ت رم
در دستگاه تنلسی می ش د .2 .با انتهال از راه
جریااان خ ا ن بااه دیگاار اعضااای حیاااتی یااا

الیه رویی پ ست و حتی پیاازهاای ما نلا ذ

بافت های بدن ،سبب ع ارض البی و عروای و

کاارده و بااه الی اههااای عمی اقتاار م ایرونااد

حتی اختالل در دستگاه عصبی مرکری ش د.

).(Warheit, et al, a 2005, pp. 514-524

نان ذرات پس از جذب در شش ها تجمع

ششهاا از دو اسامت مختلاف تشاکیی

کرده و به ص رت ت دهای مهاوم ،باعاب ایجااد

شااااده اساااات .1 :مساااایرهای هاااا ایی،

ت رم و گاه زخم در بافتهای ری ی مایشا د.

 .2کیسههای ه ایی .شاش انساان در حادود

(National

12. Strantom corneum
13. TiO2



مربع است که در اک ار منااطق باا یاک الیاه

مجرای روده مرز بسیار پیچیده ای است.



بدن را میپ شاند و فهاط حااوی سال لهاای

میلی ن کیسه های ه ایی دارد .مساحت شش

شماره پنجاه و پنج سال ن زدهم تابستان 1389

از خ د میدهند .الیه بیرونی پ سات 12تماام

 2300کیل متر مسایر ها ایی و حادود 300

Research

Nanotechnology

)pp.21-30

2005,

.AGENDA,
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 .(Singer,زمانی ریهها ملتهب میش ند:

ذرات و اویاف باای ماناده مای ت انناد باا

مسیرهای ه ایی و ناایوههاا باه وسایله الیاه

بافتهای مخاطی ری ی بر هم کنش کارده و

حلاظت می ش ند .ذرات باررگتار از

بافتهای ری ی را دچار اوتهاابهاای شادید،

طریق نشستن روی دیا اره مسایر ها ایی ،از

زخم و حتی مرگ کنند .این وض یت ریاههاا

ه ای ورودی به ریهها جدا میش ند .حرکاات

در چند بیماری دیگر هم دیاده مایشا د ،از

موهای این اسمت ،خلط را به سمت گل بااال

جملااه در بیماااری باکتری اایی ذاتاوری اه ی اا

برده و از آنجا یا در اثر سارفه خاارج و یاا باا

بیماااریهااای صاان تی مهلکاای همچاا ن

عمی بلع ،بل یده میشا ند .ذرات ک چاکتار

سیلیک س ایس ی اا آزبست س ایس.

(ک چااکتاار از  2/5میکرومتاار) و نااان ذرات،

2007, www.nist.gov). (Aitkcen, 2004,

ممکن است وارد کیسههای ه ایی شا ند کاه

)pp.87-91

)2008
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مک

ناحیاااه مبادواااه گااااز در ریاااه هساااتند و

نان ذره ها از هر راهی که وارد بدن ش ند،

ک چکترین اجرای ریه محس ب میش ند که

انتشار مییابند .ت زیع ذره ها در بادن شادیداً

در ارتبا با م یرگها ارار دارناد .باه منظا ر

به ویوگی های آنها بستگی دارد ،مانند ترکیب

دفاااع دیاکسا ایدکربن از ما ا یرگهاااا باااه

شیمیایی ،اندازه و ویوگیهای سطحی ذرههاا.

کیسه هاای ها ایی و جاذب اکسایون ،تماام

ضمناً الزم به ذکر است کاه انتهاال ذرههاا از

غشاها و سل لها در ایان اسامتهاا ناازک و

همان محیهای ورود ذره هاا باه بادن انجاام

آسیبپذیر هستند و هیچ گ نه الیه حلااظتی

میگیرد.

ندارند .تنها مکانیسم حلاظتی در این اسمت،
ماکروفاژها هستند .این ماکروفاژها سل ل های

14

دکتاار فینکنشااتاین محهااق دانشااگاه
15

پرشکی راچستر آمریکا ،در تحهیهات خا د

بررگی هستند که اشیای خارجی را بل یاده و

نشان داد که م ادی چ ن طال در مهیا

از طریق جابه جا کردن آنهاا ما الً باه سا ی

اادرند ب اد از استنشااخ و ورود باه دساتگاه

گرههای ونلاوی آنها را از کیساههاای ها ایی

تنلساای از ساال لهااای کیسااههااای ه ا ایی

خارج میکنند .نان ذرات تا حد زیادی از ایان

شش ها عب ر کارده و وارد خا ن شا ند .ایان

سیستم حلاظتی رها شاده و مایت انناد وارد

ذرات می ت انند در عمی طبی ی پالکاتهاای

ند.

خ نی تاداخی نما ده و ایجااد وختاه خا نی

بافتهای تنلسی ش
50

(Celotta,

نان

14. Finkenstein
15. Rochester

نمایند .در حهیهت اتام هاای اارار گرفتاه در

 -6بحث ایمنی نانوذرات

دهند .این واکانش هاا در محایط بی و ژیاک

مصاارف آنهااا در جام ااه بااه شاادت افاارایش

میت اند منجر به تشاکیی رادیکاالهاای آزاد

خ اهد یافت .یک خطر باوه ه نان پ درهاا کاه

گردد .این رادیکال هاا در حهیهات اتامهاایی

تاکن ن ت جه چنادانی باه آن نشاده ،اابلیات

هستند که در حاوات عادم ت اادل اوکترونای

انلجاااری آنهاساات .بساایاری از ماا اد آواای،

هستند .این رادیکالها به دویای تا ان بااالی

ت دادی از فلرها و حتی برخی م اد غیر آوی -

واکنشی خ د میت انند باعب جاذب یاا دفاع

غیر فلری که به خ بی پ در و در ها ا پخاش

اوکترون از اتمهای محیط اطراف خ د شا ند.

شدهاند ،تشکیی ت ده غباری را میدهناد کاه

این خاصیت باعب می ش د که اتم های اطراف

اگر در م رض یک منباع احتاراخ اا ی اارار

محاایط بی و ا ژیکی بااه خص ا آ آنااریمهااا،

گیرد ،باعب ایجاد انلجاار مایشا د .حاداک ر

پروتئینها ،فسل ویپیدهاا و آمینا اسایدهای

میااران ذرههااا باارای تشااکیی یااک اباار غبااار

درون سل وی که نهش آنها برای ادامه حیاات

انلجاری  500میکرومتر است .در م رد بیشتر

سل ل حیاتی است ،تحت تأثیر اارار گیرناد و

ذرهها شدت انلجاری غبار و آسانی احتراخ باا

ف اویاات طبی اای آنهااا مختاای شاا د .ایاان

کاهش اندازه ذرهها افرایش ماییاباد ،اگرچاه

واکنش هاا ااادر خ اهناد با د یاک واکانش

در م رد برخی غبارها روند شادت انلجاار باا

زنجیاارهای مخاارب در درون ساال ل ایجاااد

اندازه ذره هاا در مهیاا

 10میکارون ثابات

نمایند که در نهایات مایت انناد باه تخریاب

می ماند .تاکن ن هیچ حد پاایینی بارای عادم

DNA

انلجار غبار تشخیص داده نشده است .هماان

بینجامد .عمای رادیکاال هاای آزاد از ع امای

گ ناه کااه فنااوری نااان باه ساامت ت ویااد در

شناختهشده ای هستند کاه در سارطان زایای

وسیع در برخی صنایع پیش مایرود،

دی اره سل وی ،مرگ سال ل و تخریاب

دخاوات دارناد

(National Nanotechnology

). Research AGENDA, 2005, pp.21-30

مهیا



میدهد با اتمهای مجاور خ د واکانش نشاان

م اارض نااان ذرههااا هنگااام ت ویااد و سااپس



و همااین ف اویاات اساات کااه بااه آنهااا اجااازه

اسااتلاده عم ا م از آنه اا ،ارارگیااری افااراد در

شماره پنجاه و پنج سال ن زدهم تابستان 1389

سط خارجی نان م اد به شدت ف ال هستند

با تجاری شدن محص الت فناوری ناان و

ابی از اینکه نان ذرهها به ط ر تدریجی و غیار
اابی پیشبینی در طبی ات رهاا شا ند ،الزم
است تهدیدهای احتمااوی انتشاار آنهاا ما رد
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بررسی اارار گیارد (Aitkcen, 2004, pp.87-

 -7برخی راه های کنترل اثررات

). 91

مضر نانوذرات
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نان ذرات در ط ل چرخه حیات خ د در
مرحلههای زیر میت انند وارد محایط زیسات
ش ند:
ا تخلیه  /نلا ذ در مرحلاه هاای ت ویاد،
انتهااال و ذخیاارهسااازی محص ا الت میااانی و
نهایی؛
ا نل ذ به واسطه ضای ات؛
ا رها شدن ذرهها در هنگاام اساتلاده از
آنها؛
ا نل ذ ،انتهال و دگرگ نی در ه ا ،خااک
و آب.
ب ضی کاربردها ،نظیر محص الت آرایشی
و بهداشتی یا محت یات غذایی منابع نل ذ نان
ذره ها هستند .م یار اصلی به کار رفتاه بارای
ارزیابی تهدیدهای م اد شیمیایی برای محیط
زیست و به ط ر مستهیم برای سالمت انسان،
سمی ب دن ،زیست پایداری و تجمع زیساتی
است .م ادی که می ت اناد باه طا ر مساتهیم
سبب آسیب به م ج دات زنده شا د ( سامی
ب دن شدید ) ،و یا خیلای آهساته در محایط
زیست تخریب ش د ( زیست پایاداری بااال )،
یا در بافتهای چربیدار تجمع یابد (پتانسیی
زیاد برای تجمع زیستی ) ،نگرانیهای اصالی
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بشر هستند.

اوف) از تما

پ سات باا ناان ذرات و یاا

محل لهای حاوی نان ذرات جلا گیری شا د.
(دستکش ،عینک ایمنی و وباا

آزمایشاگاه

استلاده گردد)
ب) شستشا ا ی دساااتهاااا و رعایااات
بهداشت فاردی در محایط کاار باا ناان ذرات
انجام گیرد.
ج) دفع و انتهال زباوههای نان ذرات طبق
اص ل زباوههای شایمیایی خطرنااک صا رت
پذیرد.
د) وسایی م رد استلاده در کار کردن باا
نان ذرات باید ابی از استلاده مجدد ،ت میر یاا
مصرف از نظر آو دگی بررسی ش ند.
ه) همچنین برچسب "م اد غذایی ناان "
در م رد محص التی که با این فنااوری ت ویاد
شده اند ،جهت آگاهی عم م از این محص الت
راه دیگری میت اند باشد ،اماا صانایع غاذایی
این کار را غیر ضروری و بی نتیجاه مایداناد
(سایت رسمی ستاد ویوه ت س ه فناوری ناان ،
.)2009

راهبردهای پیشنهادی

فناوری نان  ،الزم است آیینناماههاایی بارای

بی تکن و ژی با سرعتی باال پایش رفات و در

محص الت ناان تهیاه و تادوین گاردد تاا بار

بسیاری از کش رها و بهخص آ اروپاا ایمنای

اسا

آن بتا ان تنظایم و نظاارت بار کلیاه

زیستی ناشی این علم بسیار م رد ت جه اارار

ف اویتهای نان تکن و ژی را اعمال کرد .عادم

گرفاات و ااا انینی هاام باارای آنهااا در اک اار

وج د ا انین و آییننامههای مرتبط با ایمنای

کش ر ها تدوین گردید .در کش ر ما ایران نیار

نان ممکن است در آینده مشکالت خاصای را

در این خص آ ف اویتهای زیادی بهخص آ

بهوج د آورد.
نگارناادگان ایاان مهاوااه بااا ت جااه بااه

علیاارغم همااه ف اویااتهااای حهیهاای و

کن انسی نهایی که دووت جمه ری اساالمی

حها ای ،ایمناای زیساتی جمها ری اسااالمی

ایران به آن ملحق شده ،پیشنهاد میکنند که

ایران در بحب ا انین دچاار کشامکشهاایی

ااا انین بااین اومللاای زیاار در اان نگااذاری و

گردید کاه نردیاک باه یاک دهاه باه طا ل

سیاستگذاری و اجرا وحا ش د:

انجامید .در ساالهاای اخیار ،پیشارفتهاای

اوف) کنلرانس سازمان ملی متحد درباره

سااریع علاا م و فناا ن ،بااهویوه در زمینااه

محیط زیست و انسان -اص ل ششم و هلتم-

نااان تکن و ژی درساات هماننااد بی تکن و ا ژی

استکهلم1972-

تحا الت بررگ ای را در زمینااههااای پرشااکی،

اصی ششم  :تخلیه م اد سمّی و یا ما اد

کشاورزی ،صن ت ،محیط زیست و عل م پایاه

دیگر و گرما باه میاران و یاا تراکمای کاه از

زیستی در پی داشته است.

ظرفیت مجااز محایط زیسات بااالرود ،بایاد

امروزه نهش نان تکن و ژی در همه اب ااد

مت اف شا د تاا اطمیناان حاصای شا د کاه

روشن است ،اما جنبه دیگار ایان ت انمنادی،

صدمه غیراابی بازگشتی باه اک سیساتم وارد

خطرهااای احتماااوی ماارتبط بااا اسااتلاده از

نمیش د .از مبارزه برحق مردم همه کشا رها

محص الت فناوری نان اسات کاه در صا رت

بر ضد آو دگی باید حمایت ش د.

رعایت نکردن ا انین و مهررات خااآ ایجااد



در سط ح بیناومللی ص رت گرفت.،



فنااااوریهاااای دهاااه ابااای مانناااد

انجااام دادن ایمناای و سااالمت اسااتلاده از
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فرجام

میش د ،بنابر ایان ضامن تأکیاد بار اهمیات
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اصی هلتم :دووتها ،بارای جلا گیری از

ب) کنلرانس سازمان ملی متحد دربااره

آو دگی دریاها با م ادی که ممکن است برای

محایط زیساات و ت سا ه (همااایش زماین)-

سالمتی انسان خطرناک باشاد و باه مناابع و

ری دوژانیرو1992-

م ج ا دات زنااده دری اایی صاادمه برنااد و ی اا

اصی دهام :بهتارین راه بررسای مساائی

امکانااات آن را از بااین بباارد و یااا در دیگاار

محیط زیست آن است که این امر شامی حال

استلادههای اان نی آن مداخله نماید ،اادامات

همه شهروندانی ش د که در یاک سیساتم از

الزم را به عمی خ اهند آورد.

آن متأثر میش ند .سانجش نلارات و کساب

اصی هجدهم :علم و تکن و ژی به عن ان

اطالعااات در زمینااه مح ایط زیساات بای اد در

بخشای از سااهم خا د در کمااک بااه ت سا ه

سط ملی شامی حال همه افرادی ش د که از

ااتصاادی و اجتماااعی بایاد باارای تشااخیص،

طری اق مساائ الن مرب طااه انجااام م ایش ا د،

اجتناب و کنترل خطرات محیط زیستی ،حی

باهعااالوه بایاد اطالعااات الزم در ما رد ما اد

مسائی زیست محیطی به نلاع عما م جام اه

خطرناک و ف اویتهای هر منطهه جماعآوری

بشریت م رد استلاده ارارگیرند.

ش د .همچنین باید به مردم این امکان را داد

اصی بیستم :پووهش و ت س ه علمای در

کااه در رونااد تصاامیمات ،مشااارکت کننااد.

چااارچ ب مسااائی زیساات محیطاای ملاای و

دووتها باید دات کافی و مشارکت عم می را

بیناودووی باید در همه کش رها ،به خصا آ

در جام ه ایجاد کنند تا اطالعاات ما رد نیااز

در کش رهای در حال رشد تشا یق شا د .در

جمعآوری ش د .مشارکت و حض ر صاحی و

این رابطاه بایاد از جریاان آزاداناه اطالعاات

م فهیتآمیر عم می و روشهاای اداری بایاد

روزآمد علمی و انتهال تجارت حمایت و یاری

به ترتیبای باشاد کاه سااومساازی محایط و

ش د تا حی مسائی زیست محیطای آساانتار

اجرای ا انین را امکان پذیر سازد.

ش د .تکن و ژیهاای محایط زیسات بایاد باا

اصی سیردهم :کش رها باید ا انین ملای

شاارایطی کااه انتشااار وساایع آنهااا را باادون

به منظا ر ت هیاب عادالناه عاامالن آوا دگی

گذاشتن بار سانگین بار دوش کشا رهای در

محیط زیست و اربانیان این آوا دگی تادوین

حااال ت سا ه تش ا یق کنااد ،در اختی اار ای ان

کنند .بهعالوه ،کش رها بایاد باه سارعت و باا

کش رها ارار گیرد.

ااط یاات جهاات تنظاایم یکسااری ااا انین

پیامدهای منلای آوا دگی محایط زیسات باا

دریایی ناشی از دفع م اد زائاد و دیگار ما اد

یکدیگر همکاری کنناد و مت هاد باه جباران

(وندن )1972-ااان ن اوحااخ باه کن انسای ن

خسارات آثار خاارجی ف اویاتهاایی کاه بار

مذک ر (مص ب )1375/6/25
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ب ایناوملل ای بااا تضاامین جبااران خسااارات و

د) کن انساای ن جلاا گیری از آواا دگی

ما ازین ااان نی باه عمای مایآورناد،

اسا
باشند.

مثثر با یکدیگر همکاری کنند و از هار گ ناه
نهی و انتهال و جابهجایی ما اد آوا ده کنناده
محیط زیست که سالمتی انسان را باه خطار
میاندازند ،ممان ت به عمی آورند.
ج) کن انساای ن بااازل درباااره کنتاارل
انتهاالت برون مرزی م اد زائد زیاان بخاش و
دفااع آنهااا (بااازال)1989-اااان ن اوحاااخ بااه
کن انسی ن مذک ر (مص ب )1371/6/31
 هر کش ر عض کن انسی ن ،کشا رهایعض میت انند از صدور زباوههای مضر و سایر
ان اع زباوهها باه کشا رهای عضا ی کاه ورود
اینگ نه زباوهها را منع کاردهاناد ،جلا گیری
نمایند یا صدور آنها را اجازه ندهند.
 اعضاء کن انسی ن باید مت هد ش ند کهدر ف اصی م ین امکانات تهلیی مهدار آو دگی
احتماوی زباوههای مضر و سایر ان اع زباوههایی
را کااه بااه کش ا رهای در حااال رشااد صااادر
میش د ،م رد تجدید نظر ارار دهند.

ضمیمه یک ،در دریا ممن ع میباشد ،تخلیاه
م اد مندرج در ضمیمه دو منا

باه صادور

اجازه خااآ ابلای مایباشاد و تخلیاه ما اد



اصی چهاردهم :کشا رها بایاد باه طا ر

 -1طبق ماده  ،4تخلیه م اد منادرج در

فهرست شده در ضمیمه سه م ک ل به صدور
اجازه عام است.
ه) کن انساای ن باایناومللاای مداخلااه
دریاهای آزاد در ص رت بروز سا ان آوا دگی
نلتی اان ن اوحاای ایران باه پروتکای ماذک ر
(مص ب )1375/11/7
طبق ماده  ،1اعضای پروتکی مایت انناد
به دنبال بروز یک سانحه دریایی و یا اادامات
مرتبط با چنین سانحهای که ممکن است باه
پیامدهای زیانبار عمدهای منجر شا د ،جهات
جل گیری از کاهش یا رفع خطارات شادید و
اری اباو ا ا ع نساابت بااه خط ا

و ن ا احی

ساااحلی یاا منااافع ذیاربط ناشای از آوا دگی
بهوسیله م ادی غیر از نلات ،ااادامات الزم را
در دریای آزاد انجام دهند.
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و) کن انسی ن بیناومللی نجاات دریاایی

به م جب ماده  ،5کش رهای عض ی کاه

(وندن )1989-ااان ن اوحااخ باه کن انسای ن

اادامات مناسب را برای جل گیری از آوا دگی

مذک ر (مص ب )1373/1/30

یا کاهش آن و مبارزه باا آوا دگی در منطهاه

طبق ماده یک ،صدمه به محیط زیسات

دریایی که از تخلیه م اد زائد و ساایر ما اد از

عبارت است از هر صدمه اساسی به ساالمتی

کشتیها و وسایی نهلیه ه ایی ناشی میشا د

انسان یا حی ان یا منابع دریاایی در آبهاای

م م ل خ اهند داشت.

ساحلی یا آبهای درون سرزمین یاا منااطق

به م جب ماده  ،6دووتهاای مت اهادی

مجاور آنها که در نتیجه آو دگی ،و ثشدگی،

کااه اااادامات مناسااب را باارای جل ا گیری و

آتشس زی ،انلجاار یاا حا ادث مهام مشاابه

کاهش آو دگی ناشی از م ادی که از خشاکی

ایجاد میش د.

از راه آب یا از راه ه ا یا مستهیماً از ساحی به

ز) کن انس ای ن منطهااهای ک ی ات باارای
همکاااری درباااره حمای ات از مح ایط زیساات

داشت.

دری اایی در براباار آو ا دگی (ک ی ات/ )1978-

ح) پروتکاای همکاااری منطهااهای باارای

اااااان ن تصاا ا یب کن انساا ای ن مااااذک ر

مبارزه با آو دگی ناشی از نلات و ساایر ما اد

(مص ب)1358/9/21

مضااره در م ا ارد اضااطراری ک ی ات/ 1978-

به م جاب مااده  ،4دول مت اهادی کاه
اادامات مناسب را برای جل گیری از آوا دگی

اااان ن تصاا یب پروتکاای مااذک ر (مصاا ب
)1358/9/21

و یا کاهش آن در منطهه دریایی که از تخلیه

به م جب مااده  ،2دوواتهاای مت اهاد

عماادی م ا ادی از کشااتی ناش ای م ایش ا د،

ساا ی خ اهنااد کاارد رأساااً یااا از طریااق

م م ل خ اهند داشت و مراابت خ اهند کرد

همکاریهای دوجانبه یا چندجانبه طرحهاای

به کنتارل ایان

مهابله با م ارد اضطراری در دریاا را تنظایم و

ن ع آو دگی از جمله سربارکردن و آب تا ازن

اجراء کنناد و همچناین وساایی و تجهیارات

مجرا و مخازن و روشهای شستش ی مخازن

خ د را برای مبارزه با آو دگی ناشی از نلت یا

با نلت خام رعایت گردد.

سایر ما اد مضار در منطهاه دریاایی ته یات

که مهررات بیناومللی مرب

56

منطهه دریایی داخی میش د ،م م ل خ اهند

نمایند.

زیست دریایی در برابر منابع آوا دگی مساتهر

تدوین این سیاستها و ا انین ،امری ضروری

در خشکی (ک یت / )1990-ااان ن عضا یت

به نظر میرسد .به ط ری که در حاال حاضار

در پروتکی مذک ر (مص ب )1371/12/9

در برخی از کش رهای پیشرفته مانند ایااالت
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) پروتکاای راجااع بااه حمایات محایط

سالمت انساان اطاالخ مایشا د .از ایان رو،

به م جب ماده  ،5دووتهای مت اهاد در

متحده آمریکاا ،انگلساتان ،فرانساه ،آوماان و

تالش به منظ ر عادم جلا گیری از گساترش

ژاپن ا انین ایمنی ناان وجا د دارد و در هار

ک چک و ضمن تشخیص مشکالت ااتصاادی

کمیتههایی مش ل ف اویاتاناد .کشا رهایی

که غاوباً چنین عملیاتی در پسابهاای خا د

ماننااد چ این و هنااد نی ار ا ا انینی در ای ان

ب اهط ا ر جداگانااه بااا آن م اجااهانااد ،اجاارای

خص آ وضع کردهاند و در حال ساازماندهی

بااه طاارح ت یااین محاای

کمیتهها هستند .از این رو ،تدوین این ا انین

صن تی را مطابق با ضمیمه دو ایان پروتکای

و برنامهریری بارای ساازماندهی کمیتاههاای

تا حد امکان به عهده میگیرند .بدین منظا ر

مرتبط ،در کش ر ما نیر امری ضروری به نظر

مشترکاً و یا جداگانه تدابیر و برنامههاای الزم

میرسد.

را تهیه و اجراء خ اهند کرد.



صنایع جدید و بهخصا آ عملیاات صان تی

یک از بخشهای مرب

برنامااههااای مربا

باه محصا الت ناان

بنابراین ،با ت جه به مطاوب م رد بحاب،

دووتها م ظفاند که عالوه بار تادوین

درمییابیم که ابی از هر ت س های در زمیناه

استراتوی ملی و تص یب چاارچ ب ساازمانی

فناوری نان نخست باید پووهشگران با اندیشه

برای نان تکن و ژی ،شرایط ااان نی تحهیاق و

و تاادبیر ،راه حاایهااا و چااارهج ا ییهااایی را

ت س ه را مشخص کنند .از ایان رو پیشانهاد

پیرام ن خطرات و آسیبهایی کاه در جهات

میش د یکی از این زیرسااختهاای ااان نی،

استلاده از این فنااوری باه محایط زیسات و

اان ن ایمنی نان  16باشد.

مهمتر از آن به انسان وارد می ش د ،بیابند تاا

ااا انین ایمناای نااان بااه سیاسااتهااا و
روشهای اتخاذشده برای اطمینان از کااربرد

با اطمینان کافی از سالمت و ایمن با دن آن
بت انیم پیشرفت و ت س ه را حاصی نماییم.

بیخطر محص الت نان از نظر محیط زیست و
57
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