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  تشریح وضعیت موجود صنعت آب کشور -چهارمفصل 

  موجود در صنعت آب کشور يها ساختها و زیر پتانسیل -1- 4

  1اقلیم و آب و هواي ایران - 4-1-1
دوري و نزدیکی بـه  (اي از زمین تابع عوامل مختلفی است که عمده این عوامل، عرض جغرافیایی  آب و هواي هر نقطه
فشار هـوا،   اي بودن، نزدیکی به منابع رطوبت، کوهستانی یا جلگه ،، ارتفاع منطقه از سطح دریا)خط استوا و قطبین زمین

که تمامی  باشد میموثرترین عامل در ایجاد آب و هوا، نیروي آفتاب . باشند میجریان بادهاي مختلف و انرژي خورشیدي 
رسد در طول  حرارتی که از آفتاب به زمین می. دهد میخود قرار  تاثیرواقع درسطح کره زمین را تحت  يموجودات و اشیا

ـ . دکن میمدت سال و موقعیت نقاط فرق  طـرف قطبـین زمـین در شـمال و جنـوب تنـزل       ه درجه حرارت از خط استوا ب
چـون تـابش آفتـاب و زاویـه تـابش در عرضـهاي مختلـف        . اسـت  تـر  گرماصوال نیمکره شمالی از نیمکره جنوبی . کند می

حـرارت فـرق    تابد به نسبت کاهش زاویه تابش میـزان  در نتیجه در مناطقی که آفتاب مایل می کند میجغرافیایی تفاوت 
  . و ارتفاع اشاره نمود میزان رطوبتتوان به  از دیگر عوامل تاثیرگذار در درجه حرارت محیط می. و بالعکس کند می

ها بـا توجـه    آب و هوا و شرایط اقلیمی مناطق مختلف جهان را دانشمندان متعددي مورد بررسی قرار داده اند که این بررسی
لیانه متوسط درجه حرارت، بارندگی، تبخیر، ترسـیم خطـوط همبـاران و هـم درجـه انجـام       به عوامل مختلف جوي، تغییرات سا

بـرداري   تر از سـایرین مـورد توجـه و بهـره     بیش 2در این میان مطالعات و تقسیمات یک دانشمند اتریشی بنام کوپن. گرفته است
بـا یکـی از    هـا  آنسیم نموده است که هر یک از کوپن آب و هواي گوناگون کره زمین را به پنچ دسته عمده تق. قرار گرفته است

  :شوند دسته عمده بوسیله پنج حرف انگلیسی شناسایی می 5این . باشد انواع پوشش گیاهی زمین قابل مقایسه می

 Aآب و هواي نوع  -الف

 تـر  کـم  گـراد  سـانتی درجـه   18هرگـز از   هـا  آنکه میزان گرماي میانگین ماهیانه  استواییآب و هواي گرم و مرطوب 
 18از  تر کمدر مناطقی که گرماي یک ماه از سال  استواییعلت انتخاب این رقم آن است که بسیاري از گیاهان . شود مین

و  اسـتوایی ي هـا  جنگـل باین ترتیب آب و هواي نوع اول با مناطق پوشیده از . یابند میدرجه است از بین رفته و یا رشد ن
  . نماید میحاشیه خط استوا تطبیق 

  Bآب و هواي نوع  -ب

در نتیجـه  . ه فزونی داردانآب و هواي خشک که در آن میزان تبخیر ناشی از تابش و گرماي آفتاب بر مقدار باران سالی
بـا جریـان پایـه     هـایی  رودخانـه و سبب ایجاد  ماند می، آب مازاد براي مصرف گیاهان باقی نهواییدر چنین شرایط آب و 

  . نماید میبه موارد ریزتري تقسیم  را آب و هواکوپن این نوع . شود میمناسب ن

                                                      
 .دوماول و جلد، 1373 ب،جاماور شرکت مهندسین مشاان، یري اها خانه، رودهللاید، فشینا -1
 االصل اتریشی و استاد دانشگاه گراز شناس معروف روسی والدیمیر کوپن دانشمند زیست -2



 کشور ينانو در صنعت آب و آبفا يضوابط نحوه استفاده از فناور  4

 

 

  . زار و مرتع با گیاهان طبیعی استپی یا چمن صحرایییا آب و هواي نیمه  BSآب و هواي خشک نوع 
  . ي ناچیزها رستنیبا گیاهان و  )بیابانی شدید( صحرایییا آب و هواي  BWآب و هواي خشک نوع 

  Cآب و هواي نوع  -ج

 تـر  بیشدرجه ولی  18از  تر کمگرماي متوسط سردترین ماه  ها آنمعتدل مایل به گرمی که در هواي مرطوب و آب و 
درجه زیـر صـفر در    3گرماي . است گراد سانتیدرجه  10ین ماه بیش از تر گرمدرجه زیر صفر بوده و متوسط گرماي  3از 

ترتیب گیاهان دو طرف این حد بـا یکـدیگر   به این . باشد از سال مستلزم یخ بستن زمین و توقف رشد گیاهان می یک ماه
  . اختالف کلی دارند

  Dآب و هواي نوع  -د

درجـه زیـر صـفر و از آن     3از  تـر  کـم آب و هواي مناطق جنگلی سرد و برفی که در آن گرماي متوسط سردترین ماه 
د وجو توان مییاهان جنگلی حد گرماي اخیرالذکر با حدي که گ. باالي صفراست گراد سانتیین ماه بیش از ده درجه تر گرم

  . است) ماه در سال 7(ي طوالنی ها بندان یخي این اقلیم برف فراوان و ها ویژگیاز . نماید میداشته باشد مطابقت 

  Eآب و هواي نوع  - ه

  . باشد می گراد سانتیدرجه  10از  تر کمین ماه آن تر گرمآب و هواي قطبی که حد متوسط گرماي 
این تقسیمات چگونه آب و  با صر با شرایط اقلیمی حاکم بر زمین آشنا شدیم ببینیم که کشور مامخت طور بهاکنون که 

لـیکن  . در باختر آسیا و در منطقه معتدله شمالی واقع گردیـده اسـت   دانید میي که طور همانکشور ایران . را دارد هوایی
ي پهناور آسیا و وجود رشته ارتفاعـات  ها دشتبه  دوري از دریاهاي بزرگ که منابع اصلی بارندگی است و نزدیکی علت به

، سـازد  میي فالت ایران جدا ها کرانهطق داخلی کشور را از اعظیم من سدهاییمرتفعی همچون البرز و زاگرس که همانند 
شاهده را م هواییدر آن انواع شرایط آب و  توان میو  رود می شمار بهاز نظر شرایط آب و هوا یکی از کشورهاي نادر جهان 

) کـوپن  بنـدي  تقسـیم بر مبنـاي  ( Bآنچه مسلم است قسمت اعظم سطح کشور ما داراي آب و هواي خشک از نوع . نمود
ندارند بر طبـق محاسـباتی کـه     وجود شوند میهاي دائ هاي باران و برف اضافی که سبب ایجاد رودخانه بنابراین آب. است
را آب و هـواي از نـوع    آن مترمربعکیلو 000/200/1ت کشور حدود مساح مترمربعکیلو 195/648/1از  1آمده است عمل به

بـا  ) صـحرایی (را شرایط اقلیمی از نـوع بیابـانی    آن مترمربعکیلو 000/700که از این تعداد حدود  دهد، میخشک پوشش 
  . دهد میتشکیل  BSرا مناطق نیمه بیابانی با مشخصه  و مابقی آن BWالمت مشخصه ع

                                                      
 .مجله دانشکده ادبیات ایران شماره اول سال سوم. تقسیمات اقلیمی ایران، دکتر گنجی -1
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نمـود و   بنـدي  تقسیمبه چند منطقه که داراي اقالیم متفاوتی باشند  توان میایط اقلیمی ایران را آب و هوا و شر نظر از
  1. گردد میاقلیم  10ایران داراي ) اصلی و جز بندي رده(کوپن  بندي ردهدر صورت تطبیق آن با 

  اقلیم بیابانی -

از شـمال بـه    هـا  آنشک و لم یزرع که حد کلی و کویرهاي خ ها بیاباندر مرکز آن  ویژه بهقسمت اعظم فالت ایران را 
ي عظیم و مرتفع زاگرس، از جنوب تا حوالی کرانـه خلـیج فـارس و    ها کوهي ها دامنهي گرانکوه البرز و از باختر به ها دامنه

ایـن منطقـه کویرهـاي مرکـزي     . دهند میتشکیل  شود میدریاي عمان و از خاور تا مرزهاي افغانستان و پاکستان محدود 
اختالف درجه حـرارت بـین شـب و روز    . شوند میران را در برداشته و در نتیجه با مشخصه آب و هواي کویري شناخته ای

  . ي آن نسبتا سرد استها شبزیاد بوده و روزهاي آن گرم و 
عمـده   هاي که اشاره شد آب و هواي خشک و بیابانی حاکم بوده و قسمت طوري هاي آبگیر فالت داخلی ایران همان در حوزه

 75تـر از   مقـدار بارنـدگی منطقـه نـاچیز و کـم     . شـود  یافت نمـی  ها آنباشد و در فصل زمستان آبی در  کویرهاي ایران شور می
  . ماند هاي سطحی و زیرزمینی است بجا می در تابستان ورقه نازکی از نمک که حاصل تبخیر آب. باشد متر در سال می میلی

بنـدان تـا    ق جازموریان، خوروجندق، فرخی، بیابانک، انارك، یزد، بافق، طبس، نیعالوه بر کویرهاي نمک و لوت، مناط
  . مناطق این نوع اقلیم محسوب داشت وجز توان مینصرت آباد، بم، زاهدان، زابل، سراوان و باهوکالت را 

  اقلیم نیم بیابانی شدید -

. و داراي آب و هـواي گـرم و خشـک اسـت     در حاشیه کویر واقـع شـده اسـت   . این اقلیم محیط بر اقلیم بیابانی است
در نتیجـه میـزان   . خود قرار دهنـد  تاثیرند این منطقه را تحت توان می سختی بهزاي شمال و باختر ایران  ن ي باراها سیستم

قسمتی . است روز 300 تا 250ضریب خشکی در این نوع آب و هوا . باشد میدر سال  متر میلی 280تا 100بارندگی بین 
ي جنوبی استان فارس ها قسمتخوزستان، ماه شهر، آبادان، اهواز، حمیدیه، اندیمشک، آغاجاري، خاش، جاسک، از جلگه 

  . باشد میو قسمت اعظم فالت مرکزي ایران داراي شرایط آب و هواي اقلیم نیم بیابانی شدید 
مالیم و معتـدل گردیـده و    در زمستان هواي این مناطق. باشد میمشخصات این اقلیم خشکی شدید و گرماي زیاد  از

منـاطق جنـوبی جلگـه خوزسـتان و     . گـردد  میهاي فصلی است که غالبا منجر به ایجاد سیل و خرابی زیاد  همراه با بارش
ي گرم و خشک نواحی عربسـتان قـرار دارد کـه نتیجـه آن بارنـدگی کـم و       ها توده تاثیرسواحل خلیج فارس عموما تحت 

  .درجه حرارت باالست
  

                                                      
کتاب تقسیمات اقلیمی ایران نوشته : اند از آن جمله. عمل آمده است بندي کوپن دانشمند اتریشی به هاي معتبر دانشگاهی ایران بر مبناي تقسیم این تقسیمات در کتاب -1

شرایط اقلیمی کشور ) 59نیوار چاپ تیرماه (از طرفی در نشریه علمی و تحقیقاتی سازمان هواشناسی ایران . بتیاله ثا بررسی اقالیم حیاتی ایران نوشته دکتر حبیب. دکتر گنجی
 )نیا اردشیر فرهنگ و زرین قدسی - مقاله نظري اجمالی بر اقالیک ایران. (طبقه تقسیم گردیده است 11به 
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  یم بیابانی خفیفاقلیم ن -

ایـن منـاطق داراي   . اسـت  250تـا   200اقلیم شدید را فراگرفته است و ضریب خشکی در آن بین این اقلیم پیرامون 
گـردد و   ي البرز و زاگرس مانع رسیدن رطوبت کافی باین مناطق مـی ها کوهزیرا رشته . بارندگی کم و حرارت زیادي است

رطوبـت   ها کوهدهند در اثر برخورد با این رشته  خود قرار می تاثیرایران را تحت ي مرطوبی که از شمال و باختر ها سیستم
ي ها دامنهو بدین ترتیب هر چه از  نماید میهواي خشکی به سوي دیگر ارتفاعات حرکت  صورت بهخود را از دست داده و 

بـر میـزان گرمـا    دگی کاسته شده و ي خاوري زاگرس بسوي مرکز کشور نزدیک شویم از مقدار بارنها دامنهجنوبی البرز و 
  . شود افزوده می

  اي گرم و خشک اقلیم مدیترانه -

و شـامل   باشـد  مـی  200تـا   150، تعداد روزهاي خشک تنزل نمـوده و ضـریب بـین    هواییدر این نوع شرایط آب و 
ي ها دامنه(ي البرز ها کوهي واقع در جنوب ها جلگه، قسمتی از )از قصر شیرین تا حوالی خرم آباد(صفحات باختري کشور 

رشـته  . شـود  مـی  )شامل مناطق مشهد، قوچان، فریمان، تربت جام و شمال خراسـان ( از تهران تا شمال خراسان) جنوبی
هواي مهاجر از  يها توده. آورده است وجود بهي زاگرس شرایط مناسبی را براي ریزش باران در قسمتی از این اقلیم ها کوه

سـرد شـده و ابـر و بـاران      هـا  آنکند و ضمن صعود از  د گردیده و با ارتفاعات زاگرس برخورد میمدیترانه باین منطقه وار
  . آورند وجود می نسبتا زیادي را در باختر این رشته ارتفاعات به

  گرم اي مدیترانهاقلیم  -

د روانسـر، کرمانشـاه،   در مناطقی مانن. باشد میشمال باختري و باختر ایران حاکم  تر بیشآب و هوایی این نوع شرایط 
آذربایجان، دشت گرگان، جلگه قزوین، رودبار، ابهر، تاکستان و مناطق جنوبی اراك از این نوع شرایط آب و هـوایی دیـده   

ي کم فشار اروپایی نیز وارد آن ها سیستماي بوده و گاهی  کم فشارهاي مدیترانه تاثیرتحت  تر بیش ها قسمتاین . شود می
در این منطقه  که شود میبتا زیاد مناطق مزبور از سطح دریا و باال بودن نسبی عرض جغرافیایی سبب ارتفاع نس. شوند می

  . در بهار تحت تاثیر رگبارهاي تند محلی نیز واقع شوند. صورت برف ریزش نماید تر به هاي زمستانه بیش بارندگی

  معتدل اي مدیترانهاقلیم  -

در قسمتی از سواحل دریاي خـزر از نوشـهر تـا بنـدر انزلـی       باشد می 100تا  40نوع اقلیم که ضریب خشکی آن این 
حصاري در مقابل انتقال رطوبـت از دریـاي خـزر     صورت بهجنوب و باختر این منطقه توسط ارتفاعات البرز و . حاکم است

در آن  رارت سـالیانه آورد زیرا متوسط درجه ح حساب بهمعتدل  توان میاز نظر درجه حرارت این منطقه را . نماید میعمل 
  . گراد بوده است درجه سانتی 18الی  15حدود 
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  اي اقلیم نیم مدیترانه -

. این ناحیه سرزمین کم وسعتی است که میان دریاي خزر از یک سو و ارتفاعات البرز از دیگـر سـو واقـع شـده اسـت     
و » گـرم و مرطـوب  «وع آب و هواي متضاد ی است که دو نحایلارتفاعات البرز این جلگه را از مناطق داخلی جدا نموده و 

  . کند میرا از هم جدا » خشک و بیابانی«
ي هـا  ویژگـی از . شـود  میهاي جنوبی و خاوري سواحل دریاي از بابلسر تا خلیج حسینقلی را شامل  این منطقه قسمت

مقـدار بـارش از بـاختر بـه     . دباشـ  میي متوالی، رطوبت زیاد و اندك بودن اختالف درجه حرارت سالیانه ها باراناین اقلیم 
  . شود میزنند و سرماي سخت بخاطر رطوبت زیاد تعدیل  هاي ساحلی هرگز یخ نمی خاور کاهش یافته و زمین

  اقلیم اگزریک -

هاي ساحلی دریاي خـزر منجملـه آسـتارا، فـومن،      در ایران قسمتی از جلگه. باشد مین نوع اقلیم فاقد فصل خشک یا
 تا 1000میزان بارندگی در این منطقه از . گردد ي تالش را شامل میها کوهي خاوري ها دامنهتاالر و  باالن، قرآن الکان، بی

  . در سال متغیر است متر میلی 2000

  اقلیم اگزریک سرد -

مـاه از سـال    11 تا 5 مدت. که در آن فصل خشک وجود ندارد باشد میاین ناحیه شامل ارتفاعات بلند البرز و زاگرس 
  . باشد میدر سال  متر میلی 2000میزان بارندگی در این نواحی بیش از . بندان حکم فرما استدر آن یخ

  اقلیم اسپتی سرد -

تا  5ي خشک و یخبندان حدود ها ماهکه در آن مجموع  باشد میشامل قسمت دیگري از ارتفاعات بلند البرز و زاگرس 
  . در سال برآورده گردیده است متر میلی 2000ماه در سال بوده و میزان نزوالت جوي حدود  8

  1منابع آب ایران -4-1-2

  ي سطحیها آب - 1- 2- 1- 4

نیست و یا پس از نفـوذ در زمـین    ها آنکه خاك قادر به جذب  شود میي سطحی از آن مقدار آب باران تشکیل ها آب
یـا تشـکیل   و  کنـد  مـی و جویبارها و رودهـا و غیـره را ایجـاد     شود میسارها و امثال آن، از زمین خارج  به صورت چشمه

بـه دو دسـته    تـوان  مـی ي سطحی را به نوبـه خـود   ها آببنابراین  کند میرا تکمیل  ها آنیا  دهد میو دریاها را  ها دریاچه
  . ي راکدها آبي جاري و ها آب :تقسیم کرد

                                                      
هاي ذیربط از جمله وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضالب  معاونت ها و مراکز و ها و سازمان اطالعات آب کشور از کلیه وزارتخانه -1

 .اخذ گردید... ها، مراتع و آبخیزداري و  کشور، سازمان جنگل
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  ي سطحی جاري ها آب -

آب به طـور مـنظم در یـک     يها مولکولحرکت  ،قابل رویت بوده ها آنیی است که ابتدا و انتهاي ها آبي جاري ها آب
  ها  رودها و شط ،نهرها ،ها برنگردد مانند جوي مبداجهت است به طوري که هیچ گاه به نقطه 

  ي سطحی راکد ها آب -

اي  هاي آب، زمـانی کمـابیش طـوالنی در منطقـه     یی است که از هر طرف آن را احاطه کرده و مولکولها آب ها آباین 
شود و یا بـر اثـر بـاد و     هایی که از این تغییرات حرارتی تولید می ت درجه حرارت و جریانشود ولی بر اثر تغییرا ساکن می

اسـامی مختلـف    ،که بر حسب مقدار و نیز به ویژه بر حسـب عمقشـان   ها آب. دهد گاهی هم به علل دیگر تغییر مکان می
  ....  ، برکه و1د مانند دریا، دریاچه، استخر، لش آبندار

ي سطحی در آن محاسبه شده بـا آنکـه حجـم آب حاصـل از     ها آبربوط به وزارت نیرو که میزان در بعضی از منابع م
میلیارد مترمکعب ذکر شده است معهذا میزان آب سـطحی و قابـل اسـتفاده     365به یک میزان یعنی  ها آنباران درهمه 

ي هـا  آبمیلیـارد مترمکعـب    4ي سطحی مملکت را بـا احتسـاب   ها آبکل  2یکسان نیست به عنوان مثال ها آنکشور در 
میلیـارد مترمکعـب تخمـین     80برداري را  میلیارد مترمکعب و آب سطحی قابل بهره 107سطحی ورودي از خارج کشور، 

ي سـطحی قابـل   هـا  آبي سطحی ورودي از خارج کشور را یک میلیارد مترمکعب و میزان ها آبمنبع دیگر میزان . میزند
 71رسـد را   طحی و زیرزمینی به طور مستقیم و غیرمستقیم بـه مصـرف داخلـی مـی    هاي س استفاده که به صورت جریان

 360یـا   400دهد که از کل آب حاصل از بارنـدگی یعنـی از    منابع دیگر نیز نشان می. میلیارد مترمکعب ذکر کرده است
ي هـا  آبد کـل میـزان   بنـابراین بـه موجـب منـابع جدیـ     . رود میلیارد مترمکعب و غیره مقدار قابل توجهی هرز و هدر می

تـرین مسـاله آب را تشـکیل     رود که خود مهم میلیارد مترمکعب است قسمت اعظم آن هرز و هدر می 107سطحی ایران 
  . دهد و باید براي جلوگیري از آن تا سر حد امکان تالش کرد می

شـور ایـران، منـابع آب    هاي هیدرولوژیکی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ک بندي طبق تقسیم
  3:شود کشور به شش حوضه آبریز اصلی و همچنین سی حوضه آبریز فرعی تقسیم می

 : باشد حوضه آبریز فرعی به شرح ذیل می 7حوضه آبریز اصلی دریاي خزر که شامل  −

  مرداب انزلی  –هاي تالش  حوضه آبریز رودخانه •
  حوضه آبریز رودخانه ارس •
  حوضه آبریز رودخانه سفیدرود  •
  هاي بین سفیدرود و هراز  حوضه آبریز رودخانه •

                                                      
 1360 شناسی ایران ریاض اهللا ایقانیان اثر مواد تشکیل دهنده زمین در کیفیت منابع آب ایران تهران سومین سمپوزیوم زمین -1
  1359دي ماه  24 - 200گزارش اجمالی امکانات منابع آب کشور سمینار کشور : پور، آرش کوچک -2
 1386-87سالنامه آماري آب کشور -3
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  ي بین هراز و قره سو ها رودخانهحوضه آبریز  •
  ي بین قره سو و گرگانرود ها رودخانهحوضه آبریز  •
  حوضه آبریز رودخانه اترك  •

  :باشد میحوضه آبریز فرعی به شرح ذیل  9که شامل  :دریاي عمان –ي اصلی خلیج فارس ها حوضه −
  ي مرزي غربها انهرودخحوضه آبریز  •
  حوضه آبریز رودخانه کرخه •
  حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ  •
  زهره  –حوضه آبریز رودخانه جراحی  •
  حوضه آبریز رودخانه حله •
  حوضه آبریز رودخانه مند •
  مهران و جزایر خلیج فارس –ي کل ها رودخانهحوضه آبریز  •
  سدیج -ي بین بندر عباس ها رودخانهحوضه آبریز  •
  ي بلوچستان جنوبی ها رودخانهز حوضه آبری •

  . باشد میشامل یک حوضه آبریز فرعی با همین نام  :حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه −
  . باشد میرعی به شرح ذیل فحوضه آبریز  9که شامل  :حوضه آبریز فالت مرکزي −

  حوضه آبریز دریاچه نمک •
  حوضه آبریز گاوخونی •
  ار لوبختگان و مه -ي طشکها دریاچهحوضه آبریز  •
  سیرجان -حوضه آبریز کویر ابرکوه  •
  حوضه آبریز جازموریان •
  حوضه آبریز کویر لوت  •
  حوضه آبریز کویر مرکزي •
  ریگ زرین و سیاه کوه ،حوضه آبریز اردستان •
  ي در انجیر و ساغندکویرهاحوضه آبریز  •

  .باشد حوضه آبریز فرعی به شرح ذیل می 3که شامل : حوضه آبریز اصلی مرزي شرق −
  نمکزار خواف  –بریز دق پترگان حوضه آ •
  حوضه آبریز هامون مشکیل  •
  ه آبریز هیرمندضحو •
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 ،ي کشـف رود ها رودخانهشامل (باشد میشامل یک حوضه آبریز فرعی با همین نام  :حوضه آبریز اصلی قره قوم −
  )باشد میهریرود یا قره قوم 

  ي زیرزمینی ها آب - 2- 2- 1- 4
کـه ابتـدا بـه صـورت      است مستقیما به زمین نفوذ کنـد یـا آن   آب باران ممکن. منشا اصلی آب زیرزمینی بارش است

ي زیرزمینی بر ها آبقسمتی از . رودخانه جریان یافته و یا به صورت آب ساکن دریاچه درآمده و به تدریج وارد زمین شود
اصـطالحا  ي فوق ها آبشود به کلیه  اثر ذوب برف و یخ موجود در سطح نفوذ طبیعی آب حاصل به داخل زمین تامین می

  . شود گفته می) آب جوي(
نامیـده  ) آب فسـیل (یـا  ) آب محبـوس (انـد   به تلـه افتـاده   ها آنقسمتی از آب زیرزمینی از زمان تشکیل رسوبات در 

ي زیرزمینی ممکن است بر اثر فرآیندهاي درونی و از ماگماي در حال سرد شدن حاصـل  ها آببخش ناچیزي از . شود می
  . نام دارد) آب جوان(شود  ن براي اولین بار وارد چرخه طبیعی آب میچو ها آباین . شده باشند

  محل استقرار آب زیرزمینی -

منافذ موجود در خاك اغلب کوچـک  . کند آب جوي پس از ورود به زمین، فضاها و منافذ موجود در خاك را اشغال می
فضـاهاي الزم را بـراي آب زیرزمینـی بـه وجـود       هایی وجود دارد که ها، درزها و شکستگی در سنگ. اند و در ارتباط با هم

ها منافذ سنگ ممکـن اسـت    در پاره اي از سنگ. شود ها فضاهاي خالی بزرگی یافت می آورد گاهی در بعضی از سنگ می
  . باهم ارتباط نداشته باشند در نتیجه آب در درون سنگ قادر به حرکت نباشد

 این. 1شوند می شامل را دارند هیدرولوژي دخالت سیکل در فعاالنه که هایی مجموعه آب از درصد 4 زیرزمینی هاي آب
 میلیـارد  37 معـادل  با حجمی و 2آیند می به حساب شیرین آب ذخیره ترین بزرگ یخی، هاي و پهنه ها یخچال بعداز منابع

  .3کنند تامین می را جهان مصرفی شیرین آب درصد 97 حدود) جهان شیرین يها آب درصد 22(کیلومترمکعب 
 سـطح  و تـر  کـم  ضریب آلـودگی  ،ثابت دماي ،شیمیایی ثابت بودن، ترکیبات شیرین دلیل به یک سو از زیرزمینی آب
 بر توان تاثیر با دیگر سوي از و شده محسوب نیمه خشک و خشک مناطق در ویژه به اتکا منبع قابل یک تر بیش اطمینان
  4آید می حساب به سالمت جامعه و اکولوژیکی تنوع دي،اقتصا موثر درتوسعه و مهم پدیده یک سرزمین اکولوژیک

  

                                                      
 .وششم چاپ بیست رضا، امام دانشگاه انتشارات هیدرولوژي کاربردي، اصول ،1388 امین، علیزاده، -1
 نور پیام شاراتآب، انت منابع و زمین ،1387محمود، صداقت، -2

3- Foster.S(1998)Groundwater: assessing vulnerability and promoting protection of a threatened resource.Proceedings of the 8th 
Stockholm Water Symposium,10–13 August, Stockholm, Sweden, pp 79–90. 
4- MadanK.Jha&Y.Kamii&K.Chikamori(2008) Cost-effective Approaches for sustainable Groundwater Management in Alluvial 
Aquifer Syste ms, Water Resources Management. 
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 تـرین  آب کـم  از یکـی  متر میلی 250 حدود ساالنه بارش میانگین و و نیمه خشک خشک اقلیمی شرایط با ایران کشور
   1.شود می محسوب جهان کشورهاي
 117 دسـترس  قابـل  آب و حجم 296 تعرق و تبخیر ،413 جوي نزوالت مانند حجم هیدرولوژیکی مشخصات با ایران
مصرف ) مترمکعب 7600 جهانی شونده تجدید آب متوسط(مترمکعب  1900 شونده تجدید آب مترمکعب، سرانه میلیارد

 زمینـه  در سـخت  شـرایط  گردد، بـا  می تامین زیرزمینی هاي آب از درصد آن 65مکعب  حدود که مترمکعب میلیارد 4/3
 هـاي  رده دشـت  در حفـاظتی  نظـر  از دشـت  220 دشت کشـور  630 از نوناک هم که این ویژه است، به روبرو آب تامین
  2.دارند قرار ممنوعه
 پرجمعیـت چـین   کشورهاي از پس مصرف مقدار از نظر ایران قرارگرفتن مذکور هیدرولوژیکی ذکر شده مشخصات بر عالوه

تعـداد  ) 1- 4(شـکل  . افزایـد  مـی  افزونیصورت روز به ها نگرانی این بر 3آب شونده منابع تجدید از درصدي 75 برداشت و هند و
  4.دهد را نشان می 89- 90هاي آبریز اصلی در سال آبی  منابع آب زیرزمینی به تفکیک حوضه

  
  89- 90هاي آبریز اصلی در سال آبی  تعداد منابع آب زیرزمینی به تفکیک حوضه -1- 4شکل 

 امـري  کشـور  اجتمـاعی  و اقتصـادي  توسـعه  هـاي  دربرنامـه  آب منابع استراتژي و مدیریت در بازنگري ارقام این طبق
 عمرانـی  يهـا  عملیـات  برداري، بهره قوانین در بازنگري طریق از اخیر سالیان طی در مهم این. است جدي و ناپذیر اجتناب

                                                      
 .اصفهان انتشارات دانشگاه ایران، شناسی اقلیم ،) 1386(،  کاویانی محمدرضا و ابوالفضل مسعودیان، -1
 .انتشارات سازمان ، کشور آب منابع وضعیت گزارش، 1383کشور،  ریزي برنامه و مدیریت سازمان -2
 ایران زمینی در زیر آب منابع وضعیت ،1385زمینی ایران،  زیر آبهاي ملی انجمن سایت -3

4- http://wrs.wrm.ir/tolidat/ab-zirzamini-8.asp 

http://wrs.wrm.ir/tolidat/ab-zirzamini-8.asp
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 هـا  برنامه این در خاك و آب حفاظت يها عملیات مجموعه و مصنوعی تغذیه داري، آبخوان اي، حوضه بین آب انتقال مانند
هـاي زیرزمینـی    توان راهکاري براي کنترل این برداشـت و تـامین آب سـفره    ا مدیریت صحیح میب. است گردیده گیريپی

  . ایجاد کرد
 خشـک  نیمه و خشک منطقه در آن قرارگرفتن و جغرافیایی وضعیت به توجه با شیرین آب ویژه به آب مساله ایران، در

 بـا  نیز سطحی يها آب و است شدن شور و کاهش حال در کشور آب ذخایر همچنین. است برخوردار زیادي حساسیت از
هاي موجود در کشور و منابع آب سطحی و زیرزمینی و بـا در نظـر    لذا با توجه به زیرساخت. اند شده آلوده ها آلودگی انواع

نطبق بـر الگـوي   م  و الگوي زمانی و مکانی بارش  خشک واقع شده  کشور ما در اقلیم خشک و نیمهگرفتن این مطلب که 
کشاورزي و مخازن ذخیره  نیازهاي آبی، مصارف مختلف شرب، صنعت، ها در تامین بایستی از این پتانسیل مصارف نیست

 يهـا  پسـاب  تصـفیه  اهمیـت  همچنـین  و ایـران  در آب تامین مشکالت به نگاهی با بنابراین. آب حداکثر استفاده را نمود
  . رسد می نظر به ضروري نوین يها فناوري از استفاده صنعتی، و خانگی

اولـین گـام در   . تواند نقشی بسیار کلیدي در رفع مشکالت تصفیه آب و پساب در کشور داشـته باشـد   فناوري نانو می
با . باشد هاي موجود در صنعت آب و فاضالب می رسیدن به اهداف باال شناخت وضع موجود و شناسایی مشکالت و چالش

صـنعت و در صـورت توجـه مـدیران و مسـووالن آب و فاضـالب کشـور بـه اسـتفاده از           شناخت مشکالت موجود در این
  . هاي کشور در این زمینه قابل حل خواهند بود کاربردهاي نانو در این بخش؛ بسیاري از چالش

  ها آنبندي  شناسایی اهم مشکالت موجود در صنعت آب کشور و طبقه - 2- 4

بندي نهایی و انطباق رفع این مشکالت با  آب کشور جهت جمع با توجه به اهمیت شناخت مشکالت موجود در صنعت
مادرتخصصـی   هـاي مادرتخصصـی مـدیریت منـابع آب ایـران و شـرکت       تکنولوژي نانو، این شرکت مکاتباتی را با شرکت

آوري مشکالت انجام داد و پس از برگزاري جلسه بـا برخـی کارشناسـان آن دو     آب و فاضالب کشور جهت جمع مهندسی
لـذا بـا   . تر با کلیات طرح از سوي کارشناسان مطـرح شـد   اندیشی طرح و آشنایی بیش ه پیشنهاد برپایی جلسه هممجموع

آب و فاضـالب کشـور و مـدیران ذیـربط در وزارت نیـرو      مهندسـی  هاي مدیریت منابع آب ایران،  دعوت از مدیران شرکت
ر شـد و پـس از ارائـه کلیـات طـرح در پایـان جلسـه        در محل وزارتخانه برگزا 05/06/91اي در روز یکشنبه مورخ  جلسه

. کننـدگان قـرار گرفـت    آوري اطالعـات و مشـکالت مـد نظـر مـدیران در ا ختیـار شـرکت        اي با محوریت جمع پرسشنامه
هاي پژوهشـی هـر    آوري شده در جلسه مذکور از طریق پرسشنامه و همچنین اولویت بندي ذیل نتیجه نظرات جمع دسته

  . باشد به مشکالت قابل حل توسط نانوتکنولوژي میدو شرکت با توجه 

  مشکالت بخش عمران و سازهاهم  -4-2-1
 از یکـی  بـه  را بـتن  که است دالیلی از همه و همه محیطی زیست و اقتصادي فنی، يها ضرورت به بتن بودن گو پاسخ
 و کوچـک  يهـا  ختمانسـا  از بـتن  کـاربرد  وسیع پهنه. است ساخته بدل امروز جهان در ساختمانی مصالح ترین پرمصرف
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 را مـا  که هستند عواملی از همه و همه بوم، و مرز این حیاتی و مهم يها سازه تا گرفته مسکونی و تجاري، آموزشی بزرگ
 طبیعی يها اندوخته حفظ در آن، مفید عمر طول تر بیش هرآنچه افزایش و بتن تولید کیفیت بهبود تا با نمایند می مجاب

  . بوم بکوشیم و مرز این يها سرمایه و
 خـوردگی  نـرخ  بـر  مستقیما که است عاملی بتن الکتریکی مقاومت افزایش آن نتیجه در و بتن آب جذب بودن پایین
 وکلیـه  دریـایی  يهـا  سـازه  در خصوصـا  بـتن  عمـر  طـول  افزایش و پذیري دوام در موثر فاکتوري و بوده گذارتاثیر آرماتور
با توجـه بـه میـزان بسـیار بـاالي کلـر       . شود می دارند قرار کلر یون حاوي و خورنده يها محیط در مجاورت که ییها سازه

استفاده شده براي گندزدایی آب شرب قبل از ورود به مخازن آب، مشکالتی از قبیـل نفـوذ یـون کلـر بـه بـتن و ایجـاد        
. باشـد  مـی ي صـنعت آب و فاضـالب   هـا  دغدغـه ین مشـکالت و  تـر  بزرگکه یکی از  شود میخوردگی در میلگرد مشاهده 

همچنین دوام و پایایی بتن به همراه مقاومت سه گانه بتن از مشخصاتی هستند کـه بسـیار مـورد توجـه صـنعت بـتن و       
همچنین الزم به ذکر است که در مناطقی که داراي شرایط خورندگی باال هسـتند احتمـال   . باشد میکارشناسان مربوطه 

مشکالت خورندگی در داخل بـتن از جملـه میلگردهـا وجـود دارد لـذا      از محیط اطراف به داخل بتن و ایجاد  ها یوننفوذ 
اگر چه در . و همچنین افزایش مقاومت و پایایی بتن انجام شده است ها یوني کاهش نفوذ این  ي زیادي در زمینهها تالش

مت مطرح شـده امـا   ي بتن آرمه در ایران دوام و پایایی بتن به صورت موازي با طرح بر اساس مقاوها سازهضوابط طراحی 
بایست با رعایت یکسري مشخصات فنی نسبت بـه   ضوابط طراحی مشخصی براي آن ارائه نگردیده و طراحان می متاسفانه

نشده و  بینی پیش نامه آییناز سوي دیگر آزمایشاتی نیز براي کنترل دوام سازه در . دوام سازه طراحی شده اطمینان یابند
ي ها تکنولوژيي خود مواجه هستند در تالشند تا با استفاده از ها سازهکه با مشکل دوام  به همین دلیل برخی کارفرمایان
  . اطمینان حاصل نمایند ها آني موجود نسبت به دوام ها سازهنوین و همچنین بررسی وضعیت 

بنـدي    ولویـت اندیشی با مدیران و کارشناسان ذیـربط و ا  هم هبندي مشکالت ذیل با نگاهی بر مقدمه فوق و نتیج دسته
  :باشد می ها آنمد نظر 

  هاي آبیاري و زهکشی شبکه - 1- 1- 2- 4

 هاي آبیاري  مدیریت رسوب در شبکه -

. باشـد  هـا مـی   ها و شبکه هاي آبیاري و زهکشی ضریب مانینگ در کانال یکی از پارامترهاي مهم در مدیریت شبکه
بـرداري از   ها شـده و بهـره   و توزیع در شبکه ها موجب باالبردن راندمان انتقال کنترل و بهبود ضریب مانینگ در شبکه

هاي آبیاري و زهکشی کشور وجود رسوبات در پشت  در بسیاري از شبکه. سازد تر می هاي کنترل جریان را مناسب سازه
آل موجب افـزایش ضـریب مانینـگ و ایجـاد      ها نسبت به حالت ایده ها و بهم خوردن شکل هندسی مقطع کانال دریچه

  . گردد یمشکل در شبکه م
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ات تاسیسـ آمیـزي   ي سندبالسـت و رنـگ  هـا  هزینههاي آبیاري و زهکشی از جمله کاهش  مرمت و نگهداري از شبکه -
  هیدرومکانیکال 

آمیـزي   هاي مادرتخصصی مشکالت سند بالست و رنـگ  اندیشی با مدیران شرکت یکی از مشکالت مطرح شده در جلسه هم
نمایـد کـه در    هاي زیادي را به سیستم تحمیل مـی  یکبار نیاز به انجام دارد و هزینه سال 4تاسیسات هیدرومکانیکال بود که هر 

  . کند ها کاهش پیدا می صورت جایگزین نمودن پوشش و رنگ مصرفی بر روي این تاسیسات بسیاري از هزینه

 زهکشی هاي آبیاري و  کاربرد مصالح و ابزارهاي نوین در ساخت و اصالح شبکه -

 فـراهم  مـدت  دراز در دوام و بتنـی  پوشـش  اجـراي  امکان که نمود تثبیت اي گونهه ب را بستر باید لکانا اجراي جهت
  . گردد

ها و جلـوگیري از رشـد خـزه و جلبـک در کانـال       ها و زهکش هاي هرز در بدنه کانال هاي مبارزه با علف بررسی روش -
 آبیاري

 کـه  دارند خود نواقصی گستردگی با متناسب و دهند می تشکیل را آبیاري هاي شبکه اسکلت فرعی و اصلی يها کانال
توان به رشد خـزه و جلبـک در    از جمله این مشکالت می. آورند می وجود به را يشمار بی برداري بهره مشکالت نواقص این

یـا   ورهاي داخل کشـ  کانالاز  بسیاري حاضر حال در. اشاره نمود ها آنبا توجه به پتانسیل موجود جهت رشد  ها آنداخل 
  . باشند می ها هکنار و کف در شن و جلبک از پوشیده اینکه یا و اند شده مسدود رسوبات توسط کامال

 هاي آبیاري و زهکشی در شرایط اقلیمی گوناگون بهبود بتن شبکه -

هـد  هاي آبیـاري و زهکشـی خوا   برداري مناسب از کانال ها نقش موثري در کیفیت و بهره انتخاب بتن مناسب در کانال
تـوان بـه نفوذپـذیري نسـبت بـه آب و ایجـاد        هاي آبیاري و زهکشی می از جمله مشکالت مرتبط با بتن در شبکه. داشت
هاي میکروسکوپی و ماکروسکوپی، عدم استحکام کافی ناشی از فرسایش و سایش، عدم مقاومت به نفوذ یون، ضریب  ترك

  . زبري باال و در نهایت بتن با مقاومت باال اشاره نمود

  و تاسیسات آب و فاضالب سد - 2- 1- 2- 4
 میـانگین  از متـر  میلـی  250 حـدود  آن سـاالنه  بارنـدگی  میـانگین  کـه  آسیاست پهناور يها فالت از یکی ایران کشور
 توزیـع  جغرافیـایی،  و توپـوگرافی  شـرایط  اقلیمـی،  تنـوع . باشـد  مـی  جهـانی  میـانگین  سـوم  یـک  تقریبا و آسیا بارندگی

 از سـالی  بـین  شـدید  تغییـرات  و آبـی  نیازهـاي  بـا  انطبـاق  در سـطحی  يها جریان و بارش زمانی و مکانی غیریکنواخت
 ایرانیـان  حـد  از بیش توجه براي الزم دالیل فوق موارد. شود می محسوب کشور از وسیعی بخش هیدرولوژیک يها ویژگی

 شـیرین،  آب بعمنـا  محـدودیت  بهداشـت،  سـطح  رفـتن  بـاال  جمعیت، افزایش. است بوده آب استحصال و مهار اصول به
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 سـدهاي  مخصوصـا  متعـدد  سـدهاي  احـداث  شـیرین،  يها آب پسروي سرانجام و زیرزمینی يها آب حد از بیش برداشت
  . است داده قرار کشور عمرانی يها برنامه اولویت در را مخزنی
 بـه  امـا  فتـه، یا افـزایش  چشمگیري طور سدسازي به هاي پروژه بودجه میزان و تعداد اخیر يها سال در اینکه وجود با
 از برخـی  اصـالح  بـا  که دارد وجود مهمی نواقص مدیریتی و فنی خصوص مسایل در ها زمینه از بسیاري در متعدد دالیل
افزون بـر ایـن بسـیاري از    . کرد هزینه کشور کلیدي نیازهاي دیگر در و جویی صرفه را هنگفتی هاي سرمایه توان می ها آن

باشند که هدف از مطرح  نتقال، تصفیه و توزیع دچار نواقص فنی و بعضا اجرایی میتاسیسات در شبکه تامین، استحصال، ا
لـذا در  . باشـد  به منظور بهبود شبکه آبرسانی کشور مـی  ها آندر این بخش شناسایی و ارائه راهکار جهت رفع  ها آنشدن 

  :گردد ادامه به برخی از مشکالت احصا شده در این زمینه اشاره می
  ) لند اسالیدهاي موجود در مخازن(ها و بهسازي پی سدها  گاه هاي مخازن و تکیه سازي دیوارههاي پایدار روش −
 هاي نوین برآورد تبخیر، مدیریت و کاهش تبخیر از سطح مخازن بزرگ و کوچک  روش −

 زمینـه  در کمـی  عملـی  کارهـاي  هنـوز  امـا  آن، کنتـرل  چگونگی و تبخیر ي زمینه در فراوان تئوري اطالعات وجود با
 آینـده  در مشخصـه  ترین اصلی عنوان به تبخیر کنترل از حاصل اقتصادي جویی صرفه. است گرفتهن صورت تبخیر کنترل
. کـرد  اشاره مزارع در بزرگ مخازن زمینه در دانش این کاربري به توان می همچنین. گرفت خواهد قرار توجه مورد آبیاري
 از وري بهـره  براي بهتر يها فرصت ایجاد به دتوان می زمینه این در مختلف يها استراتژي مدیریت و تبخیر کنترل پیشرفت
 در. کنـد  وارد اي رودخانـه  آب منـابع  بـه  را يتـر  کم فشار دتوان می آب ذخیره ،تر وسیع مقیاس در. بیانجامد مزارع مخازن
 سـال  در متـر  میلـی  180 حـدود  ایران در واقعی تبخیر متوسط میزان. است توجه قابل تبخیر پتانسیل نیز ایران ما کشور
 ،انتقـال  يهـا  کانـال  ،مـزارع  در شده تبخیر آب کاهش. است متر میلی 251 برابر ایران در باران متوسط که حالی در است
  . بیانجامد کشور در آب وري بهره وضعیت بهبود به دتوان می...  و سدها

هـاي معـدنی در برابـر خـوردگی و      بهاي احداث شده در آ بررسی و پیشنهاد راهکارهاي نحوه حفاظت از سازه −
 هاي موجود از نظر استحکام هاي پایش مدام سازه ارائه روش

. ایست که در برخی از سدهاي بتنی در جهـان رخ داده اسـت   یا سرطان بتن پدیده )AAR(ها  واکنش قلیایی سنگدانه
واکنش داده و ژل با انبساط زیادي تولید ي سیمان ها قلیاییزاي سیلیسی و کربناتی با  هاي واکنش در این پدیده سنگدانه

ي هیـدرولیکی  هـا  سـازه این پدیده در رطوبت زیاد که در سدها و . شود میکنند که منجر به ترك و خرابی بتن سدها  می
 . گردد موجود است تشدید می

 بندي و پایدارسازي تاسیسات آبی  هاي نوین آب روش −

  هاي آبی  بري بتن در سازههاي کاهش ز هاي بتنی و روش سازي پوشش بهینه −
  هاي آبریز سدها  کنترل فرسایش و رسوب حوضه −
  هاي آبی  هاي نوین اجرا و استفاده از مصالح جدید در سازه بررسی روش −
 هیدرولیکی  هاي عمر سازه افزایش مرمت و و تعمیر نگهداري، و حفظ توسعه، و ساخت بهینه راهکارهاي −
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کـاربرد مصـالح   . ي جبران ناپـذیري را بـه کشـور تحمیـل نمـوده اسـت      ها رتخساي بتنی ها سازه گستردهي ها خرابی
ي بتنی در کشور و به ویژه در سـواحل و بنـادر جنـوبی کشـور و     ها سازهنامناسب، ساخت و اجراي ضعیف و غیراستاندارد 
  . باشند میي عظیم ها خرابیاین  محیط بسیار خورنده این مناطق از عوامل اصلی

  هاي نوین حفاظت بتن و فناوري نانو در تاسیسات آبی  شتحقیق در زمینه پوش −
 هاي انتقال  کاهش صدا در لوله −

  آبمشکالت بخش اهم  - 4-2-2

  کیفی - 2-1- 2- 4
از نعمت آب شرب برخوردار هستند،  کشور درصد جمعیت روستایی 82درصد جمعیت شهري و  99/5در حال حاضر 

آب  تـامین ارد اما با این وجود تدابیر مختلفـی بـراي   سال آینده خشکسالی ادامه د 5ها حاکی از آن است که تا  بینی پیش
هـم اکنـون   . مجتمع آبرسانی روستایی در سطح کشـور  400ساخت هزار و  جمله از اندیشیده شده است کشورمورد نیاز 

 خانـه  تصـفیه  220درصد جمعیت کشور از خدمات آب و فاضالب برخوردار بوده و براي افزایش سطح خدمات ساخت  37
تا پایان برنامه پنجم توسعه حـدود   شود می بینی پیشو  قرار گرفته است وزارت نیرو تلف کشور در دستور کاردر نقاط مخ

هـا در عرضـه آب بـا کیفیـت در کشـور،       با وجود تمامی پتانسیل. درصد جمعیت کشور از خدمات آبفا برخوردار شوند 40
محیطـی منـابع آب کـه از     حفاظت کیفی و زیسـت برخی از مشکالت و موضوعات مدنظر در بخش کیفی آب شرب و نیز 

  : گردند سوي کارشناسان و مسوولین امر مطرح شده به اختصار بیان می

  آب خانه درتصفیه کلر گاز مصرف کاهش راهکارهاي -

. باشـد  یا ضدعفونی نمودن آب جهت مناسب نمودن براي شـرب مـی   گندزداییین اهداف تصفیه آب تر اساسییکی از 
 کلرزنـی در جهـان   گنـدزدایی عمـومی تـرین روش   کـه  ي مختلفی ارائه گردیده است ها روشآب  گندزداییتاکنون براي 

نیـز داشـتن    ارزان و در دسـترس بـودن و   پـایین، موثر بودن در غلظت  توان میکه از دالیل عمده استفاده از آن  باشد می
هالومتـان   ترکیبات آلی کلرینه و سایر ترکیبات تري با توجه به تشکیل. را نام برد گندزداییدر آب پس از عمل  مانده باقی

کلرزنی به آب آشامیدنی ممکن اسـت  با کلر که عوارض نامطلوبی را براي مصرف کنندگان به همراه دارد  گندزداییدر اثر 
موجـب  یی کـه در آب وجـود دارنـد و کلـر     زا بیماريتري نسبت به اثرات عوامل  تر و طوالنی به طور بالقوه اثرات خطرناك

  . یابد ي میتر وسیعاستفاده از گندزداهاي جدید روز به روز ابعاد لذا . ، داشته باشدشود میحذفشان 
 شرب آب کیفیت ارتقاي •

 آب خانه تصفیه در آب کدورت کاهش •

 و محلـول  رنگی آلی ترکیبات معدنی ریز، و آلی مواد الي، و گل و خاك مثل معلقی مواد توسط عموما آب در کدورت
آب آشـامیدنی  ) زیبـا شـناختی  (دورت بر مقبولیت عمومی کدورت ک. شود می ایجاد ها اورگانیسممیکرو سایر و ها ونپالنکت
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واحـد معمـوال بـراي     5کـدورت بـیش از   . سـازد  منفی گذاشته؛ موجبات اعتراض و نارضایتی مشترکان را فراهم مـی  تاثیر
د فرآینـدهاي  عـث شـده تنهـا محـور و اساس عملکـر کننده قابل تشخیص است، اهمیت کدورت تا آنجاست که با مصرف

ها نیز بر پایه زدایش  خانه هاي ایجادکننده کدورت بنا نهاده شود و اصول طراحی تصفیه ذف عاملحمتعارف تصفیه آب بر 
  . رسد هاي نوین جهت کاش کدورت ضروري به نظر می لذا ارائه روش. کدورت استوار است

 یـک  بـر  تاکید با ...)و ،MBR،UF ،RO،NFمثل  تکنولوژي نانو بیوتکنولوژي،( فاضالب و بآ در نوین هاي فناوري نقش -
 کـارگرفتن  بـه ( بیولـوژیکی  روش به گیري اندازه هاي روش ها، آالینده بیولوژیکی حذف سازي، شیرین مثل کلیدي پارامتر

 ) کیفی پارامترهاي گیري اندازه در بیوسنسورها

هاي موجود در یک منبـع آب و نیـز در فراینـدهاي گونـاگون      یفی آب شناخت آالیندهاز جمله فاکتور مهم در بحث ک
در . رونـد  گرها به کار می ها ابزارهاي گوناگونی ا زجمله سنسورها و حس لذا جهت شناخت و رصد آالینده. باشد تصفیه می

هت رصد کیفی و در برخی مـوارد کمـی   جامعه امروزي با توجه به رشد روزافزون تکنولوژي کاربرد ابزار و ادوات دقیقتر ج
  . گردد ها از آب شرب بیش از پیش احساس می آالینده

   ذرات نانو وسیله به آب هاي آالینده حذف •
  شرب آب از نیترات یون حذف •

ي هـا  فاضـالب که در اثـر ورود   باشند میي سطحی و زیرزمینی ها آبي منابع ها آالیندهین تر مهمون نیترات از جمله ی
ي هـا  آبیـون نیتـرات شـاخص وقـوع آلـودگی      . شـوند  مـی ي کشاورزي وارد منابع آبی ها فاضالبصنعتی و  انی،خام انس

. د آلودگی میکروبـی بـه همـراه داشـته باشـد     توان میباال بودن غلظت این یون در آب عالوه بر سمیت آن . زیرزمینی است
یترات یک یون پایـدار و محلـول در   ن. شخیص نیستکه افزایش غلظت نیترات در آب از طریق طعم و مزه قابل ت طوري به

شود حذف نیتـرات   این خصوصیات باعث می. هاي دیگر را دارد تري براي جذب و یا ترکیب با گونه آب است و پتانسیل کم
هـایی کـه مرسـوم هسـتند،      روش. زدایی و با کمک آهک و یا فیلتر کردن، با مشـکل مواجـه شـود    از آب به روش سختی

زدایی شیمیایی  زدایی با احیاي کاتالیتیکی، نیترات زدایی بیولوژیکی، نیترات اسمز معکوس، مبادله یونی، نیترات: عبارتند از
در کشور ما نیز آلودگی برخی منابع آب زیرزمینی به یون نیترات و کاهش بارندگی در برخی فصول سـال  . و الکترو دیالیز

هاي نوین در حذف و کـاهش غلظـت ایـن     گیري از روش شود که بهره موجب افزایش غلظت این یون در برخی مناطق می
  . سازد یون را امري ضروري می

  فاضالب و آب منابع کیفیت در جلبک کنترل راهکارهاي بررسی -

ها به صـورت چترهـاي    گسترس سریع جلبک. ها در یک دوره کوتاه سبب شکوفایی جلبکی خواهد شد رشد سریع جلبک
وجود چترهاي جلبکی در آب سبب ایجاد رنگ سبز و کاهش شـفافیت  . بروز مشکالت کیفی آب شود تواند باعث جلبکی می
 همچنین جلبک. شود هاي جلبکی در یک دریاچه باعث اختالل در شنا، قایقرانی و یا ماهیگیري می تجمع رشته. شود آب می
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ها مانند تمـامی گیاهـان آبـی     جلبک. شود می ها آنبا مسدود کردن مسیر نور مورد نیاز گیاهان آبی باعث مرگ و یا تضعیف 
مخصوصـا در  . شـود  ها باعث کاهش اکسیژن پیکره آبـی مـی   و همچنین رشد سریع جلبک. براي تنفس به اکسیژن نیاز دارند

در . شـوند  ها و دیگر آبزیان مـی  ها با نبود عمل فتوسنتز اکسیژن پیکره آبی را مصرف نموده و تهدیدي براي حیات ماهی شب
  . گردند هاي آبی باعث کاهش اکسیژن محلول آب می نهایت پس از مرگ با ترسیب و تجزیه در کف پیکره

ها مـوادي   بعضی از جلبک. شوند ها باعث افزایش هزینه تجهیزات ضد عفونی و فیلتراسیون می هاي آب، جلبک خانه در تصفیه
  . بر است هم هزینه ها آنشوند که تصفیه  آشامیدنی می هاي سازند که باعث مشکالت طعم و بو در آب را از خود آزاد می

 شرب  آب گندزدایی در نانو فناوري از استفاده امکان بررسی •

  روستاها آب تامین جهت سطحی يها آب تصفیه امکان بررسی •
 ي سطحیها آب در موجود سنگین فلزات حذف •

  وستایی ر مناطق براي آشامیدنی آب گندزدایی ساده و نوین هاي فناوري یافتن •
  در بخش کشاورزي و صنعت) شور و لب شور(ي غیرمتعارف ها آبهاي نوین استفاده از  روش •
  استفاده از فناوري نانو در کاهش آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی  •

  اتتاسیس -2-2- 2- 4
ي زیرزمینی و سطحی و در نهایت آب شـرب مصـرفی؛ وجـود    ها آبعالوه بر بحث کیفی آب و باالبردن سطح کیفیت 

ها از نکات مهمی هستند که در صورت ارائه راهکارهـاي   خانه کالت در تاسیسات ذخیره و انتقال آب و همچنین تصفیهمش
  . مفید نوین ارزش افزوده فراوانی به همراه خواهند داشت

 آبرسانی هاي شبکه در شرب آب ذخیره مخازن. توان به مخازن ذخیره آب شرب اشاره نمود از جمله این تاسیسات می
 عمـر  طـول  افزایش و کمی و کیفی نظر از خدمات سطح ارتقاي به ویژه توجه منظور به لذا برخوردارند بسیاري اهمیت از

 قـرار  کـار  اولویـت  در بایسـتی  تولیـد  و سـاخت  هاي هزینه کاهش همچنین و نوین يها فناوري از استفاده، آبی يها سازه
  . شود مخازن ناتراوایی و دوام افزایش موجب دتوان می بتن ساخت در یمصرف مصالح دقیق کارگیري به این بر افزون. گیرند

 يهـا  روش بـا  گذشـته  يهـا  سـال  در اسـت  بـوده  آن نمودن بند آب، بتنی مخازن ساخت يها دغدغه از یکی همیشه
 مخزنـی  هکـ  دارند این بر سعی ناظرین و پیمانکاران چه گر. است بوده ناموفق هم بعضا که شده می انجام کار این مختلف
 بتوانـد  جدیـد  هـاي  تکنیک وجود است امید دارد وجود مشکالتی مصالح کیفیت و اجرا در همواره ولی نقص بدون بسازند
 شرب آب ذخیره در امنی نقطه به برداران بهره تا نماید برطرف را نظارتی بخش و سازندگان دغدغه و حل را مشکالت این
  . برسند جامعه بهداشت تامین و

بندي برخی مشکالت بـارز در ایـن    اندیشی به دسته دست آمده از جلسه هم بندي اطالعات به آوري و جمع پس از جمع
  :زمینه دست یافتیم که در ادامه بدان پرداخته شده است

 نوین  هاي فناوري از استفاده با مخازن سازي مقاوم −
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 بساطان درز بدون یکپارچه صورت به بتنی آب مخازن طرح اقتصادي و فنی بررسی −

   مفید عمر افزایش هاي ارایه روش و بتنی آب مخازن دوام بر محیطی شرایط تاثیر بررسی −
   آب ذخیره مخازن ساخت در بتن کننده ناتروا از استفاده بررسی −
 آب  هاي لوله بازسازي و اصالح براي کامپوزیتی هاي پوشش ارزیابی −

  فاضالبمشکالت بخش اهم  - 4-2-3
باشـند لـذا از    بخش آب مشترك مـی الت کات فاضالب با مشتاسیسش کیفی و بخشناسایی شده بسیاري از مشکالت 

  . پردازیم در این بخش خودداري کرده و به مشکالت احصا شده مرتبط با فاضالب می ها آنتکرار 

  کیفی - 1- 3- 2- 4

  گندزدایی سیستم از استفاده با فاضالب هاي خانه تصفیه پساب گندزدایی روش بررسی -

 از که ایران در آن از مجدد استفاده و آب بازیافت يها روش بهترین کارگیري به و ها آالینده انواع از آب منابع حفاظت
 شـیمیایی  و میکروبی مختلف هاي وجود آالینده دلیل به. گیرد قرار توجه موردتر بیش بایستی است، جهان آب کم مناطق

منـابع   آلـودگی  بـه  منجر کشاورزي؛ در آن از یا استفاده و زیست محیط به نشده تصفیه صورت به آن فاضالب، تخلیه در
. گـردد  مـی  سالمت انسان و بهداشت متوجه آن بهداشتی سوء نهایت خطرات در و شده کشاورزي محصوالت و خاك آب،
 شـدت  بـه  را آب مترمکعب 60تا  40 تواند می نشده تصفیه فاضالب مترمکعب که هر است شده زده تخمین که طوري به

کلرزنی یک فرآیند تثبیـت  . شود میجمله کلرزنی جهت این امر استفاده  ها متداول از ل حاضر از روشدر حا 1.نماید آلوده
هاي کلیدي مختلفی بایـد   اما استفاده از کلر براي گندزدایی پساب به دلیل نگرانی. شده و یک روش گندزدایی موثر است

  . مورد بازنگري قرار گیرد
 فاضالب  هاي خانه تصفیه نلج مدیریت براي نوین هاي فناوري رصد •

  فاضالب  خانه تصفیه در هوازي بی هاي برکه فرآیند از بو حذف •

  اتتاسیس - 2- 3- 2- 4
 نوین  يها فناوري از استفاده با مخازن سازي مقاوم −

  فاضالب  شبکه بازسازي و اصالح براي هاي نوین کامپوزیتی و فناوري هاي پوشش ارزیابی −
 فاضالب  پمپاژ يها ایستگاه در نانو يفناور از استفاده با بو حذف نوین يها روش −

                                                      
 .1381دوم  چاپ ه،ارومی پزشکی علوم دانشگاه انتشارات کوچک، اجتماعات در فاضالب دفع مختار، میر حسینی -1
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کـه   باشد میي شرکت آب و فاضالب ها دغدغهین تر بزرگي پمپاژ فاضالب یکی از ها ایستگاهگازهاي متصاعد شده در 
که بـه   باشد می H2Sگاز  ها ایستگاهعمده گاز متصاعد شده در این . مطالعات زیادي براي حل این مشکل انجام شده است

بنابراین نیاز به طراحی روشی براي . شود میو سبب آلوده شدن محیط  شود میر مراکز پمپاژ فاضالب آزاد میزان زیادي د
تا با در نظر گرفتن پارامترهاي فنی و اقتصادي، روشی با باالترین بـازده بـراي حـذف بـو از ایـن       باشد میحل این مشکل 

  . گرفته شود کار بهمراکز 

 هاي مختلف صنعت آب  ي در بخشبندي کاربردهاي نانوفناور طبقه - 3- 4

صنعت آب به صـورت گسـترده مـوازي بـا صـنایع عمـران در حـال رشـد و          هاي گوناگون بخشکاربرد نانوفناوري در 
هـاي   با توجه به احصا مشـکالت در بخـش  . باشد میکه بر حسب کاربرد به صورت اجرایی نیز قابل اجرا  باشد میش رگست

 . پردازیم بندي و ارائه راهکار از طریق نانوتکنولوژي می قهگوناگون صنعت آب؛ در ادامه به طب

  کاربردهاي نانوفناوري در بخش عمران - 1- 4-3

  هاي آبیاري و زهکشی شبکه -1- 1- 3- 4

 هاي آبیاري  مدیریت رسوب در شبکهکاربرد نانوتکنولوژي در  -

بهبـود ضـریب   هـاي آبیـاري و زهکشـی کنتـرل و      یکی از پارامترهاي مهم در مدیریت شـبکه گونه که ذکر شد  همان
هاي نوین از جمله نانوفناوري، این تکنولوژي با  با توجه به رشد و توسعه تکنولوژي. باشد میها  و شبکه ها کانالمانینگ در 
وري  ها داشته به طوري که این ویژگی موجب افزایش بهـره  هاي کاربردي قابلیت بهبود ضریب زبري را در کانال ارائه روش
سرعت جریان عبـور آب در داخـل   ، این بدان معناست که با بهبود ضریب مانینگ. شود توزیع میهاي انتقال و  در سیستم

  . یابد تري در کانال باقی مانده و نتیجتا ظرفیت انتقال آب افزایش می کانال افزایش یافته و بدین صورت میزان رسوب کم

 زهکشی هاي آبیاري و  همصالح و ابزارهاي نوین ساخت و اصالح شبک کاربرد نانوتکنولوژي در -

، ...توسـط نانوسـاختارهایی از جملـه سـیلیس، اکسـیدهاي فلـزي و       هـا  سـازه با افزایش مقاومت و استحکام مکانیکی 
به میزان باالیی  توان می ها سازهي مضر و آب به داخل سازه، همچنین کاهش میزان هوازدگی در ها یونجلوگیري از نفوذ 

بلکـه در   باشـد  میهاي فنی و اقتصادي بسیار حائز اهمیت  د که این خود نه تنها در ارزیابیرا افزایش دا ها سازهطول عمر 
  .د به عنوان نقطه کلیدي مطرح شودتوان میات مشابه تاسیسضریب اطمینان 
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ها و جلـوگیري از رشـد خـزه و جلبـک در کانـال       ها و زهکش هاي هرز در بدنه کانال هاي مبارزه با علف بررسی روش -
 اريآبی

و  هـا  جلبـک ي آبیـاري و زهکشـی رشـد    هـا  کانالاز  برداري بهرهي موجود در ها دغدغهین مشکالت و تر بزرگیکی از 
ي بـاالیی را بـه منظـور    هـا  هزینـه این مشـکل نیـز نـه تنهـا     . کند میرشد  ها کانالکه در مسیر  باشد میي هرزي ها علف
حـال مطالعـات    هتاب. شود می ها کاناله خود سبب کاهش ظرفیت بلک آورد میي هرز به وجود ها علفو  ها جلبک آوري جمع

ي معمول راهکاري براي ایـن مشـکل ارائـه    ها روشزیادي براي حل این مشکل صورت گرفته است که هنوز با استفاده از 
ضـل در  گیري از این دانـش بـه منظـور حـل ایـن مع      ي چندین راهکار مسیري را براي بهره نانوفناوري با ارائه. نشده است

امید  ها کانالیی بر روي ها پوششد ارائه نماید به طوري که با استفاده از ایجاد توان میهاي کانالی آبیاري و زهکشی  شبکه
از طریق اجرا در کانال بهبـود داده شـده بـا نانوسـاختارها مـورد       ها پوششاین . گیري از دانش فراهم شده است براي بهره

  . گیرد بررسی قرار می
هاي هرز و ایجاد شـرایط بهینـه    هاي آبیاري و زهکشی سبب به دام افتادن بذر علف کر است ترسیب در کانالشایان ذ
هاي هرز سرعت جریان آب تحت تـاثیر قـرار گرفتـه و بـه      رویه این علف در داخل کانال شده و با رشد بی ها آنبراي رشد 

دانش نانوفناوري امکان بهبود ضریب مانینگ فراهم گشـته  گیري از  با بهره. کند صورت کلی ظرفیت کانال کاهش پیدا می
  . شود هاي هرز حاصل می تر و جلوگیري از رشد علف و بالطبع میزان رسوب کم

 گیري از نانوفناوري با بهره هاي آبیاري و زهکشی در شرایط اقلیمی گوناگون بهبود بتن شبکه -

تواند راهکارهاي بسیار سـودمندي را بـراي    باال در این زمینه می ي مطالعاتی و تحقیقاتی نانوفناوري با توجه به گستره
. شـود  مـی ي مختلف استفاده ها افزودنیاز بتن براي افزایش بهبود کیفیت، ساختار و استحکام . حل این مشکل ارائه نماید

شـد، کـه هـر کـدام از     با نانوذرات مختلف همچون اکسید سیلیس،  اکسید آهن، آلومینا و غیره می ها افزودنییکی از این 
در حـال حاضـر تحقیقـات زیـادي در جهـت      . نانوذرات در جهت ایجاد خواصی مشخص و معین در سیمان، کاربرد دارنـد 

عالوه بر خـواص   ها، سیمانین عامل در کنترل خواص نانوتر مهمبه طور کلی . انجام شده است ها سیمانبررسی خواص نانو
به دلیل مقاومت باال و خواص ساختاري بهبود یافته،  ها سیماننانو. باشد سیمان می نانو ذرات، اختالط مناسب نانو ذرات و

هاي مختلفـی بـراي افـزایش مقاومـت      طوري که در مطالعات مختلف ارائه شده است روش همان. کاربردهاي زیادي دارند
ها همچنان توانـایی   لی این روشهایی مثل آرماتورها استفاده شده است و کششی بتن از جمله استفاده از استحکام دهنده

بـا ایـن وجـود    . را بـراي جلـوگیري از نشـت و کـاهش میـزان آب کانـال نـدارد        هـا  آنها و رشد  جلوگیري از ایجاد ترك
توانند از طریق بهبود میکروساختار بتن و خواص فیزیکی، شـیمیایی، و مکـانیکی خـواص     نانوساختارهاي مطالعه شده می

  . هاي کششی جلوگیري کند و از ایجاد ترك ناشی از تنش عمومی بتن را بهبود داده
نانوفناوري با استفاده از تدابیر ویژه توانایی بهبود خواص مقاومت به ضربه و سایش را از طریق بهبـود میکروسـاختار و   

  . سختی فازهاي تشکیل شده را دارد
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استفاده از دانش نـانو جهـت نـاتراوا    . باشد ن میبندي آ آببهبود مقاومت به نفوذ آب و از دیگر پارامترهاي بهبود بتن 
حاصـل  یمی از هدر رفت این سرمایه ملی ظیره مقادیر عخذمندي از آن  قابلیتی است که با بهره ها کانال يها کردن جداره

ندي ب باشد افزایش توانایی در آب ترین خواصی که توسط نانوفناوري در بخش بتن قابل دستیابی می یکی از مهم. گردد می
نانوساختارها با دخالت در میکروساختار بتن از جمله کاهش حفرات بسته، باز، و موئینـه همچنـین خـواص    . باشد بتن می

  . توانند در میزان مقاومت به نفوذ آب نقش چشمگیري را ایجاد کنند پرکنندگی نانوذرات می

  و تاسیسات آب و فاضالب سد - 2- 1- 3- 4

 ) لند اسالیدهاي موجود در مخازن(ها و بهسازي پی سدها  گاه تکیه هاي مخازن و هاي پایدارسازي دیواره روش -

توانـد   ي مطالعاتی و تحقیقـاتی بـاال در ایـن زمینـه مـی      تر گفته شد نانوفناوري با توجه به گستره گونه که پیش همان
یکـی از ایـن   . دهـد راهکارهاي بسیار سودمندي را براي افزایش بهبود کیفیت، ساختار و استحکام بتن پی سدها پیشنهاد 

باشـد، کـه هـر کـدام از نـانوذرات در       ها نانوذرات مختلف همچون اکسید سیلیس، اکسید آهن، آلومینا و غیره می افزودنی
در حال حاضر تحقیقات زیادي در جهـت بررسـی خـواص    . جهت ایجاد خواصی مشخص و معین در سیمان، کاربرد دارند

هـا، عـالوه بـر خـواص نـانو ذرات،       ترین عامل در کنترل خواص نانوسیمان مهم به طور کلی. ها انجام شده است نانوسیمان
ها به دلیل مقاومت باال و خواص ساختاري بهبود یافته، کاربردهاي  نانوسیمان. باشد اختالط مناسب نانو ذرات و سیمان می

افزایش مقاومت کششی بـتن از  هاي مختلفی براي  طوري که در مطالعات مختلف ارائه شده است روش همان. زیادي دارند
ها همچنـان توانـایی جلـوگیري از     هایی مثل آرماتورها استفاده شده است ولی این روش جمله استفاده از استحکام دهنده

با این وجود نانوساختارهاي مطالعه . را براي جلوگیري از نشت و کاهش میزان آب مخازن ندارد ها آنها و رشد  ایجاد ترك
از طریق بهبود میکروساختار بتن و خواص فیزیکی، شیمیایی، و مکانیکی خواص عمومی بتن را بهبود داده توانند  شده می

  . هاي کششی جلوگیري کند و از ایجاد ترك ناشی از تنش

 هاي نوین برآورد تبخیر، مدیریت و کاهش تبخیر از سطح مخازن بزرگ و کوچک  روش -

رویکـرد اول مربـوط بـه    : ري و یا کـاهش از تبخیـر منـابع آبـی وجـود دارد     ي جلوگی به صورت کلی دو رویکرد در زمینه
جلوگیري از تبخیر با مکانیزم جلوگیري از خروج بخارات سطحی بوده و رویکـرد دوم مربـوط بـه جلـوگیري از عبـور بخـش       

ام شده به صورتی بـوده کـه   ي رویکرد اول در استرالیا مطالعات انج در زمینه. باشد اعظم حرارتی نور یعنی نور مادون قرمز می
انـد   هاي آب از مایع به فاز هوا استفاده شده است که بدین طریـق توانسـته   از نوعی پلیمر به منظور جلوگیري از ورود مولکول

این مواد با توجه به این امر که یـک الیـه   . درصد از تبخیر سطحی مایع استفاده کنند 40تا  20در مخازن نگهداري آب بین 
  . کنند هاي آب از فاز مایع جلوگیري می کنند، از خروج مولکول ك تک مولکولی بر روي سطح ایجاد میبسیار ناز

در تحقیقات مشابهی با توجه به حضور پلیمرها به منظور استفاده در جلوگیري از تبخیر سـطحی، از پلیمرهـاي پایـه    
ین تـر  بـزرگ یکـی از  . محـیط زیسـت باشـد    نبوده و دوسـتدار  ساز مشکلطبیعی استفاده شده که از لحاظ محیط زیست 
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نیروهاي زیاد شکسته و مجددا به  تاثیرکه بتواند تحت  باشد میي پلیمري ها شاخهمشکالت این مواد در به هم پیوستگی 
عرفی نانوفناوي با ارائه و م. ي راهکار نماید نانوفناوري با ارائه خواص ویژه توانسته براي این مورد ارائه. هم اتصال پیدا کند

و از آنجـا کـه محـدوده     نمایـد  مـی محصوالتی از قبیل پلیمرهاي طبیعی در هر دوشاخه راهکارهاي بسیار موثري را ارائه 
د هم از لحاظ میزان مواد مورد استفاده و از لحاظ کنترل بازده بسـیار  توان می باشد میکنترل این دانش در ابعاد نانومتري 

نه تنها توانایی جلـوگیري از تبخیـر سـطحی را دارد،    انوفناوري براي رفع این مشکل راهکار پیشنهادي ن. مورد توجه باشد
  . نیست ساز مشکلبلکه از رشد جلبک و خزه نیزه جلوگیري کرده و از لحاظ محیط زیست نیز 

 هاي معـدنی در برابـر خـوردگی و ارائـه     هاي احداث شده در آب بررسی و پیشنهاد راهکارهاي نحوه حفاظت از سازه -
 هاي موجود از نظر استحکام هاي پایش مدام سازه روش

د به دو صورت بهبود مقاومت بـه خـوردگی بـتن و یـا بهبـود بـه       توان می ها سازهبهبود خواص مقاومت به خوردگی در 
واص خـ در ایـن حالـت نانوسـاختارها بـه علـت ایجـاد       . صـورت گیـرد  ...  بیل میلگردها وقها از  خوردگی استحکام دهنده

. ند مقاومت به خوردگی بتن را بهبود داده و ساختار سازه را از لحاظ ظاهري و طول عمري حفـظ نمایـد  توان میي ساختار
 کـار  بـه ي ها دهندهي مضر به داخل سازه سبب جلوگیري از خوردگی استحکام ها یونهمچنین به علت جلوگیري از نفوذ 

  . ي مسلح شوندها سازهرفته در 

 هاي آبی  هاي کاهش زبري بتن در سازه ی و روشهاي بتن سازي پوشش بهینه -

هایی با کاربردهـایی از قبیـل نفوذناپـذیري، مقاومـت بـه خـوردگی، مقاومـت بـه سـایش و           نانوفناوري با ارائه پوشش
توانـد خـواص سـطحی بـتن را برحسـب       فرسایش، بهبود خواص الکتریکی، بهبود زبري سطح و مقاومت به نفوذ یون مـی 

  . ود بخشدکاربرد مدنظر بهب

 هاي آبریز سدها  کنترل فرسایش و رسوب حوضه -

هاي آبیاري و زهکشی ذکر شد قابل تعمیم بـه حوضـه    و شبکه ها کاربردهاي پیشنهادي نانوفناوري که در بخش کانال
  . باشد آبریز سدها نیز می

  هاي انتقال کاهش صدا در لوله -

گیـري از فنـاوري    تواند با بهـره  رویکرد میرایی و حفاظت صوتی میهاي انتقال آب و فاضالب با دو   کاهش صدا در لوله
هاي کامپوزیتی از جملـه مـوارد    هاي نانومتري، نانوکامپوزیتی و چندالیه هایی با تخلخل ایجاد پوشش. نانو بهبود داده شود

  . باشد کاربردي در حصول کاهش میزان انتقال صدا با استفاده از نانوفناوري می



 کشور ينانو در صنعت آب و آبفا يضوابط نحوه استفاده از فناور  24

 

 

  آب نوفناوري در بخشکاربردهاي نا - 2- 4-3

  بخش کیفیت آب - 1- 2- 3- 4

  گیري از نانوفناوري با بهره آب خانه درتصفیه کلر گاز مصرف کاهش راهکارهاي -

بـا کلـر عـوارض     گنـدزدایی تري هالومتان در اثـر   تشکیل ترکیبات آلی کلرینه و سایر ترکیباتگونه که ذکر شد  همان
تـر و   نی به آب آشامیدنی ممکن است به طور بالقوه اثرات خطرناكکلرز. نامطلوبی را براي مصرف کنندگان به همراه دارد

نانوفناوري با ارائه راهکارهایی از قبیل . یی که در آب وجود دارند داشته باشدزا بیماريطوالنی تري نسبت به اثرات عوامل 
هـا   و فولرین) روي و تیتانیوم اکسید(نانوساختارهاي کاتالیستی و فوتوکاتالیستی از جمله نانوذرات نقره، اکسیدهاي فلزي 

هاي گندزدایی نوین را به صنعت آب و فاضالب معرفی نماید که نه تنها نسـبت بـه    توانسته است نسل جدیدي از سیستم
  . باشدتواند بسیار مورد توجه  باشد بلکه از نظر اقتصادي نیز می هاي قبل داراي بازده باالتري می روش

 شرب آب کیفیت ارتقاي -

توان با استفاده از فیلتراسـیون انتخـابی از    هایی از قبیل نانوفیلتراسیون به جاي اسمز معکوس می گزینی سیستمبا جای
هاي مفید آب از جمله کلسیم، منیزیم و ید جلوگیري به عمل آورده و نه تنها کیفیت آب شرب را افـزایش داد   حذف یون

الزم به ذکر است با به کـارگیري  . هاي الزم را به عمل آورد ريبلکه از مشکالت جانبی از جمله خوردگی تاسیسات پیشگی
نانوفیلتراسیون به جاي اسمز معکوس با کاهش میزان فشار مورد نیـاز و تاسیسـات تحـت فشـار از لحـاظ اقتصـادي نیـز        

 . هاي مقرون به صرفه اي طراحی نمود سیستم

 آب خانه تصفیه در آب کدورت کاهش -

نانوفنـاوري بـا معرفـی    . رسـد  هاي نوین جهت کاهش کدورت ضروري بـه نظـر مـی    ه روشگونه که ذکر شد ارائ همان
ها را با میزان مصرف  تواند شاخه جدیدي از منعقد کننده نانوساختارهایی با سطح ویژه بسیار باال در تسریع عمل انعقاد می

هادي نانوفناوري جهت کـاهش کـدورت   هاي پیشن از دیگر روش. هاي مرسوم معرفی نماید بسیار پایین در مقایسه با روش
  . باشد استفاده از نانوفیلتراسیون جهت این امر می

 یـک  بـر  تاکید با ...)و ،MBR،UF ،RO،NFنانوتکنولوژي مثل  بیوتکنولوژي،( فاضالب و آب در نوین هاي فناوري نقش -
 کـارگرفتن  بـه ( بیولـوژیکی  روش به ريگی اندازه هاي روش ها، آالینده بیولوژیکی حذف سازي، شیرین مثل کلیدي پارامتر

 ) کیفی پارامترهاي گیري اندازه در بیوسنسورها

با توجه به این که به اکثر پارامترهاي ذکر شده در این بند قبال پرداخته شـده اسـت لـذا اشـاره کوتـاهی بـه کـاربرد        
  . نماییم کیفی می پارامترهاي گیري اندازه در بیوسنسورها گرفتنکار بهنانوفناوري در شاخه 
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هـاي غـذایی و    کننـده  توانند سالمت را بهبود داده و از تـامین  زا می ها و عوامل بیماري نانوسنسورها براي تشخیص آالینده
مطالعات کیفی آب مرسوم نیاز بـه ترکیـب   . سازد آب نگهداري کند و همچنین امکان استفاده از دیگر منابع آبی را فراهم می

تـرین مرکـز    ی دارد که نیازمند آموزش یک گروه علمی براي نمونه گیري و دسترسی بـه نزدیـک  در محل و آنالیز آزمایشگاه
هـا را   هاي تنها و حتی اتـم  توانند سلول نانوسنسورها می. باشد هاي بیولوژیکی و شیمیایی می آزمایشگاهی براي انجام آزمایش

 ي تصـفیه تکنولوژي شناسـایی بـراي   . دهد تر نشان می اسحس ،تر را در مقاسیه با ترکیبات بزرگ ها آننیز شناسایی کنند که 
در . برداري و ارسال به آزمایشگاه تشخیص دهنـد  ها را بدون نمونه سازد که بتوانند آالینده آب به افراد این امکان را فراهم می

ـ       تکنولوژي سنسورهاي جدید انتظار آن می راي شناسـایی  رود که بتوان به سنسورهاي کوچـک، قابـل حمـل، و دقـت بـاال ب
براي این موضوع از تکنولوژي ساخت نانو و میکرو بـراي تولیـد ایـن    . پارامترهاي شیمیایی و بیو شیمیایی دسترسی پیدا کرد

 . باشد تاثیر پتانسیل نانوتکنولوژي در ساخت بازار سنسورها بسیار بزرگ می. شود سنسورها استفاده می

  ذرات نانو وسیله به آب هاي آالینده حذف -

  . شود هاي متداول به صورت جداگانه پرداخته می با توجه به کلی بودن این بند به نکات مربوط به حذف آالینده

  شرب آب از نیترات یون حذف -

زدایـی بیولـوژیکی،    اسـمز معکـوس، مبادلـه یـونی، نیتـرات     : عبارتنـد از  متداول حذف یـون نیتـرات از آب  هاي  روش
هـاي مرسـوم و ارائـه     نانوفناوري با بهبـود روش . زدایی شیمیایی و الکترو دیالیز یکی، نیتراتزدایی با احیاي کاتالیت نیترات
هـاي   تـوان بـه رزیـن    از آن جملـه مـی  . هاي نوین گامی جدید در راستاي کاهش میزان این آالینده برداشـته اسـت   روش

  . نانوساختار تعویض یونی، نانوذرات آهن و آلومینیوم با ظرفیت صفر اشاره نمود

  فاضالب و آب منابع کیفیت در جلبک کنترل راهکارهاي بررسی -

 هـا  جلبـک بعضی از . شوند باعث افزایش هزینه تجهیزات ضدعفونی و فیلتراسیون می ها جلبکهاي آب،  خانه تصفیهدر 
بـر   هم هزینـه  اه آنشوند که تصفیه  ي آشامیدنی میها آبسازند که باعث مشکالت طعم و بو در  موادي را از خود آزاد می

ي هـا  آبقادر خواهد بود تا سطح کیفی  ها آننانوفناوري با ارائه راهکارهایی به منظور پیشگیري و جلوگیري از رشد . است
  . عمل آید سطحی باال رود و از مشکالت ثانویه جلوگیري به

 شرب  آب گندزدایی در نانو فناوري از استفاده امکان بررسی -

از  زا بیمـاري ي هـا  ارگانیسـم که شامل حـذف و کشـتن میکرو   باشد میندهاي تصفیه گندزدایی ین فرآیتر عمدهیکی از 
ي مرسـوم  هـا  روشکه قبال اشـاره شـد،    طور همان. که در آب موجود هستند باشد می ها ویروسي مضر و ها باکتريجمله 

. باشـند  مـی میایی مصـرف شـونده   هـا نیازمنـد اسـتفاده از مـواد شـی      زیادي براي گندزدایی وجود دارد که بسـیاري از آن 
ـ  مـی کـه نـانوتکنولوژي    باشـد  میي موجود در آب ها ویروسو  ها باکتريین بخش گندزدایی حاوي حذف تر عمده د بـا  توان
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ي آب ایجاد  ي باال در گندزدایی تحول عظیمی در دانش تصفیه ي راهکارهاي بسیار کم هزینه و میزان سرعت تصفیه ارائه
اسـتفاده از گـاز کلـر و یـا      زا بیمـاري ي هـا  ارگانیسـم ي ارائه شده براي گندزدایی و حـذف میکرو اه روشین تر عمده. کند

ي قابـل اعتمـاد در   ها روشنه تنها یکی از  فیلترهاو نانو ها کاتالیستگندزدایی با استفاده نانوفوتو. باشد میترکیبات کلردار 
ـ  میشده  ریزي برنامهبلکه به صورت  باشد میگندزدایی  بـه علـت صـرفه اقتصـادي و کیفیـت ارائـه شـده جـایگزین         د توان

  . ي موجود شودها روش

 روستاها  آب تامین جهت سطحی يها آب تصفیه امکان بررسی -

ر متعـدد د هاي انجام شده  ه یلتراسیون و پروژفي سطحی با استفاده از نانوها آبگیري از  با توجه به سطح گسترده بهره
افق جدیـدي را بـه منظـور     را به همراه داشته و برداري ضایتمندي مناسب از آب قابل بهرهاین زمینه، سطح کیفی باال و ر

  . باز نمودهي سطحی با این تکنولوژي ها آبگیري از  بهره

 ي سطحیها آب در موجود سنگین فلزات حذف -

ي زیرزمینـی  در مـوارد  هـاي سـطحی و   هاي گسترده در نانوفناوري حذف فلزات سـنگین مختلـف از آب   یکی از حوزه
که نیاز به حصول کامـل از   آید میهاي آشامیدنی به حساب  فلزات سنگین از جمله تهدیدات بسیار جدي در آب. باشد می

یی از قبیل نانوفیلتراسـیون و  ها روشنانوفناوري با توجه به ارائه . باشد میهاي آشامیدنی  در آب ها آالیندهعدم حضور این 
ارائـه   ها آالیندهیی براي حذف این ها روشآهن و آلومینیوم با ظرفیت صفر و نانوذرات پلیمري  نانوذراتی از قبیل نانوذرات

  . باشد مینموده است که در حال توسعه و گسترش 

 در بخش کشاورزي و صنعت) شور و لب شور(ي غیرمتعارف ها آبهاي نوین استفاده از  روش -

  . باشد قابل تعمیم در این بخش نیز می) نانوفیلتراسیون(طحی ي سها آبگیري از  تکنولوژي ذکر شده در بخش بهره

 استفاده از فناوري نانو در کاهش آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی  -

تواند نیاز بـه   استفاده از نانوذرات آهن با ظرفیت صفر به جاي استفاده از آهن با ظرفیت صفر میکرو یا ماکرو اندازه می
. هاي مربوطـه را کـاهش دهـد    ها موثرتر بوده و به میزان باالیی هزینه ش دهد و در حذف آالیندهها کاه PRBاستفاده از 

تواند با استفاده از نانوذرات آهن  هاي کلرینه می ي وسیعی از هیدروکربن تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده است که گستره
. 1هاي پلـی کلرینـه باشـد    اتان، بنزن وعمدتا باي فنیلهاي کلرینه،  تواند شامل متان با ظرفیت صفر کلرزدایی شود که می

تـوان بـه انـدازه نـانوذرات،      مـی  هـا  آني  باشد که از جمله پارامترهاي زیادي در قدرت واکنش نانوذرات آهن تاثیرگذار می
ـ  )مثـل پـاالدیم  (هاي هیدروژنه سـاز   ي واکنش، حضور یا عدم حضور کاتالیست میزان سطح ویژه وژي ، روش تولیـد، موفول

                                                      
1- USEPA Nanotechnology White Paper (2007): EPA 100/B-07/001 | February 2007, www.epa.gov/osa; (accessed June 10, 2009) 

http://www.epa.gov/osa;
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ها، در معرض بودن یا نبودن نانوذرات حـین سـنتز    ها و پوشش نانوذرات، ساختار کریستالی نانوذرات تولید شده، ناخالصی
از دالیل تاثیر بسیار زیاد نانوذرات آهن با ظرفیت ). 1سنتز نانوذرات با استفاده از بوروهیدرات سدیم(با شستشوي اسیدي 

هـا و همچنـین سـطح     ي آالینـده  تري از منطقـه  یت صفر نفوذ نانوذرات به عمق بیشصفر در مقایسه با ذرات آهن با ظرف
کـاربرد و   ي زمینـه با وجود پتانسیل بسیار باالي استفاده از این نـانوذرات هنـوز در   . باشد ي بسیار باالي نانوذرات می ویژه

مل توانایی جابجـایی نـانوذرات در سـطوح    تواند شا این موارد می. قدرت واکنش این نانوذرات جاي کار بسیاري وجود دارد
ها توسط نانوذرات آهن با ظرفیت صفر، و همچنـین اینکـه تـا     ي آالینده زیرزمینی، سینتیک و محصوالت حاصل از تجزیه

  . ها فعال باقی بمانند ي آالینده توانند در مدت تصفیه چه میزان نانوذرات آهن با ظرفیت صفر می

  خانه تصفیهات تاسیسبخش  - 2- 2- 3- 4

 نوین  هاي فناوري از استفاده با مخازن سازي وممقا −

 انبساط درز بدون یکپارچه صورت به بتنی آب مخازن طرح اقتصادي و فنی بررسی −

   مفید عمر افزایش هاي ارایه روش و بتنی آب مخازن دوام بر محیطی شرایط تاثیر بررسی −
  آب ذخیره مخازن ساخت در بتن کننده ناتراوا از استفاده بررسی −

د راهکارهاي بسیار سـودمندي را بـراي   توان میي مطالعاتی و تحقیقاتی باال در این زمینه  وفناوري با توجه به گسترهنان
. شـود  مـی ي مختلف استفاده ها افزودنیاز  بود کیفیت، ساختار و استحکام بتنبراي افزایش به. حل این مشکل ارائه نماید

باشـد، کـه هـر کـدام از      اکسید سیلیس،  اکسید آهن، آلومینا و غیره می نانوذرات مختلف همچون ها افزودنییکی از این 
در حـال حاضـر تحقیقـات زیـادي در جهـت      . نانوذرات در جهت ایجاد خواصی مشخص و معین در سیمان، کاربرد دارنـد 

وه بر خـواص  عال ها، سیمانین عامل در کنترل خواص نانوتر مهمبه طور کلی . انجام شده است ها سیمانبررسی خواص نانو
به دلیل مقاومت باال و خواص ساختاري بهبود یافته،  ها سیماننانو. باشد نانو ذرات، اختالط مناسب نانو ذرات و سیمان می

ي مختلفـی بـراي افـزایش مقاومـت     ها روشي که در مطالعات مختلف ارائه شده است طور همان. کاربردهاي زیادي دارند
همچنان توانـایی   ها روشیی مثل آرماتورها استفاده شده است ولی این ها دهندهکام کششی بتن از جمله استفاده از استح

بـا ایـن وجـود    . را بـراي جلـوگیري از نشـت و کـاهش میـزان آب کانـال نـدارد        هـا  آنو رشد  ها تركجلوگیري از ایجاد 
یمیایی، و مکـانیکی خـواص   ند از طریق بهبود میکروساختار بتن و خواص فیزیکی، شـ توان مینانوساختارهاي مطالعه شده 

  . ي کششی جلوگیري کندها تنشعمومی بتن را بهبود داده و از ایجاد ترك ناشی از 
نانوفناوري با استفاده ازتدابیر ویژه توانایی بهبود خواص مقاومت به ضربه و سایش را از طریق بهبـود میکروسـاختار و   

  . سختی فازهاي تشکیل شده را دارد

                                                      
1- DuPont Chemicals (2007) Nanomaterial Risk Assessment Worksheet: Zero Valent Nano Sized Iron Nanoparticles (nZVI) for 
Environmental Remediation www.edf.org/documents/6554_nZVI_Summary.pdf (Accessed June 15, 2009) 

http://www.edf.org/documents/6554_nZVI_Summary.pdf
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استفاده از دانش نـانو جهـت نـاتراوا    . باشد میآن  بندي آببهبود بتن بهبود مقاومت به نفوذ آب و از دیگر پارامترهاي 
مندي از آن ذخیره مقادیر عظیمی از هدر رفت این سرمایه ملی حاصـل   قابلیتی است که با بهره ها کانالهاي  کردن جداره

 بندي آبافزایش توانایی در  باشد مین قابل دستیابی ین خواصی که توسط نانوفناوري در بخش بتتر مهمیکی از . گردد می
نانوساختارها با دخالت در میکروساختار بتن از جمله کاهش حفرات بسته، باز، و موئینـه همچنـین خـواص    . باشد میبتن 

  . ند در میزان مقاومت به نفوذ آب نقش چشمگیري را ایجاد کنندتوان میپرکنندگی نانوذرات 

  آب هاي لوله بازسازي و اصالح براي کامپوزیتی هاي پوشش ارزیابی -

ترین کاربردهاي نانوفنـاوري در صـنایع از    هاي بتنی و پلیمري یکی از گسترده هاي ترکیبی نانوفناوري در سازه پوشش
 توان به مقاومت به خوردگی باال، پایداري بـاال  ها می از جمله مزایاي این نوع پوشش. باشد جمله صنعت آب و فاضالب می

  . ها اشاره نمود ، کاهش صدا، عایق حرارتی و قابلیت ترمیم سازهUVدر برابر نور 

  فاضالببخش کاربرد نانوفناوري در  -3- 4-3

  ت آبکیفیبخش  -3-1- 3- 4

  گندزدایی سیستم از استفاده با فاضالب هاي خانه تصفیه پساب گندزدایی روش بررسی -

هاي  باشد؛ نانوفناوري نیز با ارائه روش اب متفاوت میهاي آب شرب با پس با توجه به این که مکانیزم گندزدایی سیستم
خانـه   هاي فوتوکاتالیستی کیفیت پساب خروجـی از تصـفیه   خانه فاضالب به روش تواند با گندزدایی پساب تصفیه نوین می

  .فاضالب را بهبود بخشد

 فاضالب  هاي خانه تصفیه لجن مدیریت براي نوین هاي فناوري رصد -

لکن با ایـن وجـود    باشد میهنوز ناشناخته  خانه تصفیهرد نانوفناوري در مدیریت لجن تولیدي نهایی از آنجایی که کارب
د در کاهش میـزان  توان میي نوین ها روشصفیه فاضالب و یا به کارگیري از نانوفناوري طی مراحل مختلف ت گیري با بهره

ي گنـدزدایی  هـا  سیسـتم د شـیمیایی مصـرفی، و   ي را اجرا کند ایـن فراینـد از طریـق کـاهش مـوا     موثرتولید لجن نقش 
 . شود میحاصل ) راکتورهاي فتوکاتالیست و الکترولیز(

  خانه تصفیه اتبخش تاسیس -3-2- 3- 4

 فاضالب  شبکه بازسازي و اصالح براي هاي نوین کامپوزیتی و فناوري هاي پوشش ارزیابی -

ین کاربردهاي نانوفنـاوري در صـنایع از   تر دهگستري بتنی و پلیمري یکی از ها سازهي ترکیبی نانوفناوري در ها پوشش
به مقاومت به خوردگی باال، پایداري بـاال   توان می ها پوششاز جمله مزایاي این نوع . باشد میجمله صنعت آب و فاضالب 

  . ها اشاره نمود ، کاهش صدا، عایق حرارتی و قابلیت ترمیم سازهUVدر برابر نور 
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 فاضالب  پمپاژ يها ایستگاه در نانو فناوري از هاستفاد با بو حذف نوین يها روش -

تواند صورت گیرد، ولی با این حال اسـتفاده   هاي مختلف و مرسوم می طور که قبال نیز اشاره شد به صورت حذف بو همان
مشـکالت  از نانوفناوري با ارائه روش و راهکارهاي مختلف با افزایش کارایی و سرعت فرآیندي مسیري نو و کارا را براي حـل  

نانوسـاختارهاي مختلـف   . که در حال حاضر گستره کاربردي بسیار بزرگی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    ارائه کرده است 
هـایی   بدین ترتیب که با مکـانیزم . اي حذف نمایند هاي متفاوتی بو را به دو صورت جذبی یا تجزیه توانند از طریق مکانیزم می

را به ترکیبات دیگـري تبـدیل    ها آنوکاتالیستی شبکه مولکولی عوامل ایجاد بو را تجزیه و هاي کاتالیستی یا فوت چون مکانیزم
  . هاي جذبی چون نانو زئولیتها عوامل ایجاد بو را جذب و از محیط حذف نمایند نمایند یا اینکه با مکانیزم

 هاي عملیاتی اجرا شده در سطح جهان  پروژه - 4- 4

  هاي عملیاتی در سطح دنیا  پروژه -4-4-1
گیري از فناوري نانو در سراسر دنیـا بـا محوریـت نانوفیلتراسـیون، اسـتفاده از       هاي اجرایی عملیاتی به بهره پروژه اکثر

هاي عملیاتی در این  در ادامه به برخی از پروژه. باشند می) هاي خورشیدي پایلوت(نانوذرات آهن صفرظرفیتی و گندزدایی 
  :پردازیم خصوص می

 ستفاده از نانوفیلتراسیون در ایتالیاآب با ا ي تصفیهپایلوت  -

ي  هاي آب صنعتی  ایتالیا از نانوفیلترهاي سرامیکی براي تصفیه خانه سازي در یکی از تصفیه طی اجراي پایلوت شیرین
  . 1مترمکعب در ساعت استفاده شده است 2000

  
  ي آب با استفاده از نانوفیلتراسیون در ایتالیا پایلوت تصفیه -2- 4شکل 

                                                      
1- http://www.technica.net/en/welcome.html 

http://www.technica.net/en/welcome.html
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مترمکعـب از نانوفیلترهـاي    1000ي آب بـا دبـی    ایلوت دیگري که در ایتالیا تاسـیس شـده اسـت بـراي تصـفیه     در پ
  . 1سازي آب شرب با استفاده از اسمز معکوس استفاده شده است سرامیکی به عنوان پیش تصفیه براي سیستم شیرین

  
 الیادر ایت ي آب با استفاده از نانوفیلتراسیون پایلوت تصفیه -3- 4شکل 

 آب با استفاده از نانوفیلتراسیون در عربستان  ي تصفیهپایلوت  -

بـه عنـوان    فیلترهـا آب دریـا از نانو  سـازي  شیرینطی این پایلوت که به صورت آزمایشی و به صورت پایلوت بزرگ در 
ات اولیـه از ایـن   نتـایج و اطالعـ  . استفاده شـده اسـت   )Multi-stage flash distillation (MSFپیش تصفیه براي فرآیند 

  . 2منتشر شد 2001در سال  APP 3808/96008-IIIپایلوت طی گزارش 

  
  اجرا شده به صورت پایلوت درعربستان صعودي NF-SWROو  NF-MSFیکی از فرآیند ترکیبی تشما -4- 4 شکل

                                                      
1- http://www.technica.net/en/welcome.html 
2- NANOFILTRATION MEMBRANE PRETREATMENT. Saudi Arabia : Saline Water Conversion Corporation, 2001. 

http://www.technica.net/en/welcome.html
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 پایلوت اجرا شده در فرانهوفر آلمان -

. پایلوت استفاده شده اسـت  2اندازي  رهاي زئولیتی براي راهاز نانوفیلت 1IKTSدر پایلوت اولیه اجرا شده توسط شرکت 
در پـایلوت  . مترمربعی زئولیتی استفاده شـده اسـت   120و  25داسازي آب از بیواتانول از غشاهاي جدر پایلوت اول براي 

  . 2مترمربعی نانویی استفاده شده است 5زدایی از پساب صنعتی از غشاهاي  دوم براي رنگ

  
  مترمربعی نانویی 5زدایی از پساب صنعتی از غشاهاي  وت اجرا شده براي رنگپایل -5- 4 شکل

 Wolfsburgو  Leibnizپایلوت اجرایی گندزدایی فوتوکالیستی در  -

انجـام شـده اسـت، از     Hannoverکـه توسـط دانشـگاه     Wolfsburgو  Leibnizبا اجراي پـایلوتی نیمـه صـنعتی در    
تعریف و بـه صـورت    Double Skin Sheet Reactorطرح با نام . اند آب استفاده نموده ها براي گندزدایی نانوفوتوکاتالیست

                                                      
1- Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS 
2- http://www. ikts.fraunhofer.de/en/research _fields/Environmenta l_Engineering_and_ Bioenergy/ nanoporous_ membranes/ 
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در این طرح از الیه نشانی نانواکسید تیتانیوم بر روي سطوح . اجرا شده است )DSSR(IIو  )DSSR (Iپایلوت در دو بخش 
  .1براي گندزدایی و تصفیه آب استفاده شده است UVو عبور آب در مجاورت نور 

  
 Wolfsburgپایلوت فوتوکاتالیستی اجرا شده در  -6- 4 کلش

  BJORKSپایلوت نانوفیلتراسیون اجرا شده توسط شرکت  -

ي آلیاز قبیل ها آالیندهو مولکول هاي آزاد، فلورید، اورانیوم، و  ها یون، زدایی نیترات، گیري سختیاین پایلوت به منظور 
مترمکعـب در سـاعت راه انـدازي شـد و بـر حسـب        3ه با ظرفیت اولیه حدود این پایلوت اولی. راه اندازي شد ها کش آفت

  .2باشد تري می بزرگي ها طرحکاربرد طبق اعالم این شرکت در حال اجراي 

  
  BJORKSپایلوت نانوفیلتراسیون اجرا شده توسط شرکت  -7- 4 شکل

                                                      
1- Nanoparticles for Photocatalysis:Cleaning Polluted Water, Air and Surfaces with Sunlight. Ralf Dillert, Dirk Hufschmidt, Anja 
Hülsewig, Marco Königs,Gerd Sagawe, Jessica Tschirch, & Detlef Bahnemann. s.l. : Institut für Technische Chemie, Hannover 
University. 
2- Internet: www.bjorksrostfria.se 

http://www.bjorksrostfria.se
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 پایلوت گندزدایی و تصفیه خورشیدي فوتوکاتالیستی -

مترمکعـب آب   2000از این سیستم براي تهیه  برداري بهرهاقدام به  ها کاتالیستاز نانوفوتو گیري هبهردر این پایلوت با 
درجـه   37هایی با زاویه  از نور مستقیم خورشید بوده و به صورت پنل گیري بهرهپایلوت اجرا شده براي . شرب در روز شد

  . قرار گرفت برداري بهرهنصب و مورد 

 
 کاتلیست گندزدایی خورشیديي فوتوها پنل -8- 4 شکل

 در آریزونا زیرزمینیي ها آبي ها آالیندهپایلوت حذف  -

اي در کالیفرنیا با نظارت آژانس نگهداري محیط زیست امریکا با استفاده از تزریق نانوذرات  این طرح به صورت مطالعه
انجـام شـد کـه     TCEزمینی از قبیل هاي زیر طرح به منظور بهبود کیفیت و کاهش آالینده. آهن با ظرفیت صورت گرفت

گالن در روز اول و دوم و سوم به پایش سایت اجـراي   500در این طرح با تزریق . نتایج بسیار مطلوبی را ارائه نموده است
  1هاي موفق اعالم شد نیز به صورت یکی از طرح EPAطرح پرداخته شد که نهایتا توسط 

  
 ي زیرزمینی در آریزوناها آبهاي  پایلوت حذف آالینده -9- 4شکل 

                                                      
1- Case Study from the PGA-North Superfund Site. Goodyear, AZ : NARPM and EPA, May 2007. 
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  South Carolina واقع در  Parrisدر جزیره  nZVIبا استفاده از  زیرزمینیي ها آبپایلوت بهبود  -

ي تزریـق نـانوذرات   ها چاهدر ایاالت متحده امریکا انجام شده است با استفاده از  NAVFACدر این پایلوت که توسط 
یی هـا  آالینـده آهن با ظرفیت صـفر در حـذف    آهن با ظرفیت صفر در سایت مشخص شده به ارزیابی نقش و اثر نانوذرات

پونـد در نـوامبر   2300چـاه تزریـق بـراي تزریـق      10در این پایلوت . پرداخته شد DCEو  PCE, TCE, TCA, VCچون 
  1با محلول نانوذرات آهن با ظرفیت صفر استفاده شد 2006پوند در ژانویه  300و 2005

  

 
 ي پیزومتريها چاهکآهن با ظرفیت صفر با استفاده از سایت و چگونگی تزریق نانوذرات  - 10- 4شکل 

 در کانادا زیرزمینیي ها آبي ها آالیندهپایلوت حذف  -

صـورت   Lehighدر کانـادا بـا حمایـت دانشـگاه      2009در سال   Golder Assosiateي  این طرح نیز با نظارت موسسه
کیلوگرم و  4500درصد وزنی پاالدیم به میزان  1شده با در این طرح نیز نانوذرات آهن با ظرفیت صفر بهبود داده . گرفت

                                                      
1- Use of Nanoscale Zero Valent Iron at Navy Sites: Case Studies. Ruiz, Nancy E. s.l. : Naval Facilities Engineering Service 
Center, 2007. 
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هاي پیزومتري در سایت مشخص شده بـا توجـه    گرم بر لیتر با استفاده از چاه 40گرم بر لیتر تا  10دانسیته سوسپانسون 
  1.شناسی آن به زمین تزریق شد به شرایط جغرافیایی و زمین

  
 رزمینی در کاناداهاي زی هاي آب پایلوت حذف آالینده - 11- 4شکل 

شده براي هر چـاه بـه صـورت کـاهش      گیري اندازه TCEکه در نمودار زیر نیز نشان داده شده است میزان  طور همان
  . دارد ها اتانبسیار شدید گزارش شده است که نشان از توان باالي این نانوذرات در حذف تري کلرو 

  
  شده براي هر چاه گیري اندازه TCEمیزان  - 12- 4 شکل

  

                                                      
1- Nano-Scale Zero-Valent Iron State of the Technology. s.l. : Golder associates, 2009. 
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  توسعه و کاربرد فرآیند اکسیداسیون فنتونی و نانوفیلتراسیون -

ها  در این پایلوت میکروآالینده. در این پایلوت کاربرد همراستاي نانوفیلتراسیون و اکسیداسیون فنتونی اجرا شده است
هـا، و سـایر    ینـده توسط فرآیند فنتونی تخریب شده و توسط نانوفیلترهاي سرامیکی محصوالت حاصل از تخریب میکروآال

  . شوند اجزا از جمله سختی، ترکیبات آهنی، منگنزي و غیره حذف می

  
  نانوفیلتر سرامیکی استفاده شده در پایلوت - 13- 4 شکل

بعد از نانوفیلتراسیون سرامیکی یک مرحله هوادهی و فیلتراسیون براي حذف گازهاي حل شـده و حـذف آمونیـوم بـا     
ایـن  . تري داشته باشـد  رود که این مرحله فیلتراسیون اثر بسیار کم رد نیاز است، اما انتظار میاستفاده از بیوفیلتراسیون مو

  1ي زیرزمینی بسیار مورد توجه باشدها آبروش ممکن است براي تصفیه 

  
  مراحل هوادهی و فیلتراسیون براي حذف گازهاي حل شده - 14- 4 شکل

                                                      
1- Julien Ogier, Jan Hofman,  Combination of Fenton oxidation process and ceramic nanofiltration (Efficiency during 
groundwater treatment in Waalwijk Plant), Techneau, D2.3.2.6 JULY 2008. 
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 . ستفاده از نانوفیلترهاي سرامیکی و اکسیداسیون فنتونیفلودیاگرام و پایلوت اجرا شده با ا - 15- 4شکل 

 پایلوت کاربردي نانوفیلتراسیون در هلند -

دهی، تعویض یون مثبت اسیدي، و نانوفیلتراسیون در مرکز مطالعه  سازي، رسوب در این پایلوت نتایج براي بررسی نرم
هـاي   زدایی براي حـذف کامـل یـون    این پایلوت لجندر . مورد بررسی قرار گرفته است Kiwa Water Researchو تحقیق 

هـاي   مانـده توسـط رزیـن    هاي دوظرفیتی باقی سایر یون. دوظرفیتی مثل کلسیم، منگنز، و باریم مورد استفاده قرار گرفت
  . سسه تحقیقات آب اجرا شده استوهلند در م Delftاین سیستم در دانشگاه . 1تعویض یونی حذف شدند

                                                      
1- Hanning Guo, Nanofiltration with zero liquid discharge in drinking water treatment, Department of Water Management 
Sanitary Engineering Section @ Kiwa, August 2007 
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a( سنج فشار  b( نترل کPLC  
c( سنج نشتی جریان  d (پمپ با سرعت قابل تنظیم  
e( اي پمپ سانتریفیوژي چرخه  f( فلومتر جریان  
g( غشاي نانوفیلتراسیون  h( اتصال فلوکنترلر  

 پایلوت کاربردي نانوفیلتراسیون در هلند - 16- 4شکل 

  هاي عملیاتی اجرا شده در ایران پروژه - 4-4-2

  اده از فناوري نانو در تصفیه آبهاي پژوهشی کشور در استف قابلیت - 1- 2- 4- 4
 در سازنده نقشى تواند مى پساب و آب، فاضالب تصفیه براى مناسب راهکارهایى ارائه با با توجه به این که فناورى نانو

لذا اندیشمندان و دانشگاهیان کشـور تـالش فراوانـی    . زیست در کشورمان ایفا کند محیط از حفاظت و آب جبران کمبود
 هـاى  پـژوهش  کـل  در آب بـا  مقاالت مـرتبط  و ها نامه پایان درصد کمى بررسى با. اند ین عرصه انجام دادهجهت ورود به ا

 تنـدى  شیب با صعودى زمینه، حالت این در کشور علمى مقاالت و ها نامه کشور مشخص شد که روند پایان نانوى فناورى
 درصـد  75 از بـیش  مـواد  مهندسى و یستمحیط ز شیمى، مهندسى شیمى، رشته چهار که مشخص شد همچنین. دارد

 تـرین  مـدرس فعـال   تربیـت  و صـنعت  و علـم  تهـران،  دانشـگاه  3 و انـد  داده اختصـاص  خـود  به را حوزه این هاى فعالیت
  1.هستند زمینه این در کشور هاى دانشگاه

                                                      
  . 1شماره -1389، ماهنامه فناوري نانو »از فناوري نانو در تصفیه آب هاي پژوهشی کشور در استفاده بررسی قابلیت«چمنى،  راه محمودى، جالل جعفر -1
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 مشـخص  کشور، اهدانشگ 40 از کشور ىها پژوهش در شده بررسى پساب تصفیه ىها روش انواعبا مطالعه افزون بر آن 
 گرفتـه  کـار  بـه  آب تصـفیه  در و شده ساخته ایران در نانوفیلتراسیون غشاى نوع 10 و نانوذره نوع 20 از بیش که شود می
 توانـد  مـى  کشـور  و فاضـالب  آب صنعت در گیرىکار به و محصول به ها آن تبدیل و ها پژوهش این از استفاده. است شده
  . باشد زیست محیط و حفظ فاضالب تصفیه سالم، آب کمبود از ناشى رفع مشکالت جهت در بزرگ گامى

هاي دولتـی و خصوصـی کشـور از جملـه      هاي پژوهشی انجام شده در فضاي دانشگاهی، بسیاري از ارگان عالوه بر فعالیت
 بـا  مـرتبط  تحقیقـاتی  هـاي  برخی از پروژه. اند هاي متعددي را در این خصوص انجام داده وزارت نیرو نیز تحقیقات و پروژه

  :آورده شده است) 1-4(نیرو در جدول  وزارت در نانوفناوري

  نیرو وزارت در نانوفناوري با مرتبط تحقیقاتی يها برخی از پروژه -1-4جدول 

  خاتمه  شروع  مجري  کارفرما  تاریخ  عنوان پروژه  ردیف

معاونت امور  -یرووزارت ن  1383  1382  هاي تحقیقاتی نانوفناوري در بخش انرژي کشور اولویت  1
  انرژي

دانشگاه علم و 
  صنعت 

2  
هاي نیترات، فسفات و کروم و  بررسی میزان و سرعت جذب آنیون

هاي سمی، رایج و پایدار  کش هاي کادمیم، سرب و جیوه، آفت کاتیون
  هاي زیرزمینی توسط نانورسهاي استخراج شده از خاك  در آب

ی و شهرك علم  شرکت مدیریت منابع آب  1387  1385
  تحقیقاتی اصفهان

بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از نانوذرات سیلیکا در بتن جهت   3
  دانشگاه ارومیه  شرکت مدیریت منابع آب  1388  1385  کاهش مصرف سیمان

هاي  بررسی منابع آالینده کروم و روش حذف آن با استفاده از جاذب  4
یت منابع آب شرکت مدیر  1387  1385  نانوساختار در آب دشت جوین 

  )اي خراسان آب منطقه(
دانشگاه فردوسی 

  مشهد

مطالعه (هاي نانوفیلتراسیون در تصفیه آب  بررسی استفاده از فناوري  5
شرکت مهندسی آبفاي   1385  1384  )هاي بندر خمیر موردي چاه

  کشور
دانشگاه صنعت آب 

  و برق 

از  ها با استفاده جلوگیري و کاهش خوردگی بیولوژیکی در لوله  6
 TiO2پوشش 

شرکت مهندسی آبفاي   1389  1388
  کشور

دانشگاه صنعت آب 
  و برق

بررسی کارایی استفاده از اکسید تیتانیوم جهت ضدعفونی کردن آب   7
دانشگاه صنعت آب   آبفاي روستایی بوشهر  1388  1387  آشامیدنی

  و برق

 در) شاخه نانومواد(سنجی استفاده از نانوتکنولوژي  بررسی و امکان  8
  پژوهشگاه نیرو  پژوهشگاه نیرو  1382  1382  صنعت برق

ها جهت مصرف در برقگیرهاي  سنتز پودر اکسید روي و افزودنی  9
ZnO پژوهشگاه نیرو  پژوهشگاه نیرو  1387  1385  و ساخت نمونه  

بندي اقتصادي تجهیزات قابل جایگزینی با استفاده از  شناسایی و رده  10
شرکت برق (توانیر   1388  1388  اي یزد ل و مصرف در بر منطقهنانوتکنولوژي در تولید، انتقا

  پژوهشگاه نیرو  )اي یزد منطقه

در حال   1388  طراحی و ساخت نمونه سلول خورشیدي نانوساختار الیه نازك  11
  پژوهشگاه نیرو  پژوهشگاه نیرو  اجرا

اعمال نانوپوشش سرامیکی خود پاالینده و ابرآبگریز بر روي   12
شرکت توزیع برق (توانیر   مسکوت  kv 33  1387نی هاي سوز مقره

  پژوهشگاه نیرو  )اي خوزستان منطقه

شرکت برق (توانیر   CdS 1387  1389و  ZnSتجزیه پلی کلروباي فنیل با استفاده از نانوذرات   13
  )اي اصفهان منطقه

دانشگاه صنعتی 
  اصفهان

ت طراحی، ساخت و بررسی یک واحد پایلوت نانوفیلتراسیون جه  14
در حال   1387  سازي آب بر پایه غشاي سرامیکی شیرین

پژوهشگاه مواد و   شرکت مدیریت منابع آب  اجرا
  انرژي
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  نیرو وزارت در نانوفناوري با مرتبط تحقیقاتی يها برخی از پروژه -1- 4ادامه جدول 

  خاتمه  شروع  مجري  کارفرما  تاریخ  عنوان پروژه  ردیف

ز نانوهالیدهاي فلزي در بارورسازي سنجی توان استفاده ا امکان  15
در حال   1388  ابرهاي سرد 

دانشگاه تربیت   شرکت مدیریت منابع آب  ااجر
  مدرس

هاي مضر در مخزن و کانال سد یامچی با  شناسایی و مبارزه با جلبک  16
در حال   1388  استفاده از فناوري نانو

 -جهاد دانشگاهی   شرکت مدیریت منابع آب  ااجر
  تربیت مدرس

ها و  هاي موجود در منابع آب، کانال بررسی مبارزه با جلبک  17
در حال   1388  ها با استفاده از فناوري نانو زهکش

  ااجر

شرکت مدیریت منابع آب 
اي  آب منطقه(ایران

  )هرمزگان

 -جهاد دانشگاهی 
  تربیت مدرس

ها با استفاده از فناوري نانو و  بررسی امکان حفاظت سواحل رودخانه  18
در حال   1388  ها ه اقتصادي با سایر روشمقایس

  ااجر

شرکت مدیریت منابع آب 
اي  آب منطقه(ایران

  )هرمزگان

 -جهاد دانشگاهی 
  تربیت مدرس

هاي غیرمتعارف در آبیاري با  سنجی و بررسی استفاده از آب امکان  19
در حال   1388  استفاده از فناوري نانو

  ااجر
شرکت مدیریت منابع آب 

  )اي گیالن آب منطقه(ایران
 -جهاد دانشگاهی 
  تربیت مدرس

سنجی کاربردهاي نانوتکنولوژي در صنعت برق استان یزد و  امکان  20
در حال   1388  اجراي عملی موارد منتخب

  ااجر
شرکت برق (توانیر 

  )اي یزد منطقه
شرکت توسعه 
  آرادان پایدار

  ي انجام شده یا در حال انجام داخلیها طرح - 2- 2- 4- 4

 و تولید آب شرب از رود کارون  خانه کوت امیر اهواز نانوفیلتراسیون در تصفیه استقرار واحد پایلوت -1- 4-4-2-2

  ه و اهمیت طرحپیشین -

ایـن طـرح از   . شور و آلوده شروع گردید ي لبها آبطرح بررسی استفاده از نانوفیلتراسیون براي تصفیه  1386از سال 
توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشـور انجـام   (شگاهی مرحله مطالعاتی آغاز شد و پس از دستیابی به نتایج خوب آزمای

 60و بـا ظرفیـت   » سنجی فنی و اقتصـادي آب رودخانـه کـارون بـا اسـتفاده از نانوفیلتراسـیون       امکان«، پروژه )شده بود
  . مترمکعب در روز در دستور کار قرار گرفت

بـا همکـاري    1387شهریور سـال   این دستگاه که بخش خصوصی، عملیات طراحی و ساخت آن را بر عهده داشت در
و هزینـه اجـراي   . انـدازي گردیـد   خانه کوت امیر اهواز نصب و راه در محل تصفیه» اي خوزستان آب و برق منطقه«شرکت 

  . طرح یک میلیارد ریال بوده است

  مشخصات دستگاه -

 . ه استو در ابعاد یک کانتینر طراحی و ساخته شد ماه 3این دستگاه طی  •

دستگاه قابل قبول در روز که با توجه به ابعاد  آب ورودي مترمکعب 90آب شیرین از  مکعبمتر 60تولید  •
 . است
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که این مقدار در مقایسه با استاندارد جهانی است  ppm 500تر از  ي محلول در آب محصول، کمها نمکمیزان  •
)ppm500- 100(بسیار مطلوب است ، . 

) UF( تصفیه اولترافیلتراسیون پیش به عنوان) DF( دیسک فیلترز این طرح که راهبردي تمام اتوماتیک دارد، ا •
که با توجه به طراحی و اجراي کامال فشرده و استفاده از انرژي بسیار کم، قابلیت تولید  کند میاستفاده 

 . مستقیم آب مناسب شرب از نظر امالح را دارد

یر دور الکتروموتور پمپ فشار قوي است که ي مهم این دستگاه تجهیز به مبدل فرکانسی جهت تغیها ویژگیاز  •
 . دهد میدر نتیجه به دستگاه توانایی تغییر دور خودکار را 

 بارز این طرح و هزینه مزایاي -

 پایین بودن فشار آن در مقایسه با روش اسمزي شرایط مشابه  •

که فشار  ند، به دلیل اینهزار دار 7الی  6باالي  TDS یی کهها آبدر  RO هاي غشایی کن استفاده از آب شیرین •
 . و در نتیجه هزینه باالیی نیاز دارد تر کمهاي مستح کشی برسد، به لولهbar  17 الی 15دستگاه باید به باالتر از 

رسد که بسیار مطلوب  می bar 7 الی 6در شرایط مشابه به ) نانوفیلتراسیون( NF هاي غشایی کن فشار شیرین •
  دهد می را به شدت کاهش ها هزینهاست و 

هزینه در پی داشت که با توجه به ابعاد کوچک  میلیون تومان 80طراحی و ساخت این طرح در مجموع  •
 تر بزرگدستگاه و وارداتی بودن بسیاري از قطعات آن، نسبتا زیاد است، ولی با ساخت این دستگاه در مقیاس 

  د شدو استفاده از قطعات داخلی، هزینه ساخت بسیار مقرون به صرفه خواه

ماه به طول انجامید، نشان دهنده  5نتایج و مستندات به دست آمده از عملکرد این دستگاه که حدود  •
ي مشابه مانند اسمز معکوس یا حرارتی، ها سیستمپذیري فنی و اقتصادي استفاده از آن در مقایسه با  توجیه

 . باشد میآب کارون ص مانند ي داراي آنالیز مشخها آبمطلوب از  براي تولید آب آشامیدنی

پذیري صنایع در به کارگیري این روش بـراي تولیـد    روست، عدم ریسک اکنون با آن روبه از مشکالتی که این طرح هم
  .آب شرب است

 نانوفیلتراسیون از استفاده با مالثانی شهر شرب آب تامین طرح -2- 4-4-2-2

  و اهمیت طرحپیشینه  -

 يهـا  فنـاوري  از اسـتفاده  به کشور نیاز و همچنین اهواز صنعتی نیمه نانوفیلتراسیون طرح مستندات و نتایج به باتوجه
 و اهـواز  فاضـالب  و آب کشـور، شـرکت   فاضـالب  و آب مهندسـی  شرکت همکاري با نانو فناوري هتوسع هویژ ستاد نوین،

 اقـدام  صـنعتی  در مقیـاس  فناوري این توسعۀ و استفاده براي راهبردي طرحی تدوین به نخبگان، فناوري هتوسع موسسه
در این طـرح بـراي   . گرفت قرار کار دستور در روش این با) اهواز توابع از(» مالثانی«شهر شرب آب تامین طرح که کردند



 کشور ينانو در صنعت آب و آبفا يضوابط نحوه استفاده از فناور  42

 

 

اولین بار در کشور آب رودخانه کارون در مقیاس صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون تصـفیه شـده و بـا کیفیتـی بسـیار      
جدي آب شرب مشـاع توسـط شـیرهاي هوشـمند کـارتی بـین اهـالی محتـرم         مناسب و کامال بهداشتی از طریق شبکه 

  . شهرستان مالثانی توزیع گردید

  هزینه اجراي طرح -

 هتوسـع  موسسـه  گـذاري  سـرمایه  سـهم . است )ریال میلیارد دوازده(ریال  000/000/000/12 طرح این اجراي ههزین
ریـال   000/000/000/5اهـواز  فاضـالب  و آب شرکت مسهو  )ریال میلیارد هفت(ریال  000/000/000/7نخبگان فناوري

  . باشد می )ریال میلیارد پنج(

  
  ي نانوفیلتراسیونها دستگاهسوله استقرار  - 17- 4شکل 

ها از جمله ایجاد شبکه آب شرب مشاع و اختصاصـی   فاز اول طرح ایجاد زیرساخت. فاز قابل انجام خواهد بود 3این طرح در 
در فـاز دوم سـاخت، نصـب و    . باشـد  هـاي نانوفیلتراسـیون مـی    داري براي مخازن زمینی و دسـتگاه و احداث سوله و ساختمان ا

خوان، خرید، نصـب   دستگاه شیر هوشمند برداشت آب به صورت کارت 20شود که از آن جمله خرید و نصب  اندازي انجام می راه
تصـفیه و نیـز خریـد     ب در روز همراه بـا سیسـتم پـیش   مترمکع 300اندازي دو دستگاه نانوفیلتراسیون هر کدام به ظرفیت  و راه

بـرداري از دسـتگاه نانوفیلتراسـیون بـه      در فاز سوم بهره. باشد بندي آب تصفیه شده می امکانات الزم براي فروش حجمی و بسته
  .یم و بیست لیتري انجام خواهد شدهاي نیم، یک، یک و ن بندي همراه فروش حجمی یا بسته
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  )تنیترا جمله از هاي مضر آالینده حذف هدف با( تهران آب تصفیه در نانوفیلتراسیون ردعملک بررسی طرح - 3- 2- 2- 4- 4

 طرح هپیشین -

 از شـرب  آب هـاي  آالینده تصفیه براي نانوفیلتراسیون کاربردهاي بررسی طرح قبلی، هاي طرح از موجود مستندات به باتوجه
  .گرفت کار قرار دستور در تهران فاضالب و آب شرکت کاريهم با و صنعتی نیمه پایلوت طرح یک مقیاس در جمله نیترات،

 طرح اهمیت -

 نشـت  احتمـال  موجـود،  هفرسـود  هـاي  شـبکه  تهـران،  جمله از شهرها کالن در آب از استفاده رشد به رو روند امروزه
. اسـت  همشـاهد  قابل روشنی به آب هتصفی فرسوده سنتی اتتاسیس و شرب آب منابع به کشاورزي و خانگی يها فاضالب
 نکـردن  استفاده و آب زیرزمینی هاي  سفره و ها رودخانه به سنگین فلزات و نیترات مانند مضر يها آالینده نشت متاسفانه

 خـوبی  بـه  را نـانو  فنـاوري  جملـه  از جدید يها فناوري از استفاده ضرورت ،ها آالینده این حذف براي نوین يها فناوري از
 ارزیـابی  مثبـت  صـورت  در. گذاشـت  خواهد جامعه سالمتی بر زیانباري اثرات شرب، بآ در نیترات وجود. کند می نمایان
 اسـتفاده  دیگرشـهرها  و تهران هاي خانه تصفیه در نانوفیلتراسیون يها سیستم از اقتصادي، و فنی لحاظ به طرح این شدن
  . شد خواهد

 
  تهران هجاللی هخان تصفیه محل در نانوفیلتراسیون پایلوت استقرار - 18- 4شکل 

  هزینه طرح -

 آب هتصـفی  طـرح  در کـه  نانوفیلتراسـیون  یمترمکعب 60 پایلوت ،ها هزینه در جویی صرفه و طرح روند در تسریع براي
 مـدار  وارد الزم، اصـالحات  و تعمیـرات  انجـام  از پس و یافت انتقال تهران به گرفت، قرار برداري بهره مورد کارون هرودخان
 ههزینـ . است مستقر) فاطمی خیابان( تهران جاللیه هخان تصفیه در واقع ،7 شماره چاه روي رب اکنون هم دستگاه این. شد
 بـه  شـده  داده انتقـال  دسـتگاه  ساخت ههزین آن، در که است) ریال میلیون ششصد( ریال 000/000/600طرح این انجام
  . است نشده لحاظ تهران
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بـرداري واحـد    انـدازي و بهـره   از اول عملیـات نصـب، راه  در فـ . عملیاتی شـده اسـت   88فاز از دي ماه  4این طرح در 
بـرداي اولیـه از آن در نیمـه     انـدازي و بهـره   خانه، نصـب و راه  نانوفیلتراسیون از جمله انتقال دستگاه اهواز به محل تصفیه

  . با همکاري بخش خصوصی انجام شد 89نخست سال 
رت گرفته که در این راستا تعیـین اپراتـور دسـتگاه و تـیم     ها صو آوري داده در فاز دوم بررسی عملکرد دستگاه و جمع

هـا در دسـتور    آوري داده ها و آزمایشات مورد نیاز و در نهایت جمع تحقیقاتی مورد نیاز براي بررسی عملکرد و انجام تست
 و یافتـه  خاتمه بود، 7 شماره چاه آب تصفیه در دستگاه کارایی بررسی شامل که طرح دوم فاز اول مرحله. کار قرار گرفت

 فاز این دوم مرحله. باشد می تهران مانند مناطقی آب تصفیه براي نانوفیلتراسیون دستگاه خوب عملکرد از حاکی آن نتایج
  . است نشده شروع هنوز باشد، می دستگاه خروجی پساب از ها آالینده حذف ارزیابی و سنجی امکان شامل که

تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادي؛ مستندسازي طرح انجام شد و در نهایـت   ها و در فاز سوم با تجزیه و تحلیل داده
هاي ترویجی به منظور اعالم نتـایج عملکـرد فنـی و اقتصـادي      باشد هدف انجام فعالیت اي می در فاز چهارم که فاز توسعه

هـاي تهـران و    خانـه  ر تصفیهها د هاي موجود و استفاده صنعتی از این سیستم دستگاه و مزیتهاي آن در مقایسه با سیستم
  . باشد گذاري در این حوزه می دیگر کالن شهرها و نیز ترغیب بخش خصوصی به ورود و سرمایه

  نانوفیلتراسیون براي تصفیه آب يصنعتی غشا نیمه تولید طرح -4- 4-4-2-2

  طرح هپیشین -

 دارد قـرار  ونیلتراسیترافاول و معکوس اسمز فرایندهاي نیب آن خواص که است جدیدي غشایی فرایند ون،یلتراسینانوف
 بـاالتر،  بازیـابی  و نیپـای  فشـار  در نمـودن  عمـل  علـت  بـه . باشد می استفاده قابل) بار 15تا  5( نیپای فشار اختالف در و

 ههزین لذا ،باشد می ظیغل و فشرده ديیتول پساب و نبوده ازنی ایییمیش مواد به فرایند، این نگهداري و اتییعمل يها هزینه
 حـائز  هنکتـ . شـود  مـی  زیتم خودکار طور به غشاها خاص، زاتیتجه کمک به نیهمچن. است تر کم آن دفع و نقل و حمل
  . ستها یون حذف در ها آن گري انتخاب قدرت غشاها، سایر به نسبت فیلترهانانو مورد در تیاهم

ـ  آب، سـختی  کـاهش  قبیـل  از آب تصـفیه  فرآینـد  مختلـف  مراحل در نانوفیلتراسیون امروزه، از  حـذف  و زدایـی  گرن
 مواد قبیل از خاصی مواد حذف براي نانوفیلتراسیون از نیز صنعتی فرآیندهاي در. شود میاستفاده  بیولوژیکی هاي آالینده
 در تـاکنون  غشـاها  ایـن  ساخت نانوفیلتراسیون، جمله از غشاها وسیع کاربردهاي به باتوجه. شود می استفاده آب از رنگی
 از دولتی نهادهاي از برخی همچنین است؛ گرفته صورت تکمیلی تحصیالت هاي نامه پایان لبقا در و آزمایشگاهی مقیاس
 یـک  عنـوان  به غشاها صنعتی تولید طرح. اند داده انجام خصوص این در را ییها فعالیت نیز شریف دانشگاهی جهاد جمله
) ونیلتراسیاولتراف( پایه غشاي ساخت ايه سامانه لییتفض و مفهومی طراحی پروژه، این هجینت. شود می شناخته ملی طرح
 و پایه غشاهاي ونیفرموالس از اعم ونیلتراسینانوف غشاي ساخت به مربوط اتیجزئ که بود خواهد ونیلتراسینانوف غشاي و

  . شد خواهد بررسی و ارزیابی نتایج، و انبی لیتفض به دیتول هاي سامانه اجزاي طراحی و اصلی
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 طرح اهمیت -

 در آن از اسـتفاده  بـه  گسترده نیاز همچنین و محدود کشور چند دست در آن بودن انحصاري و غشا موضوع اهمیت به نظر
 توسـعه  ستاد در کشور پژوهشی و دانشگاهی هاي بخش همکاري با نانوفیلتراسیون غشاهاي تولید از حمایت پروژه صنایع کشور،

صنعتی با کیفیت اسـتاندارد و تکرارپـذیر    یلتراسیون در مقیاس نیمهطرح تولید ورقه غشا نانوف. است پیگیري نانو در حال فناوري
  . است  گردیده آغاز 1388 سال از ستاد و بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه همکاري در دستور کار قرار گرفت و با

  
  تولید غشاي نانوفیلتراسیون هنماي کلی از بورد کنترل سامان - 19- 4شکل 

  هزینه اجراي طرح -

اول ساخت غشا نانوفیلتراسیون در مقیاس آزمایشـگاهی بـا مورفولـوژي و     فاز تعریف شده است که فاز 2در  این طرح
 ههزینـ . بینـی شـده بـود    ماه پیش 8گردید که زمان مورد نیاز آن مرحله انجام  6این فاز در . باشد میخصوصیات مناسب 

  . در حال حاضر این فاز به اتمام رسیده است. است )ریال میلیون ششصد(ریال  000/000/600 اول، فاز در نیاز مورد
صنعتی با کیفیـت اسـتاندارد و مناسـب بـه صـورت       نانوفیلتراسیون در مقیاس نیمه يفاز دوم طرح شامل ساخت غشا

 مورد ههزین. بینی شده بود ماه پیش 10که زمان مورد نیاز آن  انجام خواهد شد همرحل 6پیوسته و تکرارپذیر است که در 
  . است )ریال میلیون نهصد(ریال  000/000/900 دوم، فاز در زنیا

  . باشد در حال حاضر این طرح در فاز دوم بوده و در حال بررسی عملکرد غشاهاي نانوفیلتراسیون تولیدي می

  کهورستان در محل بندر خمیري ها چاهنانوفیلتراسیون بر روي آب  مطالعات پایلوتی -5- 4-4-2-2

ات آب و تاسیسـ سی آب و فاضالب کشور بـه عنـوان کارفرمـا و و واحـد تخصصـی      این طرح با همکاري شرکت مهند
ي کهورسـتان برخـی   هـا  چـاه با توجه به آنـالیز کیفـی آب   . فاضالب دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان مجري انجام شد

هـا، طراحـی    نـده جهت بررسـی کـاهش میـزان ایـن آالی    . ها باال بود در آب این چاه ECاز جمله کدورت ومیزان  پارامترها
  . هاي این منطقه آغاز شد پایلوت نانوفیلتراسیون بر روي چاه

  :آورده شده است) 20-4(ل اطالعات فنی غشاهاي به کاررفته در این پایلوت در شک
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  تصاویر پایلوت مطالعاتی ساخته شده براي انجام آزمایشات - 20- 4شکل 

  
  هاي کهورستان چاه ت فنی غشاهاي به کاررفته در پایلوتاطالعا - 21 - 4 شکل

معرفـی   NF 270و   NF 90غشاهاي به کار رفته در پـایلوت بـا کـد     شود میمشاهده  )21-4(که در شکل  گونه همان
شا بـا  ي گوناگون در دو غها آالیندهبرداري از این غشاها و آنالیز نتایج، متوسط راندمان حذف  پس از نصب و بهره. اند شده

 ناز ایستگاه کشتیرانی به خمیر که مطالعات آن توسط شـرکت مهندسـی   هم مقایسه و در نهایت با نتایج طرح انتقال آب
  :باشند میمقایسه صورت گرفت که نتایج به شرح ذیل  مشاور مهاب قدس انجام شده است،

از نظر هزینه واحد ) ه جزیره قشمایستگاه انتقال آب ب(طرح انتقال آب به خمیر از ایستگاه پمپاژ کشتی رانی  -1
است در حالی که در هر صورت نانوفیلتراسیون از نظر فنـی و   با طرح استفاده از نانوفیلتراسیون قابل مقایسه

 . از اسمز معکوس مترادف ارزیابی شده است تر مناسبآب بندر خمیر  تامیناقتصادي براي 

ي هـا  چاهو انتقال آب از  تامینهزینه از یک سو و  رانی هزینه تمام شده آب در ایستگاه کشتیدر صورتی که  -2
از سوي دیگر به هزینه محاسـبه شـده اضـافه    ) نقطه اشتراك دو طرح(مترمکعبی 2000کهورستان تا مخزن 

مخـزن   –کشـتیرانی   –بندر عبـاس   خانه تصفیه –مجموعه سد میناب (گردد، هزینه تمام شده انتقال آب از 
ي کهورسـتان توسـط   هـا  چـاه یسـه بـا هرینـه برداشـت، انتقـال و تصـفیه آب       در مقا) بندر خمیـر  – 2000
 . خواهد بود تر افزون) حتی اسمز معکوس(غشایی ي ها سیستم
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از این منبع بـا   افزایش شدید و روزافزون متقاضیان آبو احتمال  محدود بودن ظرفیت سد میناببا توجه به  -3
، اسـتفاده از منـابع آب محلـی بـا     )احتمـالی  يارتقـا  در طـرح (بندر عباس خانه تصفیهبهبود کیفیت خروجی 

  . ي پیدا می کندتر بیشجذابیت  غشاییي ها سیستم

  
  بندر خمیر در محل امور آب و فاضالب نماي کلی پایلوت نصب شده - 22- 4 شکل

 در استان آذربایجان شرقیآب خاورمیانه در خمارلو  خانه تصفیهمنحصر به فردترین برداري از  بهره -6- 4-4-2-2

در شـهر خمـارلوي اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه        89ر به فردتـرین سیسـتم آبرسـانی خاورمیانـه در مهرمـاه      منحص
میلیون تومـان بـراي    500میلیارد و 13اي بالغ بر  آب به روش نانو فیلتراسیون با هزینه خانه تصفیهاین . رسید برداري بهره

 خانـه  تصفیهدر ساخت این . برداري رسیده است ن شرقی به بهرهاولین بار در خاورمیانه در شهر خمارلو در استان آذربایجا
هـایی از قبیـل زدودن میکـروب،     براي نخستین بار در خاورمیانه از تصفیه به روش نانوفیلتراسیون استفاده شده که مزیت

 .سنگین و مواد شیمیایی را از آب دارد فلزات

  
  انوفیلتراسیونگیري از ن با بهره آب خمارلو خانه تصفیه - 23- 4شکل 

شرکت آب و فاضـالب آذربایجـان   ذخیره و توزیع آب از طرف  ،تصفیه ،انتقال تامین،با هدف آبرسانی به خمارلو طرح 
کـه در   بـوده بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت  این طرح شامل دو. بودبه مهندس مشاور واگذار شده  87در سال  شرقی

طراحـی پکـیج فرآینـد     ها تالشکه یکی از این . مردم مورد توجه قرار گرفته استکوتاه مدت با هدف تسریع در رفع نیاز 
 . شده استدر خاورمیانه طراحی و اجرا بار که براي اولین بوده لیتر در ثانیه  8/5نانو فیلتر براي تصفیه آبدهی 



 کشور ينانو در صنعت آب و آبفا يضوابط نحوه استفاده از فناور  48

 

 

هـا بـا    رفـع آن  سـنجی  امکانبندي شده با راهکارهاي نانوتکنولوژي و  تطبیق مشکالت طبقه - 5- 4
 ستفاده از تکنولوژي نانوا

. هاي گوناگون صنعت آب و فاضالب کاربردهـاي فراوانـی دارد   تر برسی شد نانوتکنولوژي در بخش گونه که پیش همان
سازي برخی از  بندي صورت گرفته درخصوص شناسایی مشکالت صنعت آب و فاضالب کشور و بررسی تجاري طبق دسته

گیري از تکنولـوژي نـانو بـا     راهکارهاي رفع مشکالت این صنعت را در کشور با بهره توان اهم کاربردهاي نانوتکنولوژي؛ می
  :سازي به شرح زیر عنوان نمود رویکرد تجاري

تولیـد بسـیار   ي  زدایی این است که هزینه ي نمک مشکل عمده :سازي آب استفاده از تکنولوژي نانوغشاها در شیرین
از جمله غشـاهاي کـاربردي در   . یی را کاهش دهدزدا نمکي ها هزینهنوتکنولوژي که نا رود میبنابراین انتظار آن . باالست

تـرین محصـوالت کـاربردي در     ي سـرامیکی یکـی از گسـترده   فیلترهانانو. ي سرامیکی و پلیمري هستندغشاهااین بخش 
در حال جایگزینی ) اسمز معکوس(ي پلیمري فیلترهاکه به دالیل مزایاي بسیار نسبت به  باشند میصنعت آب و فاضالب 

ي سرامیکی انجام شده است کـه در حـال   فیلترهاساخت و کاربرد نانو ي زمینهمطالعات بسیاري در . باشند می فیلترهااین 
ي سـرامیکی پـس از مصـرف در    فیلترهانانو. حاضر به یکی از محصوالت کاربردي صنعت آب و فاضالب تبدیل شده است

ي سرامیکی میکرو ابعاد هستند، تنها بـا ایـن   فیلترهاب داراي پسماندي چون صنایع مختلف از جمله صنعت آب و فاضال
دقت در جایگزینی به موقع و جلوگیري از . تري هستند تفاوت که داراي حفرات ریزتر بوده و داراي خواص کاتالیستی قوي

انوسـاختارها بـه محـیط آب یـا     ین موارد پیگشیري براي جلوگیري از آثار ایـن ن تر مهمي نانوساختار از فیلترهاسایش این 
امکان کنترل به  فیلترهاي نانوساختار یا نانوفیلترهابا جایگزینی به موقع . باشد میفاضالب حین تصفیه و یا محیط زیست 

و  باشـد  میي کاتالیستی فیلترهافرآیند بازیابی این نانوساختارها مثل سایر . وجود دارد فیلترهاموقع در استفاده از این نانو
هـا بـا    امیکی و سـازگار بـودن آن  ي سـر فیلترهالذا با توجه به مقاومت به خوردگی باالي . باشد میراحتی قابل بازیابی به 

  . گوناگون صنعت آب کشور خواهند بود يها بخشزیست گزینه مناسبی براي استفاده در  محیط
تـرین کـاربرد    یکـی از گسـترده  شـد،  هـاي قبـل بـدان پرداختـه      گونه که در بخش همان :نانوساختارهاي فوتوکاتالیست

اضالب، استفاده از خـواص کاتالیسـتی نانوسـاختارها    فدر زمینه تصفیه آب و  به خصوصنانوفناوري در صنعت آب و فاضالب 
توان به خواص فوتوکاتالیستی اشـاره کـرد کـه در تمـام صـنایع همچنـین صـنعت آب و فاضـالب          از این جمله می. باشد می

در فرآیند فوتوکاتالیستی آب از میان نـانو مـواد عبـور داده شـده و بـا قـرار       . ه خود اختصاص داده استي وسیعی را ب گستره
نانوسـاختارهاي کاتالیسـتی هتـروژن اغلـب     . کند را تخریب میي موجود در آب ها ترکیبات آالینده UVگیري در معرض نور 

. گیرند هاي کاتالسیتی مورد استفاده قرار می ر براي واکنششامل نانوساختارهایی کاتالسیتی هستند که با استفاده از یک بست
توانند بر حسب مواد سازنده بـه نانوسـاختارهاي فلـزي، سـرامیکی، و کـامپوزیتی       نانوساختارهاي هتروژن کاتالیستی خود می

انیوم، اکسـید روي،  اکسید تیت بسیاري از نانوساختارهاي اکسید فلزي شناخته شده ازجمله نانوساختار دي. بندي شوند تقسیم
مـورد اسـتفاده    هـا  آالینـده  د براي ضد عفونی کردن یا تجزیهنتوان میداراي خواص فوتوکاتالیستی هستند که ... اکسید نقره و
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انـد؛ و بـه اشـکال      سـازي رسـیده   بسیاري از این نانوساختارهاي فوتوکاتالیستی در سطح دنیا بـه مرحلـه تجـاري   . دنقرار گیر
ها و  باکتریال و یا افزودنی در رنگ هاي آنتی در غشاها، پلیمرهاي آنتی باکتریال و خود تمیز شونده، پوششگوناگونی از جمله 

سـازي آن در   ها قابلیت تجاري لذا با توجه به پتانسیل باالي این فوتوکاتالیست. اند ها وارد صنعت آب و فاضالب گشته پوشش
  . باشد ه از این نانوساختارها فراهم میسطح کشور فراهم بوده و بستر مناسبی جهت استفاد

کاربرد نانوذرات مختلف در بهبود شـرایط کمـی و کیفـی بـتن و      :بهبود شرایط کمی و کیفی بتن و ساختارهاي سیمانی
ایـن  . باشـد  هـاي آبـی مـی    هاي کاربردي نانوساختارها در بـتن و سـازه   ترین شاخه ساختارهاي سیمانی یکی دیگر از گسترده

هـاي مضـر بـه داخـل      جلوگیري از نفوذ یون(، خوردگی )فشاري، کششی، خمشی(ا براي بهبود خواص مکانیکی نانوساختاره
اي از این نانوساختارها حین اضـافه شـدن در بـتن حـین      شاخه. گیرند استفاده قرار می ، نفوذپذیري و غیره مورد)بتن و سازه
اي از این نانوساختارها به  و عده) SiO2 ،Fe2O3، TiO2مثل (د مان هاي هیدراسیون مصرف شده و اثري از آن باقی نمی واکنش

توانند  بنابراین عموما این دسته از ساختارها می. شوند صورت کامپوزیتی در ساختار باقی مانده و سبب بهبود خواص سازه می
ارهایی از قبیـل نـانوذرات   تنانوسـاخ که بـا اسـتفاده از    از آنجاییعالوه بر این . به صورت تقریبا ایمن مورد استفاده قرار گیرند

توان با استفاده از ایـن نانوسـاختارها    شود بنابراین می دسترسی به خواص مکانیکی بسیار مناسبی حاصل می ناکسیدي امکا
تـرین دسـتاوردهاي    کار گرفت که این ویژگی یکـی از مهـم   تري از مصالح را براي دسترسی به استحکام مطلوب به مقادیر کم
لذا با وجود مشکالت عمده مطرح شـده در صـنعت آب کشـور در بخـش     . باشد تصادي نانوفناوري در صنعت آب میفنی و اق
گیري از خـواص ذکـر    سازي کاربردهاي نانو در صنعت بتن و عمران کشور با بهره توان با تجاري هاي بتنی و سیمانی می سازه

  . ها دست یافت تصادي و افزایش طول عمر سازهجویی اق صرفه ها، بهبود کمی و کیفی سازهشده در باال به 
هاي گسترده در نانوفناوري حـذف فلـزات    یکی از حوزه :TCEهاي زیرزمینی از قبیل  حذف فلزات سنگین و آالینده

فلزات سـنگین از جملـه تهدیـدات بسـیار جـدي در      . باشد میدر مواردي زیرزمینی  ي سطحی وها آبسنگین مختلف از 
. باشـد  مـی ي آشامیدنی ها آبدر  ها آالیندهکه نیاز به حصول کامل از عدم حضور این  آید میه حساب آشامیدنی ب يها آب

یی از قبیل نانوفیلتراسیون و نانوذراتی از قبیل نانوذرات آهـن و آلومینیـوم بـا ظرفیـت     ها روشنانوفناوري با توجه به ارائه 
  . باشد میارائه نموده است که در حال توسعه و گسترش  ها آالیندهیی براي حذف این ها روشصفر و نانوذرات پلیمري 

حاوي آهـن   )PRB(آهن با ظرفیت صفر به طور موفقیت آمیزي در گذشته با استفاده از حصارهاي واکنشی نفوذپذیر 
هاي کلرینه مثل تـري کلـرو اتـیلن     ي زیرزمینی و براي حذف و کلرزدایی هیدروکربنها آبي  با ظرفیت صفر براي تصفیه

)TCE( استفاده از نانوذرات آهن با ظرفیت صفر بـه جـاي اسـتفاده از    . ي زیرزمینی استفاده شده استها آبهاي  در پالپ
هـا مـوثرتر    ها کاهش دهد و در حذف آالینـده  PRBتواند نیاز به استفاده از  آهن با ظرفیت صفر میکرو یا ماکرو اندازه می

المللـی   در سـطح بـین  گونه که در فصـل قبـل ذکـر شـد      همان. را کاهش دهدهاي مربوطه  بوده و به میزان باالیی هزینه
در اکثر موارد فوق از ذرات آهن با ظرفیت که  صورت پذیرفتهدر این خصوص هاي زیادي در سطح پایلوت و اجرایی  پروژه

دانـش بسـیار مـورد    کارگیري این  نتایج حاصل در به. صفر و پراکسیدها استفاده شده که به صورت درجا انجام شده است
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توان در داخل کشـور   می ها آنگیري از نتایج  لذا به بهرهباشد  ي مواد اولیه می توجه بوده و تنها دلیل محدودیت آن هزینه
  . از ارزش افزوده حاصله سود برد ها آنبا اجرایی نمودن 

ر گیري از نـانوتکنولوژي و مقایسـه کشـو    بررسی نقش فعلی و آینده بخش خصوصی در بهره - 6- 4
  المللی انداز رقابت بین ایران با سایر کشورها و چشم

 کـه  نـانو  فناوري براي. دارد ضرورت جامعه مختلف يها بخش در آمادگی ایجاد اول همرحل در جدید، فناوري هر براي
 باشد داشته وجود بزرگی ترویجی حرکت که است الزم است، گسترده اجتماع و صنعت هاي عرصه ههم در آن کاربردهاي

 ورود بـراي  را الزم آگاهی خصوصی و دولتی يها بخش مجریان و گیرنده تصمیم گذار، سیاست يها سازمان و افراد ههم هک
  . کنند کسب عرصه این به

 آن مواجه مورد در گیري تصمیم و موضوع درك در تأخیر چون مسایلی با همواره ما کشور در ساز دگرگون يها فناوري
 از سـال . شـد  شـروع  کشـور  در موقـع  بـه  تقریبا ترویجی حرکت این و است نشده روبرو مسأله این با نانو فناوري. اند بوده

 تـرویج ایـن   ،موثر افراد با جلسات برگزاري همچنین و سایت اندازي راه خبرنامه، و کتاب چاپ سمینار، برگزاري با 1380
  . است شده تعیین کشور يها اولویت از یکی نعنوا به نانو فناوري نتیجه، در و دارد ادامه همچنان و شد آغاز فناوري
 بخـش . اسـت  نشـده  ارایه مطلبی بحث، مورد بندي اولویت نظام در خصوصی بخش جایگاه و نقش مورد در حال به تا

 و کـاال  تولیدکننـده  مهندسـی،  طراحـی  يهـا  شرکت پژوهشگر، عنوان به و دارد فعالیت مختلفی هاي جایگاه در خصوصى
 ایجـاد  و سـازي  آسـان  نقـش  فقط دولتی يها دستگاه که گفت باید اصل، در. سازد می تکمیل را نجیرهز این ،... و خدمات
 بـاز  کامال آن روي بر تمرکز و بازار مناسب يها فرصت شناخت براي خصوصی بخش دست و نددار عهدهبر را مناسب بستر
) اسـت  شـده  تاکیـد  آن بـر  نانو  آینده دراهبرسند  در که( خصوصى بخش دادن بازى براى دولت سیاست و اعتقاد. است
  . شود دولت نظر مورد ىها اولویت راستاى در بخش این فعالیت سبب تواند مى

  ي خصوصی در نانوتکنولوژيها گذاري سرمایه - 4-6-1
. دهـد  گذاري بخش خصوصـی در زمینـه نـانوتکنولوژي را نشـان مـی      هاي اصلی درگیر در سرمایه مولفه) 24-4(شکل 

که در هر دو زمینه تحقیق و توسـعه  ) Corporation(ها هستند  گذاري در این زمینه خود شرکت مایهترین منبع سر بزرگ
)R&D (عـالوه بـر ایـن    . کننـد  گـذاري مـی   سازي، به ویژه با استفاده از بودجه ترازنامه خود سـرمایه  هاي تجاري و فعالیت

گـذاري یکسـانی را در    نماینـد کـه سـرمایه    یس میگذاري تاس ها یک شرکتی را به عنوان بازوي سرمایه بسیاري از شرکت
مسـتقیما در سـهام منتشـر    ) Institutional Investors(گذاران نهادي یا سـازمانی   سرمایه. هاي دیگر ایجاد نمایند شرکت

  . کنند گذاري می هاي دولتی که فعالیت نانویی دارند سرمایه شده توسط شرکت
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  )2011 ،لوکس ریسرچ :منبع(. ارقام بر حسب دالر آمریکا. بودجه خصوصی نانوتکنولوژي - 24- 4شکل 

نیـز  ) Venture Capital(گذاري خطرپذیر  هاي سرمایه گذاري در بودجه مسوول سرمایه همچنینگذاران نهادي  سرمایه
  . دهند هاي با پتانسیل رشد باال سوق می هستند که سپس بودجه را به سمت شرکت

هـا را بـر طبـق     و دولـت  VC(1(گـذاري خطرپـذیر   گذاران مشارکتی، سرمایه گذاري سرمایه سهم سرمایه )24-4(ل شک
شـود   طـور کـه مشـاهده مـی     ذکر چند نکته در اینجـا ضروریسـت؛ همـان    2.دهد گزارش موسسه لوکس ریسرچ نشان می

ذاري مشارکتی برابـر بـوده و بعـد از آن    گ یک نقطه عطفی است که در آن سرمایه 2009رسد سال  که به نظر می درحالی
در نتیجه تـاثیر بـزرگ رکـود اقتصـادي بـر       2011هاي دولتی بوده است، و ممکن است در سال  گذاري تر از سرمایه بیش

اي کـه از   نکتـه قابـل ذکـر بعـدي ایـن اسـت کـه میـزان بودجـه         . گذاري مشارکتی همچنان ادامه نداشـته باشـد   سرمایه
دهد که اکثریت توسـعه   این امر نشان می). کل بودجه جهانی% 4تنها (آید پایین است  می) VC( گذاري خطرپذیر سرمایه

                                                      
1- Venture Capital 
2- Lux Research, Global Nanotech Spending, presented at EuroNanoForum 2011 conference, 30 May 2011 

 دجه تحقیقاتبو سازي تجاريبودجه  تقاضاي ساختاري

 گذاران نهادي سرمایه ها شرکت

گذاري  سرمایه
 مشارکتی خطرپذیر

گذاري  سرمایه
 خطرپذیر

و ) R&D(تحقیق و توسعه 
  سازي تجاري

گذاري در  سرمایه
 )مشارکتی(سهام

 سهام اوراق قرضه

  %)4(بیلیون دالر  822/0: 2009
  %)4(بیلیون دالر  646/0: 2010

  )%48(بیلیون دالر  4/8: 2009
  %)46(بیلیون دالر  0/9: 2010

  تحقیقات
 پایه

  تحقیقات
 کاربردي

 ورود به بازار   سازي تجاري  
 رشد بازار  

  ها دولت
  %)48(بیلیون دالر  4/8: 2009
  %)50(بیلیون دالر  2/8: 2010

 بازار
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تعـداد  (گـذاري خطرپـذیر محصـول عرضـه      میزان بودجه سرمایه. افتد هاي تاسیس شده اتفاق می نانوتکنولوژي در شرکت
هاي نـانویی بـا پتانسـیل     تعداد شرکت(تقاضا  و) گذاري نانو هستند گذارانی که مایل و قادر به تامین مالی سرمایه سرمایه

  . باشد می) رشد باالي کافی
هـاي   گیـري  گـذاري دولتـی را در تحـت تـاثیر قـراردادن تصـمیم       هـاي سـرمایه   نقـش مهـم آژانـس   بر ) 24-4(کل ش
هـایی کـه تقاضـاي     سـازي و چـه از طریـق خـط مشـی      و تجـاري  R&Dگذاري چه از طریق فراهم نمودن بودجه  سرمایه
. اشـاره دارد ) هـا  هاي خورشیدي با ایجاد تعرفـه  از جمله تاثیر بر بازار سلول(دهد  الت نوآورانه را تحت تاثیر قرار میمحصو

ها،  هاي نوین را از طریق کاهش مستقیم هزینه گذاري در تکنولوژي اي ریسک سرمایه عالوه بر این چنین مداخالت بودجه
  . آورد پایین می) R&D( به مانند بودجه دولتی براي تحقیق و توسعه

در ا روپا، بودجه دولتـی نقـش حیـاتی و    ) VC(گذاري خطرپذیر  گذاري در بخش سرمایه به دلیل سطح پایین سرمایه
شرکت اروپایی که ادعاي استفاده از تکنولوژي نانو را داشتند، اکثریت قریـب   100در یک نمونه از . کند اساسی را ایفا می

در . )2-4جـدول  (در نانوپزشـکی، الکترونیـک و مـواد    % 88 -کننـد  بودجه دولتی دریافت مـی  به اتفاق گزارش کردند که
  . تر بود گذاري خصوصی خارجی دریافت کرده بودند بسیار کم هایی که سرمایه مقابل، تعداد شرکت

 1ي نانوییها شرکتبودجه  تامینمنابع  -2-4 جدول

  دریافت بودجه دولتی%   صی خارجیدریافت سرمایه خصو%   ها تعداد شرکت  حوزه فعالیت
  75  21  24  حمل و نقل و هوافضا

  88  13  16  نانوپزشکی
  88  44  16  الکترونیک
  82  55  11  انرژي
  88  15  26  مواد
  50  13  8  بندي غذا و بسته
  67  7  30  سایر

  
بنـدي نمـود؛    قـه توان در سـه دسـته طب   گذاري بخش خصوصی در نانوتکنولوژي را می گونه که اشاره شد سرمایه همان
گذاران نهادي و  و سرمایه) Ventur Capital(گذري خطرپذیر  ، سرمایه)Corporate Investment(گذاري مشارکتی  سرمایه

  ).Institutional Investors(سازمانی 

  )Corporate Investment(مشارکتی گذاري  سرمایه -

توانـد شـکلی از    باشـد، و مـی   ر سـطح شـرکت مـی   گیري داخلـی د  هاي مشارکتی معموال حاصل تصمیم گذاري سرمایه
رده پیشین معموال شامل تحقیقات کاربردي . سازي باشد هاي تجاري و فعالیت) R&D(تحقیق و توسعه  درگذاري  سرمایه

هـایی   یکی از شـرکت  IBM(دهند  و توسعه آزمایشگاهی بوده با تعداد اندکی شرکت که واقعا تحقیقات کاربردي انجام می
                                                      

1- European Nanotechnology Landscape Report, ObservatoryNano, http:// www. observatorynano. eu/ project/ catalogue/ 3EN/ 
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هـاي الزم بـراي    سازي آن دسته از فعالیت تجاري.). دهد هاي تحقیقاتی از جمله علوم بنیادي را انجام می عالیتاست که ف
تواند شامل ایجاد امکانات تولیـد، اسـتخدام و آمـوزش کارمنـدان و فـروش و       شود و می بردن نوآوري به بازار را شامل می

  . بازاریابی باشد
ترین سهم بودجه نـانوتکنولوژي در   سازي براي بزرگ و تجاري) R&D(یق و توسعههاي مشارکتی در تحق گذاري سرمایه

گـذار در تحقیـق و توسـعه     هاي سـرمایه  تعدادي مثال بسیار مشهود از شرکت 1.بیلیون دالر بوده است 9رقم  2010سال 
اختـراع گسـترده در    ، کـه انتشـار و ثبـت   BASFهـایی ماننـد نوکیـا، فیـات و      نانوتکنولوژي وجود دارد، از جمله شـرکت 

  . هاي مرتبط با فناوري نانو دارند زمینه
اسـت،  ) R&D(گذاري در تحقیـق و توسـعه    تر از سرمایه تر و وسیع سازي معموال بسیار بزرگ گذاري در تجاري سرمایه

ایـن  . تندها اغلب شامل احداث کارخانه، خرید تجهیزات و استخدام و آموزش کارکنان هسـ  گذاري که این سرمایه طوري به
میلیـون یـورویی    22گـذاري   گذاري در فناوري نانو بوده است؛ به عنوان مثال سرمایه ترین سرمایه ها قابل مشاهده سرمایه
  . توان نام برد را می) CNTs(هاي کربنی  در پایلوت تولید نانولوله Bayer MaterialScienceشرکت 

هـاي   گیـري  بـه تنهـایی نقـش مهمـی را در تصـمیم     گـذاري توسـط شـرکت     بودجه دولتی با کاهش ریسـک سـرمایه  
میلیون یـورویی   90هاي کربنی، پروژه  سازي نانولوله گذاري بزرگ اروپایی در تجاري  دو سرمایه. کند گذاري ایفا می سرمایه
میلیـون   46و  45به ترتیـب مبـالغ    3در فرانسه Arkema-ledمیلیون یورویی  107و پروژه  2در آلمان CNTسازي  تجاري

  . اند هاي ملی خود دریافت کرده هاي مالی از دولت یورو کمک
براي برنامـه ملـی نـانوتکنولوژي فنالنـد نشـان داده کـه        2008در سال  Spinverseطبق مطالعات انجام شده توسط 

  .اند گذاري کرده در زمینه نانوتکنولوژي سرمایه 2008میلیون یورو در سال  56هاي این کشور در مجموع  شرکت

 4گذاري صنعتی نانوتکنولوژي در فنالند شماي کلی سرمایه -3-4ل جدو

  درصد از کل  )هزار یورو(گذاري  سرمایه  زمینه فعالیت
  3/26  14900  مواد و شیمی
  1/17  9700  کالسترها

ICT  9600  0/17  
  7/14  8300  سالمت و بهداشت
  0/12  6800  انرژي و محیط زیست
  5/6  3700  ابزار و تجهیزات

  9/4  2800  مهندسی مکانیک فلزات و
  2/1  700  ساختمان

                                                      
1- Lux Research, Global Nanotech Spending, presented at EuroNanoForum 2011 conference, 30 May 2011 
2- nno.CNT, Questions and Answers, http://www.inno-cnt.de/en/faq.php, accessed 6 March 2012 
3- State aid: Commission gives green light to €46 million in aid granted by France to GENESIS R&D programme 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/852, accessed 6 March 2012. 
4- Nanotechnology in Finnish Industry 2008, http: //www. slideshare.net /spinverse /nanotechnology -in- finnish- industry-2008 
accessed 6 March 2012 

http://www.inno-cnt.de/en/faq.php
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/852
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  1گذاري خطرپذیر سرمایه -

گـذاري خطرپـذیر مسـتقل و صـندوق و      هـاي سـرمایه   گذاري خطرپذیر شامل صندوق و بودجـه  اشکال و انواع سرمایه
حالـت  . شـود  باشـد کـه توسـط شـرکت مـادر کنتـرل مـی        مـی ) شـرکتی (گذاري خطرپذیر مشـارکتی  هاي سرمایه بودجه
سهام مالکیت کمپـانی  ) VC( گذاري خطرپذیر گذاري سهام است که در آن سرمایه گذاري معمولی در واقع سرمایه یهسرما

هـاي کـالن    ها و بـدهی  گذاري از قبیل وام کند، گرچه انواع دیگري از سرمایه گذاري را دریافت می بودجه دهنده و سرمایه
فعال عمدتا  VCsتوانند فعال یا غیرفعال باشند،  می) VCs(ي خطرپذیر ها گذاري سرمایه. شوند قابل تبدیل نیز استفاده می

غیرفعال متمرکز بر پـول و کسـب و کـار کلـی      VCsکه  گذاري در زمینه تکنولوژي یا صنایع وابسته است، درحالی سرمایه
اي از  دار تعریـف شـده  گذاران نهادي یا سازمانی هستند، که یک مق معموال سرمایه VCsمنبع تامین بودجه براي . باشد می

  . گیرند بودجه را برطبق طول عمر آن به عهده می
، انـواع  هـا  آنپذیر و تـامین منـابع مـالی     هاي سرمایه گذاران خطرپذیر عالوه بر ایجاد ارزش افزوده براي شرکت سرمایه
ایـن ویژگـی خـاص    . کننـد  ئـه مـی  را نیـز ارا ...  ، از قبیل مشاوره مالی، بازاریـابی، مـدیریتی و  ها آنهاي مورد نیاز  مشاوره
 2.نانو بسیار حایز اهمیت است گذاري خطرپذیر، براي توسعه پایدار فناوري سرمایه

 خـاص  طبقـه  یـک  عنـوان  بـه  نانو، نـه  فناورى حوزه در گذارى سرمایه به عالقمند خطرپذیر گذاران سرمایه اکنون هم
. هستند دهد، می قرار تحت تاثیر صنعتى را هاى حوزه تمام هک نوظهورى هاى فناوري از یکى عنوان به بلکه گذارى، سرمایه
 اقتصـادى  رکـود  مقابل در قادرند که هایى است شرکت پورتفوى ها، زمینه تمام در گذارى سرمایه بحث در مساله ترین مهم

 متحـده  ایـاالت  در مختلف هاى شرکت مالى نامطلوبى تامین طور به جهان، فعلى اقتصادى رکود. بیاورند دوام دنیا کنونى
 اولیـه  عرضه طریق از به خصوص بازارها از خروج دشوار شدن مانند روندهایى. است داده قرار تاثیر تحت را اروپا و آمریکا
 3.است داده قرار تحت تاثیر) IPOs( را خطرپذیر گذارى سرمایه مردم نیز عامه به سهام

عالوه . شود کل بودجه نانوتکنولوژي هزینه می% 4تنها گذاري خطرپذیر براي  طبق آمار موسسه لوکس ریسرچ، سرمایه
میلیـون دالر   100بـا  (در اروپا  VCهاي جغرافیایی قابل توجهی نیز وجود دارند، به طوري که میزان بودجه  بر این تفاوت

  . تنها یک پنجم این بودجه در آمریکاي جنوبی است) آمریکا
سـال گذشـته داشـته اسـت، گـزارش انجمـن        5اي در طـول   حظـه اروپا کاهش قابل مال VCهاي کلی  گذاري سرمایه
که ایـن امـر خـود بـر روي      4.دهد نشان می 2006گذاري را از سال  اي سرمایه% 78گذاري خطرپذیر اروپا کاهش  سرمایه
یط وضـعیت ایـاالت متحـده آمریکـا در شـرا     . گذاري خطرپذیر در زمینه نانوتکنولوژي در اروپا تاثیرگذار بوده است سرمایه

                                                      
1- Venture Capital 
2- http://nanomanagement.blogfa.com 
3- Venture Capital Funding Of Nanotechnology, ObservatoryNANO: 2009 
4- European Venture Capital Association, http://www.evca.eu/ 

http://nanomanagement.blogfa.com
http://www.evca.eu/
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کاهش داشت لکن به سرعت بهبـود یافـت    2009این میزان در سال . باشد گذاري خطرپذیر می تري از نظر سرمایه مطلوب
  . دهد نشان می 2006درصدي را نسبت به  7افزایش کلی  2011به طوري که میزان آن در سال 
تکنولوژي دارد؛ نانواسـتارت  گـذاري خطرپـذیر وجـود دارد کـه تمرکـز صـریح بـر روي نـانو         حداقل دو شرکت سرمایه

)Nanostart ( و نانومقیاس)Nanodimension .( شرکت  9نانواستارت با دارابودن دفاتر در آلمان و سنگاپور، در حال حاضر
گرهـاي نـوري، و پوشـش تجهیـزات      هاي سرطان، حس هاي پزشکی، درمان در زیرمجموعه خود دارد و در زمینه ایمپلنت

مقـر   1تا در آمریکا و چهارتـاي دیگـر در آلمـان    2ها در سنگاپور مستقر هستند،  تا از این شرکتسه . ورزشی فعالیت دارد
هـاي   شرکت از جمله مصالح ساختمانی، الکترونیک و واکسـن  7اصلی شرکت نانومقیاس در آمریکا و سوئیس است که در 

  . مستقرند ها به جز یکی در آمریکا که تمام این شرکت. گذاري کرده است هدفمند سرمایه
هـاي   ها توزیع شده است، با شرکت گذاري خطرپذیر به طور یکنواخت بین شرکت رود، سرمایه گونه که انتظار می همان

بـه   Oxford Nanoporeیک شرکت اروپایی به نـام  . شوند گذاران تزریق مالی می با پتانسیل باال که مدام از طریق سرمایه
 50بـالغ بـر    2009-2011گـذاري از   ري خطرپذیر اروپا، در طول سه دوره سرمایهگذا منظور سهم قابل توجهی از سرمایه
  . میلیون یورو دریافت کرده است

گـذاري   سـرمایه . در نـانوتکنولوژي دارد  VCگـذاري کلـی    گذراي خطرپذیر مشارکتی نقش مهمـی در سـرمایه   سرمایه
توانـد بـه طـور     در زمینه نانوتکنولوژي است که مـی  هاي فعال گذاري در شرکت اي براي سرمایه خطرپذیر مشارکتی انگیزه

. توانـد بازارهـاي جدیـد را بـراي محصـولت شـرکت مـادر ایجـاد نمایـد          تواند مخل شرکت مادر باشد و یـا مـی   بالقوه می
مثال بارزي از این امـر  ) Heliatek(در شرکت فوتوولتائیک پلیمر آلمان  2009میلیون یورویی در سال  18گذاري  سرمایه

  2.گذاري خطرپذیر مشارکتی یا سهامی خاص را شروع نمود گذار؛ سرمایه ت که با سه تن از هشت سرمایهاس

  3گذاران نهادي و سازمانی سرمایه -

باتوجـه بـه ریسـک ایـن     . باشـند  هاي بازنشستگی می هاي بیمه و صندوق ها، شرکت گذاران نهادي شامل بانک سرمایه
گـذاري در یـک    به دنبال حفظ سرمایه و دریافت بازده باالتر از تورم از طریق سرمایه گذاران نهادي گذاري، سرمایه سرمایه

گـذاري در   هـاي نـانویی از طریـق سـرمایه     را در شرکت  گذاران نهادي سرمایه سرمایه. طیف متنوعی از محصوالت هستند
اهمیـت  . کننـد  یر وارد مـی گـذاري خطرپـذ   هـاي سـرمایه   هاي بزرگ و بودجه هاي دولتی،اوراق قرضه شرکت سهام شرکت

در  صـورت  غیر این در کنند میگذاري  ي خودشان سرمایهها فعالیتگذاران نهادي در این است که در درجه اول در  سرمایه
که ) گذاري خطرپذیر سرمایه( VCي ها شرکتوجود تعداد خیلی کم . کنند میگذاري  ي خطرپذیر سرمایهها گذاري سرمایه

                                                      
1- Nanostart portfolio, http://www.nanostart.de/index.php/en/portfolio-and-funds/portfolio, accessed 6 March 2012 
2- Heliatek receives US$ 27 million to continue development of organic solar cells, http://www.nanodimension.com/portfolio-
content/index.php, published 26 November 2009 
3- Institutional Investors 

http://www.nanostart.de/index.php/en/portfolio-and-funds/portfolio
http://www.nanodimension.com/portfolio
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گـذاري در   ي براي سـرمایه تر کمگذاران نهادي تمایل  که سرمایه دهد میولوژي فعالیت دارند نشان به طور ویژه در نانوتکن
  . این بخش دارند

انـد   سوابق نشان داده. نقش بخش خصوصی در توسعه نانوتکنولوژي در کشورهاي آمریکاي التین هنوز ناشناخته است
 1.هـاي نـوین نگشـته اسـت     تکنولـوژي ) R&D(و توسعه که بخش خصوصی آمریکاي التین به طور نزدیک درگیر تحقیق 

از  هـا  آنها منتظرند که دولت یا مراکز تحقیقاتی عمومی نوآوري را آغاز نمایند و سـپس   واقعیت این است که این شرکت
ینـه  کنند چرا که در ایـن زم  اکثر دانشمندان این وضع را یک زیان قابل توجهی عنوان می. این دستاوردها استفاده نمایند

بـه هرحـال اخـتالف بـین بخـش دولتـی و       . ها در کاالهاي جدید وجود دارد امکانات محدودي جهت سازماندهی نوآوري
هاي دولتی بزرگ بـا عالقـه کـاربرد     اي بگشاید به سوي فرصت تشکیل شرکت تواند پنجره خصوصی در آمریکاي التین می

هاي غیرسـودآور توسـعه نـانوتکنولوژي از     تی دربرگیرنده حوزهشک این امربایس بی. نانوتکنولوژي جهت ایجاد جامعه مفید
  . باشد... قبیل آب آشامیدنی، سالمت عمومی، آموزش کالن، تهیه مسکن عمومی و 

. در نظـر گرفتـه اسـت    2013در بودجه سـال   NNIبیلیون دالري را براي بودجه  8/1جمهور آمریکا مبلغ  اوباما رئیس
) R&D(گذاري دولتی تحقیق و توسعه  کل سرمایه 2010در سال . ابهی را در پیش دارندکشور نیز برنامه مش 60بیش از 

  2.بیلیون دالر رسید 6/9گذاري بخش خصوصی به  بیلیون دالر تخمین زده شد که با بودجه تخمینی براي سرمایه 2/8
بـه  . ه بخش دولتی باشدنانوتکنولوژي بخش خصوصی آمریکا دوبرابر بودج) R&D(شود تحقیق و توسعه  بینی می پیش

هاي اولیه محصـوالت تجـاري، توسـعه     هاي بخش خصوصی متمرکز بر دانش بنیادي و وارد نمودن نمونه طور کلی فعالیت
  . باشد هاي ساخت در مقیاس تجاري می ها و سیستم کاربردهاي جدید مواد نانومقیاس و توسعه فناوري، روش

هـاي   شـود، بنگـاه   نانوتکنولوژي از دو منبع عمده ناشـی مـی  ) R&D( هاي خصوصی در تحقیق و توسعه گذاري سرمایه
بینـی کـرده بـود کـه کـل بودجـه        موسسه لوکس ریسرچ پـیش . هاي خطرپذیر گذاري هاي سهامی خاص و سرمایه شرکت

برسـد،   2010بیلیـون دالر در سـال    6/9بـه   2009بیلیـون دالر در سـال    2/9جهانی بخش خصوي در نـانوتکنولوژي از  
 2010میلیـون دالر در سـال    646بـه   2009میلیون دالر در سال  822گذاري خطرپذیر از  که تنها مولفه سرمایه لیدرحا

بیلیون دالر بوده به سایر کشورها نیز سرایت کرده به طوري  5/3بودجه بخش خصوصی آمریکا که حدود . تنزل پیدا نمود
عالوه بر این موسسه لـوکس  . باشد بیلیون دالر می 1لمان تقریبا بیلیون دالر و در آ 3که بودجه این بخش در ژاپن حدود 

  3. باشد گذاري خطرپذیر در اروپا یک پنجم این بودجه در آمریکاي شمالی می ریسرچ گزارش کرده که بودجه سرمایه
 9/1 گـذاري  بـا سـرمایه   2006اي دفتر ملی تحقیقات اقتصادي، ایاالت متحده آمریکا در سـال   برطبق گزارش مقایسه

بیلیـون دالر   7/1نانوتکنولوژي رتبه اول جهان را داراست و پس از آن ژاپن بـا  ) R&D(  بیلیون دالري در تحقیق و توسعه

                                                      
1-“Nanotechnologies in Latin America”, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Manuskripte 81 
2- John F. Sargent Jr., “Nanotechnology: A Policy Primer”, Congressional Research Service , April 13, 2012. 
3- OECD /NNI International Symposium on Assessing the Economic Impact of Nanotechnology, Background Paper 2: Finance 
and Investor Models in Nanotechnology, Working Party on Nanotechnology, Organization for Economic Cooperation and 
Development, March 16, 2012, p. 4 
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هـاي آمریکـا و ژاپـن قریـب بـه سـه چهـارم         گـذاري شـرکت   در مجموع سـرمایه . گذاري در مقام بعدي قرار دارد سرمایه
% 3گذاري در حدود  چین با سرمایه. اند انجام داده 2006لوژي را در سال گذاري جهان در تحقیق و توسعه نانوتکنو سرمایه
  1. بندي قرار دارد گذاري بخش خصوصی جهان در تحقیق و توسعه نانوتکنولوژي در مقام پنجم این رتبه سرمایه
در هـر  (ریکا گذاري آم هاي خصوصی مشابه، سرمایه ها و بخش و دولت) NNI(واسطه پیشگامی نانوتکنولوژي آمریکا  به

 2.باشـد  انـد پیشـگام مـی    گذاري کرده تري سرمایه نسبت به کشورهاي دیگر که با سرعت کم) دو بخش خصوصی و دولتی
در حال حاضر روسیه و آسیاي . ها و تجارت خارجی در نانوتکنولوژي در حال تغییر است علیرغم این تمایالت، عالقه دولت

در . اند گذاري تحقیق و توسعه بسیار چشمگیر عمل کرده رشد در زمینه سرمایهجنوب شرقی به عنوان نقطه کلیدي رو به 
و ) SKOLKOVO(گذاري خطرپذیر نانوتکنولوژي را از طریق مدرسه مدیریت مسکو  ، روسیه اولین سرمایه2008دسامبر 
تمایل به گـرفتن و   2008افزون بر این کشور چین در سال  3.میلیون دالر آغاز نمود 70هاي روسی با رقم تقریبی  شرکت

در نهایت پیشی گرفتن از ایاالت متحده در توسعه نانوتکنولوژي داشت، گرچه بودجه فعلی نـانوتکنولوژي چـین بـه طـور     
هاي خطرپذیر آمریکـا   گذاري ترین سرمایه مهم 4.شود تا سرمایه خصوصی اي و مرکزي تامین می هاي منطقه عمده از دولت

گذاري در نانوتکنولوژي هستند که کمک به افزایش رغبت جهانی در این  هاي سرمایه ه فرصتخود به طور ویژه عالقمند ب
  . نماید زمینه می

  جایگاه و نقش بخش خصوصی در ایران -4-6-2
کـه احسـاس کنـد در آینـده نزدیـک پـس از       تمایـل بـه ورود در عرصـه نـانو را دارد     بخش خصوصی طبیعتا وقتـی  

نکته اولی که باید در این زمینه در نظر داشـت  . ي برسد و این دیدگاه درستی استتواند به سود اقتصاد گذاري می سرمایه
کند این  طور مثال اگر شرکتی پالستیک تولید می به. این است که هنوز بخش خصوصی با موضوع نانو آشنایی کافی ندارد

تـر کـرده و سـود     تش را بـیش تواند در خـدمت اهـدافش باشـد و محصـوال     داند که آیا هنوز نانو تکنولوژي می شرکت نمی
  تري برایش به ارمغان آورد یا خیر؟ بیش

اي براي بخش خصوصی داشته باشیم و هـر قسـمت بخـش خصوصـی را بـا       قدم نخست این است که باید ترویج ویژه
 . اي که در آن فعالیت دارد اطالعات کافی در اختیارش بگذاریم توجه به زمینه

                                                      
1- Profiting from International Nanotechnology, Lux Research, Inc., December 2006. 
2- Chris Howells, “Good investment opportunities in nanotechnology sector in S’pore” (Jan. 21, 2010), available at http:// www. 
Channelnewsasia .com /stories /singaporebusinessnews / view /1032211/1/.html 
3- Despite this endeavor, the prospects for nanotechnology development in Russia are somewhat limited, hindered by problems 
like the country’s bureaucracy, legal system, and culture of corruption 
4- Chris Howells, “Good investment opportunities in nanotechnology sector in S’pore” (Jan. 21, 2010), available at http:// www. 
channelnewsasia.com / stories/ singaporebusinessnews /view /1032211/1/.html 
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تواند درآمدزا باشد و تولید اقتصادي داشته باشد را به بخش خصوصی  کنولوژي که میقدم دوم اینکه مواردي در نانو ت
تـر بتوانـد بـراي     تري فراهم آورد تا بخش خصوصی بعـد از آگـاهی راحـت    یا به عبارتی دولت اطالعات بیش. معرفی کنیم

 . گذاري تصمیم بگیرد سرمایه

هـاي قـانونی از    ی قـرار بگیـرد و پشـتیبانی و حمایـت    گام سوم این است که تسهیالت مالی در اختیار بخش خصوصـ 
 . گذاري در این زمینه به عمل آید سرمایه

هاي فناوري مراجعه کند یعنی براي مشارکت این بخش  اگر بخش خصوصی طرحی داشته باشد باید به دفتر همکاري
 . ده شده استخش خصوصی در این زمینه آمابگذاري  بستر اولیه سرمایه. مکانیسم خاصی وجود دارد

گـذار وسوسـه کننـده     هاي خاصی دارد که براي هر سـرمایه  فناوري نانو اگر چه بسیار نوظهور و جدید است اما ویژگی
تواند با کـاهش   شود که می هاي بلند مدت و کوتاه مدت ارزیابی می گذاري فناري نانو پهنه نوید بخشی براي سرمایه. است
  . هاي بیشماري از صنایع مختلف ارزش افزوده ایجاد نماید ت و فرایندها در بخشها و باال بردن کیفیت محصوال هزینه

انـد،   بسیاري از صنایع بازارهاي خود را از دست داده. کنند ها و کسب و کارهاي ایرانی دوران سختی را طی می شرکت
آنچه کـه یـک مـدیر    . کرده است ها به دالئل گوناگون از کشور خارج شده است و مشکالت را دوچندان بسیاري از سرمایه

یک شـرکت بایـد ارزش افـزوده کـار خـویش را      . شود کسب و کار باید انجام دهد، در چند نکته به ظاهر ساده خالصه می
دقیقا در همین نقطه . تر و بهتري را به دست آورد تر، بازارهاي بزرگ تر و کیفیت بیش هدف قرار داده تا بتواند با قیمت کم

هاي ال جـی و دوو   همان کاري که شرکت. تر ایجاد کند تواند وارد عمل شود و ارزش افزوده بیش نانو می است که فناوري
نتیجه . با استفاده از فناوري نانو و ذرات نانو نقره توانستند لوازم خانگی تولیدي خود را ضدباکتري کنند ها آن. انجام دادند

تـر در اختیـار دارنـد و در رقابـت      کیفیـت بـاالتر و ارزش افـزوده بـیش     هایی است که اکنون بازارهاي بهتر، چنین نوآوري
شـود هزینـه نـانونقره نسـبت بـه افـزایش قیمـت         با یک محاسبه ساده معلوم می. فرساي امروز پیروزتر و سربلندتر طاقت

وان رقـابتی  این در حالی است که هم قیمت محصول به نسبت باال رفته و هم تـ . باشد محصول ضدباکتري شده ناچیز می
  . شرکت را به شدت افزایش داده است
هاي ایرانی از برخی محصوالت نـانویی در کاالهـاي خـود عـدم شـناخت دقیـق از        دلیل اصلی استفاده نکردن شرکت

هـاي   بر بودن، پیش فرض نگاه بسیاري از تولیدکنندگان بـه حـوزه   ابهام، ناشناختگی، پیچیدگی و هزینه. فناوري نانو است
هاي ایرانی به شدت گرفتار مسـایل روزمـره و حـل و فصـل      تعداد زیادي از مدیران شرکت. ند فناوري نانو استجدید مان

فرضـهاي   بـر طبـق پـیش    ها آناي از  عده. هستند و گویا هیچ فرصتی براي موضوع جدیدي مانند فناوري نانو ندارند ها آن
عده . بر است و پردردسر اتفاقات عجیب و غریب دارد، هزینه کنند وارد نمودن تکنولوژي نانو نیاز به ذهن خویش گمان می

دهند و عالقمندند روند فعلی شرکت خـود را بـه همـین منـوال حفـظ       هاي جدید نشان می تر تمایلی به حوزه دیگري کم
گرفته تـا   هاي مختلف از هیئت مدیره دهند وقت خود را صرف رایزنی و تعامل با الیه تر ترجیح می این دوستان کم. نمایند

داننـد و در آخـر    عـده دیگـر فنـاوري نـانو را علـم دانشـگاهی مـی       . افتد مدیران جزء کنند و بعد هم ندانند چه اتفاقی می
توان به راحتی یا  هاي مدیران صنایع را می بسیاري از دغدغه. گذاري کنند گویند اگر طرح خوبی پیدا شد شاید سرمایه می
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هـا   تري به شکار فرصـت  البته مدیران ایرانی باید با جسارت بیش. ته و مشخص دادگاهی با تالش و کوشش پاسخی شایس
  . ي نه چندان دور دیگر فرصتی براي جبران ندارند صورت در آینده در غیر این. بپردازند

با وجود پتانسـیل زیـاد ایـن فنـاوري در     . یک نمونه کوچک از تجلی فناوري نانو، ضدباکتري شدن محصوالت هستند
. از صنعت نفت و انرژي گرفتـه تـا صـنعت سـاختمان و آب و فاضـالب     . هاي مختلفی ورود پیدا کرده یا خواهد کرد حوزه
هاي آسان تمیزشو یا خود تمیزشونده بازار را فتح خواهند کرد و فیلترهاي تصفیه آب نانویی در همـه   ها و سرامیک شیشه
خبري مدیران کسب و کار ایرانی از چنین تحـوالتی،   لذا بی. ودهاي تصفیه آب خانگی رسوخ پیدا کرده و خواهند نم پکیج

  . در آینده نه چندان دور نخواهد گذاشت ها آنجایی براي 
هر کسب وکار نوپایی در شروع، . البته در کنار منافع مختلف به کار بستن فناوري نانو، مشکالت خاصی نیز وجود دارد

باید چالش را فهمیـد و درسـت   . اما نباید ترسید. نیز بسیار چالش برانگیز استنانو . شود هاي گوناگونی روبرو می با چالش
انـد بـه    دهند و در بـدترین وضـع توانسـته    حل کرد همان کاري که مدتهاست مدیران با کفایت بخش خصوصی انجام می

مکان و زمان مناسب و بـا  شناخت موانع، یافتن سهم بازار مناسب در حوزه نانو و تمرکز بر آن، در . خوبی مدیریت نمایند
. گـردد  موانع توسعه و پیشرفت فناوري نـانو در ایـران بـه عوامـل مختلفـی برمـی      . افراد مناسب پیش شرط موفقیت است

تعدادي از این مشکالت عمومی است و براي تمامی صنایع کشور وجـود دارد کـه بـه عـواملی چـون سـاختار ناکارآمـد و        
مشکالت دیگري نیـز  . گردد تصادي، سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی کشور برمیبروکراسی اداري و مشکالت متعدد اق

ها و صـنایع   برخی از این مشکالت عبارتند از ناآشنا بودن مدیران شرکت. گردد وجود دارد که به ماهیت فناوري نانو برمی
ي نانو، هزینه باالي ابزار و تجهیـزات  با فناوري نانو، احساس دوربودن کاربردهاي تجاري نانو، گمانهاي غلط در مورد فناور

هاي الزم، مشکالت فنی تولید و کاربري و حمل و نقل و انبار، مشکل نیروي انسـانی متخصـص، نبـود آمـوزش      و دستگاه
  ... . مناسب و 

تان ها تنهـا نیمـی از داسـ    اي از متخصصین باتجربه و ابزار و دستگاه البته رفع بسیاري از مشکالت فوق و داشتن آمیزه
هاي موفق نیز باید رهبران و مدیران تجاري هوشـیاري بـراي پیشـبرد سـودمند      ها، شرکت درست مانند سایر حوزه. است

بخش کسب و کار مجموعه خود انتخاب کنند تا منابع شرکت را به سوي چرخه تولید ثروت هدایت کرده و فناوري را بـه  
نیز رهبران باهوشی که داراي شم اقتصادي قوي باشند و هر فرصـت  در حوزه فناوي نانو . محصوالت درآمدزا تبدیل کنند
  . ترین عامل موفقیت هستند دهند مهم و تهدید را دورادور تشخیص می

 بخـش  ایـن  از دولتـی  حمایت نبود از ناشی تر بیش که موجود و پیش روي بخش خصوصی را هاي به طور کلی چالش
 بـه  هـا  شـرکت  تـوجهی  بـی  استانداردسازي، قانونی، هاي چالش مالی، هاي حمایت: خالصه کرد توان می ترتیب بدین است،
 و ارتباطی هاي شبکه نبود کشور، در فکري هاي مالکیت حقوق نظام نبود و بازاریابی، سازي تجاري علمی و نوین هاي روش

 وجـود  سبب به یخصوص هاي شرکت رقابت توان بودن و پایین. خصوصی بخش مالی از غیر هاي حمایت سایر و اطالعاتی
  . خاص بازارهاي به ها شرکت این انحصاري دسترسی و دولتی بزرگ هاي شرکت



 کشور ينانو در صنعت آب و آبفا يضوابط نحوه استفاده از فناور  60

 

 

در این سند، . نانو تبیین گشته است  انداز توسعه فناوري تحقق گام به گام چشمراهبرد آینده نانو در سند تکمیلی دوم 
 1.اند  بندي شده هقدهد، طب ده تا بازار را پوشش میهاي تولید ثروت از ای  هاي موضوعی که تمامی حلقه  ها در سرفصل برنامه
در این سند بـه بخـش   . هاي اجرایی و شرایط اعطاي کمک تشویقی براي هر برنامه در این سند تبیین شده است مکانیزم

اي شده است و سهم بخش خصوصی در سند لحاظ شده است و بودجه ستاد به عنوان تشـویقی بـراي    خصوصی نگاه ویژه
از جمله راهبردهایی که در سند راهبرد آینده نانو به طور مستقیم به نقش حمایتی از بخـش  . هاي دیگر است شورود بخ

  :به موارد ذیل اشاره نمود توان میخصوصی اشاره کرده است 
 فنـاوري  از و متـاثر  مبتنـی  پذیر رقابت صنایع توسعه و گیري شکل براي دولت حمایتی و هدایتی نقش ایفاي« −

  .»صنایع غیررقابتی تشکیل از نکردن حمایت و خصوصی بخش نقش بر اکیدت با نانو
 این در دولت بتدریج سهم که نحوي به نانو فناوري توسعه به اعتماد قابل مالی منابع جریان تسهیل و تمهید« −

 غالـب  نقـش  نانو فناوري افزوده و ارزش خصوصی بخش خارجی، گذاري سرمایه چون منابعی و یابد کاهش امر
  » نماید داپی

بنـدي شـده    سرفصل ذیل دسته 6هاي اجرایی نانو در  ها و مکانیزم در سند تکمیلی دوم راهبردآینده نانو، الگوي برنامه
  . گذاري سیاست و بازار و ارزیابی و فناوري، تولید و انتشار فناوري، انتقال و علم ترویج، زیرساخت، پیشران :است

سـازي تـرویج ایـن تکنولـوژي در میـان بخـش        له موارد مهـم در امـر خصوصـی   تر ذکر شد از جم گونه که پیش همان
هـاي درنظـر گرفتـه در بخـش      تـرین برنامـه   از مهم. باشد رسانی جهت انتقال و انتشار این تکنولوژي می خصوصی و اطالع

ان اشـاره نمـود کـه    گـذار  ، اشاعه در صنعت و حمایت از سرمایهصنعت و فناوري پایشتوان به  انتقال و انتشار فناوري می
  . باشد همگی دال بر اهمیت ورود صنعت و بخش خصوصی به وادي نانوتکنولوژي می

  : خواهیم داشت» انتقال و انتشار فناوري«هاي بخش  هاي صورت گرفته و برنامه در ادامه اشاره مختصري به برخی فعالیت

  صنعت فناوري و پایش -

 هـاي  حـوزه  معرفی به و بازار و صنعت فناوري، هاي فرصت دائمی تشناخ سازوکار عنوان برنامه این بخش ایجاد
 پـایش  و نـانو  فنـاوري  زمینـه  در کشور داخل اطالعاتی نیازهاي مرتبط است که هدف از اجراي این برنامه برآوردن

 یشپا طرح در حوزه، این در انجام شده هاي فعالیت. است ها فرصت شناسایی نانو به هدف جدید هاي فناوري دایمی
گیرد که از نکات مهم در ورود بخش خصوصی و صنعت  می صورت با نانو مرتبط مطالب انتشار براي صنعت و فناوري

  .باشد میبه حیطه نانو 
  
  

                                                      
 .1387-1389سند راهبرد آینده، سند تکمیلی دوم، ستاد ویژه توسعه فناوري نانو،  -1
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  اشاعه در صنعت -

 طبـق  بـر . باشـد  مـی کشـور   صـنایع موجـود   در نـانو  کارگیري فناوري به ریزي براي برنامه و بخش حمایتبرنامه این 
 چندین کشور، موجود صنایع در نانو فناوري به کارگیري براي نانو فناوري راهبردي سند در گرفته شدهدرنظر رویکردهاي

  :است شده گرفته درنظر ذیل شرح به فعالیت
  صنایع نیازهاي ازشناسایی حمایت •
  صنایع در نانو فناوري کاربرد معرفی هاي برنامه از حمایت •
  ها نمایشگاه از صنایع مدیران بازدید از حمایت •
  صنایع به نانو فناوري داخلی دستاوردهاي معرفی •
  صنعت در نانو فناوري کاربرد سنجی امکان هاي طرح از حمایت •
  بازار فن برپایی •
 شناسـایی  با است شده سعی و بوده اجرا حال در مذکور هاي فعالیت 1387 سال از صنعت، به نانو فناوري رسوخ براي
 اطالعـات  نـانو،  فنـاوري  بـه کـارگیري   بـه  نسـبت  هـا  آن رویکرد ارزیابی و یصنعت مختلف هاي حوزه در فعال هاي شرکت
 ستاد باشند، نانو فناوري متقاضی ها شرکت که درصورتی و شود ارائه مذکور هاي شرکت به نانو فناوري با مرتبط تخصصی

 صـنعتی  لـف مخت هـاي  حـوزه . کنـد  مـی  حمایـت  متقاضـی  هـاي  شـرکت  از نـانو،  فنـاوري  کارگیري به مختلف مراحل در
حوزه کامپوزیت و پلیمر، رنگ و رزین، نفت، انرژي و صنایع وابسته، ساختمان، خودرو، مواد  9از  عبارتند شده درنظرگرفته

 مختلـف  هـاي  حـوزه  برنامـه  ایـن  در. بندي، پزشکی و بهداسـت و نسـاجی   شیمیایی و شوینده، کشاورزي و غذایی و بسته
 و چگونگی و شده معرفی توسعه حال در یا و شده تجاري هایی فناوري و ها کتشر و است گرفته قرار بررسی مورد صنعتی
  . است گردیده مشخص ستاد حمایت میزان

  گذاران حمایت از سرمایه -

 ارتباط ایجاد با برنامه این در. باشد هاي خطرپذیر در فناوري نانو می گذاري عنوان و هدف این برنامه حمایت از سرمایه
 اریـ اخت در الزم هـاي  سـنجی  امکـان  و ها مشوق و شده شناسایی داخلی گذاري سرمایه يها فرصت گذاري، سرمایه مراکز با

 و طرح 29 در ایران تکنولوژي توسعه مالی صندوق 89 سال در. ردیگ می قرار گذاري سرمایه يها صندوق و گذاران سرمایه
ـ  فناوري و میعل معاونت و ستاد حمایت با طرح 4 در نخبگان فناوري توسعه موسسه  20 بـر  بـالغ  جمعـا  جمهـور  سیرئ

  . اند کرده گذاري سرمایه ریال اردیلیم
هاي مختلفی که از سوي مسوولین امر و دولت طراحـی شـده اسـت و بـا توجـه بـه        ها و برنامه لذا با توجه به سیاست

خصوصی گشـوده شـده کـه     اي براي بخش هاي گسترده هاي ذکر شده توسط ستاد ویژه توسعه فناوري نانو، فرصت برنامه
. ها باشـد  ها و نگرانی تواند راهگشاي بسیاري از مشکالت و جوابگوي بسیاري از دغدغه می ها آنآگاهی بخش خصوصی به 

ها براي ایجاد ارزش افزوده در کسب و کار خود بهترین اسـتفاده را خواهـد بـرد و     بخش خصوصی هوشمند از این فرصت
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در ایـن میـان همـان گونـه کـه      . ر زنجیره ایجاد ارزش افزوده حضور موثر خواهد داشـت بسته به نوع حوزه کاري خود، د
کند، کسی که آن را در محصوالت خود فقط به  مندي از فناوري نانو ثروت تولید می تولیدکننده محصوالت مختلف با بهره

  . کند برد نیز از ارزش افزوده نانو استفاده می کار می
انـداز   سال اول دوران چشـم  10سال و منطبق بر  10شد افق زمانی سند راهبرد آینده نانو در  تر ذکر گونه که پیش همان

دوره سـوم ایـن سـند از سـال     ). 1393تـا   1384(زمان با برنامه توسـعه چهـارم و پـنجم نظـام اسـت       ساله کشور و هم 20
سـازي   تجـاري «در ایـن دوره از سـند بـر    . ادامـه دارد ) 1393(شود و تا پایان افق زمانی سند راهبرد آینـده   شروع می1390

 27برنامـه و   8اي شـده اسـت و بـا ارائـه      در کشور اهتمام ویـژه » گیري صنعت نانو شکل«و » دستاوردهاي علمی و فناورانه
سـازي   هاي علم و فناوري و فـراهم  در برنامه دوم این سند با عنوان زیرساخت. فعالیت سعی بر پیشبرد اهداف عالیه سند دارد

فعالیت مدنظر اسـت کـه از ایـن بـین      4هنگام، متوازن و پایدار نانو،  هاي الزم براي توسعه همه جانبه، به تقویت زیرساخت و
هاي نهادهاي مالی خصوصی  گذاري ها در خصوص افزایش سرمایه گذاري، به ارائه شاخص فعالیت دوم با عنوان تشویق سرمایه

گـذاري خطرپـذیر در    گذاري بخـش خصوصـی، افـزایش حجـم سـرمایه      شد سرمایهدر فناوري نانو از جمله افزایش حجم و ر
  :هاي این بخش عبارتند از از جمله طرح. پردازد هاي فناوري می نامه فناوري نانو و تعداد ضمانت

  هاي فناوري نامه صدور ضمانت •
  کمک به تامین منابع مالی •
  گذار در حوزه نانو رمایهس) Ventur Capital(هاي  VCکمک به تامین منابع مالی براي  •
  مشارکت بخش خصوصی در حوزه نانو /گذاري سرمایه  پوشش ریسک •
  تامین مالی پیش خرید محصوالت و تجهیزات فناوري نانو •
  راهبري صندوق پژوهش و فناوري توسعه فناوري نانو •
از بخـش خصوصـی در   هاي کـالن در جهـت حمایـت     ریزي ها و برنامه شود رفته رفته تالش گونه که مشاهده می همان

رود که این خود دال بر نقش مثمرثمر بخـش خصوصـی در آینـده ایـن تکنولـوژي در سـطح        ورود به عرصه نانو پیش می
جامعه و کمک به تجاري شدن این عرصه و در نهایت رشد کشور در شاخص صنعت خواهد بود تـا بتـوان بـا کمـک ایـن      

  . باشد کشور برتر دنیا در این شاخص می 15مانا قرار گرفتن جزو بخش به اهداف عالیه سند راهبرد آینده نانو که ه
المللی نشان داده که در شرایط دنیاي امروز، دستیابی بـه ایـن اهـداف فقـط بـا حضـور        تجارب گسترده داخلی و بین

کل گرفته است سند راهبرد آینده توسعه فناوري نانو با این باور ش. کننده بخش خصوصی قابل انجام است اثرگذار و تعیین
آفرینی را در جامعه بـه   د نقش ثروتتوان میبخش خصوصی با همراهی، کمک و حمایت مستمر؛ کارآمد و بهینه دولت که 

نحو احسن ایفا نماید و همچنین به عنوان مشاوري هوشمند و چه بسا بهترین مشـاور همـواره در اختیـار بخـش دولتـی      
حمایت صحیح و درست از فعالیت بخـش خصوصـی دارد و در    تتري جه شدهد که دولت آمادگی بی میاین نشان . باشد

 تامیننقش دولت در این روند، تسهیل عملکرد بخش خصوصی و . این حوزه تا حد مناسبی تالش خود را انجام داده است
هـاي   ت قابلیـت و تقویـ  هـا  آنو باور توانمندي  ها آندهی به    تقویت بخش خصوصی و نقش. باشد می ها آننیازهاي قانونی 
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ه ي سیاست ستاد ویژه توسعها اولویتاي غیردولتی از  ي فنی، مهندسی و مشاورهها شرکتو کمک به ایجاد  ها آنبنگاهی 
صوصی بتواند به نحو احسن وارد حوزه فناوري نانو شده و باعـث جهـش مناسـبی در    فناوري نانو شمرده شده تا بخش خ

اي بر توسعه اقتصادي، گسترش رفاه و  مندي بهینه از آن شود و مقدمه و بهره ها يگذار سرمایهتوسعه این فناوري، افزایش 
ها  نامهمحوري در اجراي بر براي همین نقش. آسایش، تولید ارزش افزوده و درآمد ملی و نهایتا سرافرازي ایران زمین باشد

  1.به بخش خصوصی محول شده است
رست و هوشمندانه با درك متقابل از دولت، باید از میان قواعـد بـازار   هاي ایرانی است که با فهم د اکنون نوبت شرکت
هاي دولتی، سهم و نقش خویش را پیدا کـرده و بـر آن    هاي جغرافیایی و زمانی خود و البته حمایت فناري نانو و موقعیت

  . تمرکز کنند
ب و کارهاي بـا ارزش افـزوده   تر بررسی و ذکر شد اهتمام به بخش خصوصی و کمک به ایجاد کس گونه که پیش همان
شـود لـذا بخـش     هاي توسعه فناوري نـانو در ایـران مشـاهده مـی     سازي کسب و کارهاي فعلی با نانو در برنامه باال و بهینه
ها، منابع انسـانی مـورد نیـاز، اطالعـات      تواند و شایسته است نیاز خود را در تمامی موارد از جمله زیرساخت خصوصی می

ها کمال استفاده را برده و نقـش فعـال و    بخش خصوصی باید از این فرصت. هاي مسوول بخواهد از دستگاه ... .موردنیاز و 
صـورت در فضـاي رقـابتی دنیـاي امـروز فضـاي تحـرك بخـش          در غیر ایـن . تاثیرگذار خویش را به نحو احسن ایفا نماید
بیننـد، ارزش تولیـد ثـروت را خـوب      ا را بهتر میه در این میان مدیرانی که افق. خصوصی ایرانی بسیار محدود خواهد بود

تـر   کنـد و موفـق   کنند، قلب و ذهنشان بـازار را درك مـی   فهمیده، مفهوم رقابت در دنیاي امروز را با تمام وجود حس می
 و از میان برداشتن موانع و خصوصی از سوي دولت بخش فعالیت کننده تسهیل مقررات و قوانین لذا با ایجاد. خواهند بود

مندان به ایـن حـوزه    خصوصی، کلیه عالقه بخش طریق از ویژه به ایران در نانو فناوري در گذاري راهکارهاي توسعه سرمایه
  . کنند گذاري در این عرصه را کسب می امکان ورود و سرمایه

  نقش نانوتکنولوژي در اصالح الگوي مصرف - 7- 4

اصالح الگوي مصـرف را بـه    توان میي نانو ها آوري فنه از کارشناسان و متخصصان نانو بیوتکنولوژي معتقدند با استفاد
کرد منـابع فسـیلی    جویی صرفهدر استفاده از منابع فسیلی  توان میبا استفاده از نانو . دصورت عملی در جامعه نهادینه کر

بع و جایگزین کردن در این منا جویی صرفهباید از هم اکنون براي بنابراین است،  پذیر پایانموجود میزان مشخصی دارد و 
ي جدیـد نـانو   ها آوري فني علمی و بسیار مهم براي رسیدن به این هدف استفاده از ها راهیکی از . منابع جدید تالش کرد

نـانو   آوري فـن با اسـتفاده از  . دبع فسیلی را تا حد امکان کاهش دااز منا وري بهرهدر کشور است تا با استفاده از آن میزان 
د نیاز صنایع برق و آب را از ذرات نانو و پودرها و ابزارهاي مورد استفاده در این صنایع را نیز از همین سوخت مور توان می

                                                      
 رد آینده، سند راهبرد توسعه فناوري نانو ایرانراهب -1
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نانو بهترین تکنولوژي براي نهادینه کردن اصالح الگوي مصرف در کشور است و قابلیت بسط این . آورد دست بهتکنولوژي 
  . تسي مهم نانو اها ویژگیاز  ها زمینهعلم در همه علوم و 

که از نانوفناوري بهره گرفته  ها الستیکعاج هاي این . را مثال زد ساخت و تولید الستیک خودرو توان میاز این جمله 
در مصـرف   جویی صرفه. هدف نانو تولید ثروت براي رفاه بشر است. شود میرود و فرسوده ن به هیچ عنوان از بین نمی است
به صورتی که وسایل و تجهیزاتی  شود میاستفاده از نانو باعث تحکیم مواد . تو اسین ویژگی بسیاري از تولیدات نانتر مهم

کـه بـراي    مثـال زد نانو  آوري فنیی با استفاده از ها پارچهاز تولید همچنین . رود می، از بین نشود میکه از این مواد تولید 
  . شود میبر طرف  ها آنا تکان دادن ها ب تمیز شدن نیاز به شستشود ندارد، بلکه هر گونه موردي در این لباس

آوري نانو بسیار کـم   هاي احتمالی استفاده از تولیدات با فن تحقیقات در خصوص ضرر و زیانبا این حال توجه به این امر که 
توجـه  . نماید ، ضروري میها به این نکات نیز دقت کنند آوري هاي استفاده از این فن زمان با پژوهش است و باید مراجع علمی هم

  . هاي کاري علم نانو است ها براي زندگی بشر نیز یکی از زمینه هاي پاکسازي آن از آلودگی به محیط زیست و راه
ي مهـم محـیط زیسـت    ها آلودگیفلز کادمیم یکی از . اشاره نمودجذب فلزات سنگین از آب به  توان میر این رابطه د

یی مانند بها گراندر آب دریاها، فلزات . این فلز را از آب دریا جذب کرددر حد بسیار باال  توان میاست که با جاذب جدید 
ي ایـن فلـزات را جـذب    تـر  کـم یی که بتواند با هزینه ها جاذبطال، نقره، مس، جیوه و حتی اورانیوم وجود دارد و ساخت 

ین تـر  مهـم یکـی از   جداسازي و فناوري جدا سـازي مـواد  . کنند از اهمیت خاصی در اصالح الگوي مصرف برخوردار است
ي دیگـر  هـا  فنـاوري ي مختلـف شـامل نـانو و نـانو تکنولـوژي و      هـا  روشدر حال حاضر بـا  . ي علم جهان دانستها شاخه

  1.شود میانجام  ها جداسازي

  ي عایق حرارتیها پوشش -4-7-1
ر واقـع بـا   د. باشـد  مـی  هـا  آنکیفـی   يپدیده نانو تکنولوژي در ارتباط با تغییر خصوصـیت مولکـولی مـواد در جهـت ارتقـا     

، خـواص جدیـدي از   هـا  آنهاي مواد را کاهش داده که با حفـظ خصوصـیت    ها یا اتم هایی، فواصل بین مولکول گیري روش کار به
  .این فناوري رشد چشمگیري در کلیه صنایع داشته است در حال حاضر. نماید جمله سختی، عایقی و شفافیت را ایجاد می
باشد که محافظ و عایق حرارتی مناسبی در مقابل هر سه نوع انتقال  ناوري نانو میعایق حرارتی نانو ماده جدیدي از ف

هاي در دست  راحتی در ساختمان توان از آن به با این خصوصیت که می. باشد گرما شامل تشعشع، جابجایی و همرفتی می
نانو عایق به عنوان جدیدترین . کند میگونه تغییر ظاهري در ترکیب ساختمان ایجاد ن برداري نیز استفاده نمود و هیچ بهره

تـرین میـزان    داراي کـم  شـود و  محصول عایق حرارتی تولید شده در جهان بوده که با استفاده از تکنولوژي نانو تولید مـی 
هاي موجود بوده و خصوصیت ویژه این محصول مایع بودن آن است که امکان اسـتفاده   انتقال حرارت در میان تمام عایق

انواع تولیدات این تکنولوژي با خاصـیت چسـبندگی بـاال امکـان     . کند آمیزي فراهم می توسط هر نوع وسیله رنگاز آن را 

                                                      
1- http://www.tebyan-zn.ir/papers/subpapers.aspx?id=2236&category=SE 
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هـاي عـایق شـده در     ترین مشکل لوله پوشش تمام سطوح را فراهم نموده و باعث جلوگیري از خوردگی زیر عایق که مهم
به راحتی همانند رنگ بر روي سطوح توان  میاست که  یعایقنانو عایق تنها . آورد را فراهم می ،باشد صنعت نفت و گاز می

و بـدون هـیچ   کـم  استفاده کرد لذا با صرف هزینه نسبتا  از آنهاي نقاشی  فلزي و غیر فلزي توسط پیستوله، برس و رول
  .1توان از هدر رفتن انرژي جلوگیري نمود گونه تغییري در فضاي ساختمان می

  ي صوتی ها عایق - 4-7-2
ي صنعت از جمله ساختمان داراي اهمیت بسیار باالیی بوده، لذا دانش ها بخشایق صوتی در بسیاري از ع که آنجاییاز 
از این دانش نوین در بهبود و معرفی نسل جدیدي از نانوساختارهاي عایق صـوتی رشـد    گیري بهرهوري در راستاي انانوفن

صـوتی   حایلجم بسیار باالي مورد نیاز براي ایجاد ي صوتی عمدتا با رویکرد کاهش حها عایقنانو. چشمگیري داشته است
  . است داشتهبرخیره مصالح و انرژي ذقدمی موثر در  ،در مصرف مصالح و مواد مورد نیاز مناسب

  ي خورشیديها سلول - 4-7-3
و این شاخه از انـرژي بـه    باشد میي مطرح در اصالح الگوي مصرف ها شاخصین تر مهمي خورشیدي یکی از ها سلول
انـرژي بـارزترین و    تـامین استفاده از نور خورشید به عنوان یکی از منابع پایـدار و سـالم   . باشد میسبز معروف ي ها انرژي

  . باالترین منبع انرژي را به خود اختصاص داده است
در مرکز خورشید هـر  . از انرژي مورد نیاز انسان است تر بیشبار  10000 رسد میانرژي که از طریق خورشید به زمین 

 6میلیون و در سطح آن  15دماي خورشید در مرکز آن . شود میتن هیدروژن به شکل فوتون به انرژي تبدیل  700ه ثانی
نـور خورشـید   . رسد میدقیقه به سطح زمین  8انرژي تولید شده در سطح خورشید بعد از . است گراد سانتیمیلیون درجه 

  . درصد فرابنفش 7 و درصد نور مرئی 46 ،مادون قرمزدرصد  47: ي زیر استها موجشامل طول  رسد میکه به زمین 
دي نانوساختار که در حال توسعه و پیشرفت چشمگیري هستند با ارائه کاهش هزینـه و بـازده بـاال    هاي خورشی سلول

  . نماید و مقرون به صرفه اي را از لحاظ اقتصادي و محیط زیستی اراده می پیشنهادهاي منطقی

  سوخت  - 4-7-4
ي خود نقش بسـیار مـوثري را    وري سوخت مورد استفاده در انواع تجهیزات مکانیکی به نوبه ن بهرهکیفیت سوخت و میزا

هاي نوین در بهبود و اصالح کیفیت سـوخت نـه    نانوفناوي با ارائه دانش. در اصالح الگوي مصرف به خود اختصاص داده است
وانسـته اسـت از طریـق کـاهش اسـتهالك در      تنها توانسته است سبب افزایش میزان بـازده سـوخت مصـرفی شـده بلکـه ت     

  . ها در اصالح الگوي مصرف نقش بسیار مهمی را ایفا کنند آالت و کاهش معضل محیط زیستی از طریق انتشار آالینده ماشین

                                                      
1- http://elm-fanavari.persianblog.ir 
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سـوخت   سـازي  بهینهاز طریق ارائه راهکارهایی از قبیل بازیافت سوخت و  غیرمستقیمنانوفناوري به صورت مستقیم و 
ي نـانویی و یـا   فیلترهـا بـه   تـوان  مـی از ایـن جملـه   . ر کاهش حجـم مصـرف بنـزین و سـوخت اثرگـذار باشـد      توانسته د
  . ي فرایندي اشاره نمودها کاتالیست

  روغن -4-7-5
ها بعـد   ، در مقایسه با روغن موتور مرسوم، موتورها و ماشینخاص در نانو روغن موتورها از فرموالسیونهنگام استفاده 

به نانوروغنی  توان می ها روغناز جمله این نانو. ي کار کنندتر بیشند تا هفت برابر، مدت زمان وانت میسوزي شدید  از روغن
هاي معـدنی هسـتند ـ     ـ که ساختار کروي دارند و معروف به فولرین) WS2(از ذرات دي سولفید تنگستن اشاره نمود که

. شـوند  کـاري مـی   هاي خیلی ریـز، باعـث روغـن    توپ هاي معدنی با غلتیدن شبیه این فولرین. ، اشاره نمودشود میساخته 
کاري گریس یا روغـن   عنوان یک افزودنی استفاده شود، خواص روغن هنگامی که نانوالب در روغن موتور مایع یا گریس به

هاي متحرك را با یک  قسمتاین نانو روغن دهد، همچنین  موتور را نسبت به فرسودگی و اصطکاك تا ده برابر افزایش می
هـاي   در هنگـام نشـتی  » وقفـه  کاري بی منبع روغن«عنوان یک  پوشاند و به بوفیلم؛ می کننده معروف به تري یلم نازك نرمف

اندریان اُیال از دانشگاه نیوکاسـل   اخیرا . دهد صورت نرمال ادامه می کاري را به شدید روغن موتور، براي مدت طوالنی روغن
ها انجـام   بود، روي دنده مخلوط شده  نانوروغنوغن موتور دنده سنگینی که با پودر ي مستقلی را با رها آزمایشانگلستان، 

، با یک میکروسکوپ نوري هیچ نوع فرسودگی مشاهده نشـد، در  نانوییشده با روغن موتور  کاري در فوالد روغن. است داده
شـده بـا    کـاري  هاي روغن روي دندهبوفیلم سودمند  وجود یک تري. صورتی که در روغن موتور مرجع، فرسودگی زیاد است

ي تجزیـه و تحلیـل   هـا  روشاسـتکهلم و همکـارانش، بـا      استفان سیالگ از دانشـگاه . ، مشاهده شدنانوروغنفرموالسیون 
معناسـت بـا    ایـن بـدان  . بوفیلم را نشان دادند که ضخامتی در حد فقط چند الیه اتمـی داشـت   پیشرفته، حضور این تري

  . در اصالح الگوي مصرف قدمی موثر را در این راستا برداشت توان می التآ ماشینافزایش طول عمر 

  نقش نانوفناوري در اصالح الگوي مصرف در صنعت آب و فاضالب -4-7-6
سـعی   باشـد  مـی مـد نظـر    تـر  بیشدرجه اهمیت کاربرد نانوفناوري در اصالح الگوي مصرف در این طرح  که آنجاییاز 
ري در اصالح الگوي مصرف در صنعت آب و فاضالب پرداخته شـود و مختصـري از   به مقوله نقش نانوفناو تر بیش شود می

  . ي اثرگذار در الگوي مصرف ارائه شودها زمینه

  اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون -7-6-1- 4
هـاي بسـیاري بـراي ایـن      رود که در حـال حاضـر روش   زدایی یک از دشوارترین فرآیندهاي تصفیه آب به شمار می نمک

در . توان به اسمز معکوس، الکترودیالیز، تبخیر و غیره اشاره نمـود  ها می از جمله این روش. گیرد ه قرار میکاربرد مورد استفاد
ي خـام یـا تصـفیه نشـده توسـط هـر دو روش حرارتـی و        ها آبهاي حل شده از  زدایی عبارت است از حذف نمک واقع نمک

به روش حرارت دادن و کندانس کردن مجدد آن در حـالی   روش حرارتی عبارت است از تبخیر آب. فرآیند استفاده از غشاها
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هاي حل  که در فرآیند استفاده از غشاها با اعمال فشار آب خام از بین غشاها با اعمال نیرو عبور کرده که در این حالت نمک
انوفیلترهـا  کنـد در حـالی کـه ن    هاي موجود در آب را جدا می تمام نمک )RO(اسمز معکوس . شوند شده توسط غشا جدا می

)NF( شـود از جملـه    زدایی به دالیل مختلفی انجام می نمک. کند هاي مورد نظر را از آب جدا می به صورت انتخابی تنها نمک
بـاري بـراي    80الـی   40یک فشـار  . محدود بودن آب تمیز، افزایش درخواست، گرم شدن جهانی، تاثیرات هزینه، و سیاست

دو ورقه غشا به یکدیگر چسـبانده شـده و بـه    . زدایی آب دریا مورد نیاز است براي نمک ي عبور آب از غشاهاي اسمزي اجازه
  . شود آب تولید شده از میان این تیوب خارج می. شود صورت گردشی حول مرکز مرجح تیوب پیچانده می

ه نـانوتکنولوژي  کـ  رود مـی بنـابراین انتظـار آن   . ي تولید بسیار باالست یی این است که هزینهزدا نمکي  مشکل عمده
نیـاز بـه نیرویـی     کند میي جانبی دیگري که روش اسمز معکوس را پرهزینه  هزینه. یی را کاهش دهدزدا نمکي ها هزینه

  . است که براي عبور دادن آب از درون غشاي اسمزي الزم است
در آب که براي بدن نیاز اسـت   کنند به صورتی که مواد مغذي موجود غشاهاي نانو فیلتر به صورت انتخابی امالح را جدا می

ارجـح   ROتوانند مواد مغذي را در آب نگه دارنـد نسـبت بـه روش     غشاهاي نانوفیلتر از این لحاظ که می. دارند را در آب نگه می
همچنـین  . باشـد  هاي کلسیم اشاره کرد که براي رشد و سالمت استخوان بسیار حیاتی می توان به یون از این جمله می. باشد می
  .کند اهاي اسمز معکوس به دلیل اعمال فشار زودتر از نانوفیلترها مسدود شده و بازدهشان کاهش پیدا میغش

زیر نشان داده شده است استفاده و جایگزینی نانوفیلتراسیون بـه جـاي اسـمز معکـوس نـه تنهـا بـا        شکل طور که در  همان
در انرپی شده بلکه در استفاده از تاسیسـات بـا فشـار پـایی و      جویی کاهش انرژي مورد نیاز براي تامین فشار اعمالی سبب صرفه

  . ها به خود اختصاص داده است کاهش مشکالتی از قبیل مشکالت خوردگی اثر بسیار چشمگیري را در کاهش هزینه

  
  جاي اسمز معکوس استفاده و جایگزینی نانوفیلتراسیون به - 25- 4شکل 

  فوتوکاتالیستی -7-6-2- 4
کـه بخشـی از آن در    باشـد  مـی ي کاربردي در صنعت آب و فاضالب ها شاخهین تر گستردهاز یکی  ها کاتالیستنانوفوتو

این ساختارها بـا توجـه بـه تـوان بـاال در شکسـت       . باشد می برداري بهرهدر حال  سنجی امکان هايحال حاضر در پایلوت 



 کشور ينانو در صنعت آب و آبفا يضوابط نحوه استفاده از فناور  68

 

 

نـد  توان مـی را  هـا  آالینـده از براي حـذف  حجم بسیار باالیی از مواد شیمیایی مورد نی ها در سیستم ها آنو حذف  ها آالینده
مسیر جدیـدي را بـاز نمـود و بـه صـورت       ها هزینهدر کاهش  توان میاز این نانوساختارها  گیري بهرهکاهش دهند فلذا با 

  . در الگوي مصرف نقش بسزایی را نشان داد غیرمستقیم

  ها جاذبنانو - 7-6-3- 4
 هـا  کاتالیسـت ته از نانوسـاختارها نیـز همچـون نانوفوتو   ایـن دسـ  ، هـا  جـاذب با توجه به مطالب ارائه شده در بخش نانو

را در مسیر تصفیه از آب خارج نموده و به صورت محصوالت قابل بازیابی با توجه  ها آالیندهند با نقش جاذب بودن توان می
نیز نیاز به اسـتفاده   هاساختاراین بدان معناست که با استفاده از این نانو. به میزان عمر قابل بازیابی مورد استفاده قرار داد

ي ناشـی از تصـفیه را در   هـا  هزینـه بـه میـزان بـاالیی کـاهش داد و      تـوان  مـی را  هـا  آالیندهاز مواد شیمیایی براي حذف 
  . را به صورت چشمگیري تقلیل داد ها خانه تصفیه

  نانوذرات مغناطیسی -7-6-4- 4
مـورد بحـث قـرار داده شـده      ها آنکانیزم و قبال به صورت مفصل م رود مینانوذرات مغناطیسی همان گونه که انتظار 

مورد استفاده قرار گیرنـد کـه ایـن خـود      ها آالیندهاز طریق فرایندهاي پیوسته جذب و دفع در فرآیندهاي حذف  توان می
مکانیزم بازیـابی در ایـن نانوسـاختارها    . باشد میي ناشی از استفاده از مواد شیمیایی در حجم انبوه ها هزینهسبب کاهش 

نانوذرات مغناطیسی توسط میدان مغناطیسی و نهایتا بازیـابی و   آوري جمعتوسط نانوذرات مغناطیسی و  ها الیندهآجذب 
  . باشد میبازگشت نانوذرات مغناطیسی به فرایند جذب و حذف آالینده 

  نانوذرات پلیمري -7-6-5- 4
تنها با این تفاوت که در ایـن فراینـد   ها مکانیزمی شبیه نانوذرات مغناطیسی دارند  نانوذرات پلیمري نیز در حذف آالینده

در جذب و حذف و نهایتا بازیـابی نـانوذرات    pHبرخالف فرایند استفاده از نانوذرات مغناطیسی از فرآیند فیلتراسیون و تغییر 
یـزان  از آب م هـا  آنهـا و حـذف    این روش نیز با کاهش میزان مواد شیمیایی مورد نیاز براي انعقاد آالینـده . شود استفاده می

  . تواند نقشی را در اصالح الگوي مصرف بازي نماید ها مورد نیاز براي تامین مواد شیمیایی را کاهش داد و می هزینه

  دندریمرها - 7-6-6- 4

و یـا پوشـش   ) هموژن(اي  ند به دو صورت نانوذرهتوان میدندریمرها ، که قبال نیز به صورت کامل تشریح شد طور همان
مکانیزم این نانوساختارها نیز . ایفاي نقش نمایند ها آالیندها میکرویی در جذب و حذف ي مختلف نانویی یفیلترهابر روي 

یاز باشد که نهایتا با کاهش حجم مورد ن میو بازیابی مجدد  ها یونو یا کات ها یونهمانند نانوذرات پلیمري جذب و حذف آن
  . دمی نو را در اصالح الگوي مصرف بر داردي تصفیه را کاهش داده و در آینده قها هزینهد توان میمواد شیمیایی 

  



 

 5فصل 5

ي مناسب اجرایی در ها سیاستتعیین 
خصوص استفاده از نانوفناوري در 
  صنعت آب کشور
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  ي مناسب اجرایی در خصوص استفاده از نانوفناوري در صنعت آب کشورها سیاستتعیین  -فصل پنجم

  نهادهاي حامی، اجرایی و ناظر در حوزه نانوفناوري -5-1

تا قبل از این . شدبه فناوري نانو در جهان زده  ها دولتهاي توجه خاص کشورها و  اولین جرقهمیالدي  2000در سال 
آرام . شـد  فقط در برخی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، آن هم به صورت پراکنده، تحقیقات در زمینه فناوري نانو انجام می

ي فنی و اقتصادي دنیـا دارد، کشـورهاي بـزرگ و     ري، و نقشی که درآیندهآرام با شناخته شدن اهمیت و بزرگی این فناو
هرچنـد  . شـدند کردن فاصله خود با دنیا، وارد میدان مسابقه  تر بیشگیري از فرصت این فناوري براي  پیشرفته براي بهره

نانو در ایران، مسیري غیـر از  رسد، اما فناوري  ي علمی و فنی معموال با یک فاصله زمانی چند ده ساله به ایران میها موج
گرفت و پس از آن با تشکیل ستاد نانو در معاونت علمی و فناوري ریاست جمهـوري در سـال   را در پیش  ها فناوريدیگر 
  . برداشته شد گام بلندي در این زمینه 1382

  توسعه فناوري نانوویژه ستاد  - 1- 1- 5
 یکـا متحـده آمر  یـاالت و خصوصـا ا  یـا دن ياز کشـورها  یاريسدر ب ينانوفناور یمل یشگامیبا الهام از برنامه پ یراندر ا

)National Nanotechnology Initiative (جمهور وقت در مـورد   ییسر ی،محمد خاتم یددستور س یرو، پ1382 ییزدر پا
 یاصـل  هیفوظ. شد یلتشک »یو با ساختار فعل یبه صورت رسم«توسعه آن  يبرا ریزي برنامهنانو و  يفناور به يتوجه جد

 یـی اجرا يهـا  بخـش بـه   یرسان کشور، رفع موانع در زمان اجرا و خدمت یمل يها اولویتحرکت و  یرمس یینستاد، تع ینا
 ي،اندازسـاز  چشم یقتا از طر کشد مینانو  يتوسعه فناور یژهستاد و. باشد مینانو  يفناور هتوسع يبرا) یو دولت یخصوص(
  . ثروت در جامعه را فراهم آورد یدو تول یبخش خصوص یتفعال هینبازار و رفع مشکالت، زم یجادا یالت،تسه هارائ

هاي مختلفی است که وظیفه انتقال و توسعه نانوفناوري را در قالب نهادهایی حامی و اجرایـی   ستاد داراي زیرمجموعه
  . شود در ادامه به برخی از این نهادهاي فعال در حوزه حمایتی، اجرایی و ناظر اشاره می. دار هستند عهده

  نهادهاي حامی - 5-1-1-1

  1حمایت از پژوهش -

المللی، و بـه   هاي بین نانو در عرصه سطح علمی کشور در زمینه فناوري ينانو در راستاي ارتقا ستاد ویژه توسعه فناوري
ي علمی و تحقیقاتی ها فعالیتسند دوم راهبرد آینده،  13و  12منظور تقویت انگیزه فعالیت در این عرصه و اجراي برنامه 

ي پژوهشی کشور ها فعالیتآغاز شده است و به  83این برنامه از سال . دهد در این زمینه را مورد حمایت تشویقی قرار می
  .کند میبا فناوري نانو حمایت تشویقی پرداخت  ها آنکه پس از داوري در کمیته علمی ستاد و تایید ارتباط 

  

                                                      
1- http: //www. nano.ir /setad. php?page=support/main&subPage= intro&title =%CD%E3% C7%ED% CA_%E 5% C7% 
ED_%CA%D4%E6%ED%DE%ED 
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  1مالکیت فکري -

هاي مهم توسعه فناوري بیش از یک قرن است که در دنیـا مـورد توجـه ویـژه      ختمالکیت فکري به عنوان یکی از زیرسا
المللی وجود دارد که همگی حـاکی از اهمیـت ایـن     معاهده و کنوانسیون بین 25قرار گرفته است و در این راستا نیز بیش از 

الکیت فکري در ستاد نـانو از سـال   هاي مربوط به م فعالیت. شود هاي مهم توسعه فناوري مطرح می مقوله به عنوان زیرساخت
اي بوده که ضمن توانمندسازي نهادهـاي موجـود مالکیـت فکـري در      آغاز شده و طی این مدت رویکرد ستاد به گونه 1384

تـوان بـه کمـک     کشور به یک سري اقدامات خاص در زمینه مالکیت فکري در حوزه فناوري نانو بپردازد که از آن جمله مـی 
هـاي   مرکز دانشگاهی و پژوهشی و نیز کمک به تاسـیس شـرکت   9سازي دفاتر مالکیت فکري در  یا فعال ستاد براي ایجاد و

 :ها به شرح ذیل است برخی از این برنامه. خصوصی ارایه دهنده خدمات تخصصی مالکیت فکري در کشور اشاره کرد

 حمایت از ثبت اختراع در حوزه فناوري نانو نامه آیین •

  ختراعحمایت از ثبت ا  -الف
  اختراع سازي تجاريحمایت تشویقی از   -ب
  معرفی پتنت هاي نانو •
  ترویج و آموزش مالکیت فکري با تکیه بر پتنت •
  پژوهشی و دانشگاهی مراکز IP خدمات دفاتر •
 برخـوردار  اي ویـژه  اهمیـت  از نـانو  فناوري مختلف يها حوزه در پتنت ویژه به فکري مالکیت موضوع اینکه به توجه با
 در فکـري  مالکیـت  دفـاتر  بـودن  غیرفعال یا فقدان به توجه با نیز و دارد فناوري این سازي تجاري در اساسی قشن و بوده

 فکري مالکیت خدمات دفاتر سازي فعال یا ایجاد به تصمیم 1386 سال در ستاد نانو، در فعال پژوهشی مراکز و ها دانشگاه
 سـازي  تجـاري  و محافظـت  ثبـت،  از حمایـت  بـراي  الزم زیرسـاخت  دایجـا  اقدام، این از هدف. نمود نانو فعال مرکز 9 در

  . است نانو فناوري و دانش کننده تولید مراکز در پتنت ویژه به فکري يها دارایی

 2حمایت از استخدام متخصصان نانویی در نهادهاي فعال در نانو -

 )نهادهاي نانویی: (طرح حمایتی اول -1

زاي استخدام هر نفر از افراد مشمول طرح توسط نهادهاي نانویی، ماهانه مبلغی را بـه  نانو به ا ستاد ویژه توسعه فناوري
  . کند میبه نهاد مذکور پرداخت ) هزینه بیمه عنوان به(درصد کل حقوق اعطایی به افراد  30عنوان تشویقی به همراه 

  
 

                                                      
1- http://www.nano.ir/IP/ 
2- http://www.nano.ir/job/?pid=4 

http://www.nano.ir/IP/
http://www.nano.ir/job/?pid=4
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  )نهادهاي تولیدي غیرنانو: (طرح حمایتی دوم -2

بـه  (حق بیمه کارفرمـا و بیمـه شـده     عنوان بههر ماه  دررا  یم افراد مشمول طرح، مبلغبا استخداي تولیدي ها شرکت
نهادهاي مشمول طرح اول تا سه سـال نیـز از مزایـاي    . به عنوان تشویق از ستاد نانو دریافت خواهند کرد) مدت سه سال

 . طرح دوم برخوردار خواهند بود

 1حمایت از مراکز رشد -

ي دانش بنیان در حـوزه  ها شرکتیافته هاي پژوهشی و توسعه  سازي تجاريي نانو در راستاي ستاد ویژه توسعه فناور
 . آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد 87این طرح حمایتی از سال . نانو اقدام به حمایت از مراکز رشد نموده است

بـا  ، »ي نـانو از مراکـز رشـد   روش اجرایی طرح حمایتی ستاد ویژه توسعه فنـاور «طرح حمایت از مراکز رشد براساس 
زیربنـایی در ایجـاد   اجـراي ایـن طـرح    امیـد اسـت کـه    . باشـد  میتوسعه واحدهاي فناور نوپا در حوزه فناوري نانو  هدف
 مراکـز  در نانو فناوري نوپاي يها شرکت جذب از حمایت برنامه این هدف. ي بزرگ و سود ده در این حوزه گرددها شرکت
 نوپـاي  يهـا  شرکت جذب ازاي در موجود، رشد مراکز از نانو فناوري مجازي رشد مرکز تاسیس اب برنامه این در. است رشد

 تحقق براي شده بینی پیش هاي مکانیزم. آید می عمل به مالی حمایت ،ها شرکت این به مناسب خدمات ارائه و نانو فناوري
  :از است عبارت برنامه این

 و ها شرکت از حمایت و استقرار براي موجود رشد مراکز کتمشار با نانو فناوري مجازي رشد مرکز ایجاد •
  نانو؛ فناوري هاي هسته

  رشد؛ مرکز هر در مستقر هاي هسته و ها شرکت در افزایی هم حداکثر ایجاد •
  مرکز؛ هر در مستقر هاي هسته و ها شرکت نیاز مورد خدمات اخذ از حمایت •
  مستقر؛ هاي هسته و ها شرکت بر رشد مرکز نظارت •
  . رشد مرکز در هسته یا شرکت هر جذب ازاي به رشد مرکز پرسنل و مدیران قتشوی •

 2ي صنعتیها نامه پایان حمایت از -

ي صنعتی و ها شرکتکارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوري نانو، در راستاي به کارگیري این فناوري توسط 
. هاي تحصیالت تکمیلی نانو پیشنهاد کـرده اسـت   راي پایان نامه، موضوعاتی را بها آنبا هدف توسعه یا ارتقاي محصوالت 

این عناوین اغلب مورد تقاضاي صنایع بوده و در صورت دستیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به نتایج آزمایشگاهی و یا 
و یـا ایجـاد    يدر قالب فروش فناوري، ثبـت فنـاور   ها آنسازي نتایج  فناوري امیدبخش در این موضوعات، ستاد از تجاري

موضوعات پیشنهاد شده در ایـن فهرسـت در زمینـه صـنایع مختلـف از      . بنیان نانو حمایت خواهد نمود ي دانشها شرکت

                                                      
1- http://www.nano.ir/roshd/ 
2- http://www.nano.ir/setad.php?page=support/INIC_proposal 

http://www.nano.ir/roshd/
http://www.nano.ir/setad.php?page=support/INIC_proposal
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بندي، آب و محـیط   جمله ساختمان، نساجی، خودرو، حمل و نقل و صنایع سنگین، پزشکی و بهداشت، کشاورزي و بسته
 . باشد زیست و کامپوزیت و پلیمر می

  :1شوند میدسته  11ب و محیط زیست این موضوعات شامل در صنعت آ
   صنعتی هاي پساب تصفیه در دندریمري ترکیبات کارگیري به -1
   فاضالب و آب تصفیه جهت کربنی لوله نانو غشاهاي طراحی و ساخت -2
   ها فتوکاتالیست نانو طریق از صنعتی کاربرد با ها آالینده تصفیه هاي دستگاه طراحی -3
   فاضالب هاي خانه تصفیه در هوادهی راندمان افزایش هدف با نانوحباب کننده دتولی غشاهاي ساخت -4
   آب تصفیه جهت پروسی مزو هاي پایه روي خودآرا هاي الیه تک طراحی -5
   شیمیایی هاي آلودگی حذف براي جاذب نانوالیاف از استفاده - 6
   منفی بار با هاي یون آالینده انواع جذب براي) بوهمایت( نانولیفی آلومیناي تولید -7
   آب تصفیه براي سرامیکی غشاهاي نانو ساخت -8
   آب زیرزمینی هاي سفره هاي آالینده تصفیه در آهن نانوذرات کارگیري به -9

   نانو فناوري پایه بر پلیمري هاي ماتریس کمک به روان هاي شن تثبیت -10
   نانو فناوري بر مبتنی صنعتی هاي پساب و فاضالب تصفیه -11

  2انگذار حمایت از سرمایه -

در ایـن برنامـه کـارگروه بـا ایجـاد      . نانو است هاي خطرپذیر در حوزه فناوري گذاري هدف این برنامه حمایت از سرمایه
و  هـا  مشـوق بنـدي شـده و همـراه بـا      گذاري داخلی را به صورت دسـته  ي سرمایهها فرصتگذاري،  ارتباط با مراکز سرمایه

  :زاست ابینی شده براي تحقق این برنامه عبارت  هاي پیش مکانیزم. دهد هاي الزم در اختیار آنان قرار می سنجی امکان

 گذاري؛ هاي سرمایه گذاري افراد و صندوق مشارکت در ریسک سرمایه -1

 گذاري؛ هاي سرمایه معرفی فرصت -2

  ؛يگذار هاي سرمایه سنجی طرح حمایت از امکان -3

  :به شرح ذیل تدوین گردید:مدت یکساله اهداف کوتاه

 ؛ها آنسازي طرح اجرایی کامل  سنجی و آماده گذاري مناسب و امکان فرصت سرمایه 5انتخاب  -1

 گذاران و کارآفرینان و به مرحله اجرا رساندن حداقل یک طرح؛ ي فوق به سرمایهها طرحمعرفی  -2

 ؛ها آني الزم براي کار و فعالیت ها مشوقگذاري و ارائه  ایجاد یک کارگزار فعال در حوزه سرمایه -3

                                                      
1- http://www.nano.ir/setad.php?page=support/INIC_proposal_list&cid=30 
2- http://www.nano.ir/tolid/index.php?subPage=17 

http://www.nano.ir/setad.php?page=support/INIC_proposal_list&cid=30
http://www.nano.ir/tolid/index.php?subPage=17
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افرادي که توان تجاري کردن دارند ولـی سـرمایه   (ان و کارآفرینان گذار سرمایهتورالعمل حمایت از تدوین دس -4
 ؛)اولیه الزم را ندارند

یـا یـک شـرکت     VC در نـانو یـا ایجـاد یـک     گـذاري  سـرمایه براي جذب سرمایه خـارجی بـراي    ریزي برنامه -5
 . گذاري در ایران سرمایه

  1 هاي شبکه آزمایشگاهی حمایت -

  :کند میهاي عضو خود در موارد زیر حمایت  به صورت ساالنه از آزمایشگاه شبکه
  هاي آموزشی و آموزش نیروي انسانی؛ برگزاري و شرکت در دوره -1
  هاي آزمایشگاهی؛ نگهداري، تعمیرات، کالیبراسیون و ارتقاي دستگاه -2
  ؛ISO/IEC17025المللی استاندارد  استقرار و اخذ گواهینامه بین -3
  ها آزمایشگاهی داخلی و خارجی؛ خرید دستگاه -4
  هاي تخصصی دستگاهی؛ تشکیل و فعالیت کارگروه -5
  . افزار مدیریت اطالعات آزمایشگاهی سازي سامانه نرم پیاده - 6

هاي ساالنه شبکه  میزان حمایت مربوط به هر آزمایشگاه براساس امتیاز و رتبه کسب شده توسط آزمایشگاه در ارزیابی
  . شود میعضو، تعیین  هاي از عملکرد آزمایشگاه

  2ها آزمایشگاهی حمایت از ساخت دستگاه -

هاي شبکه آزمایشگاهی است و از سـال   آزمایشگاهی مرتبط با فناوري نانو، یکی از رسالت ها دستگاهحمایت از ساخت 
چندین شـرکت  تا کنون . است آزمایشگاهی فناوري نانو را مورد حمایت قرار داده  ها دستگاه، چندین پروژه ساخت 1385

صـورت   ي متنـوعی را بـه  هـا  دسـتگاه آزمایشگاهی فناوري نانو مورد حمایت قرار گرفته است کـه   ها دستگاهایرانی سازنده 
 STM, AFM, GC, VSM, PACVD, PECVD, Freeze: عبارتند از ها دستگاهتعدادي از این . اند نمودهتجاري وارد بازار 

Dryer, Electro Spinning System .  

  دهاي ناظرنها -5-1-1-2

  3کمیته فناوري نانو سازمان غذا و دارو -

محصوالت نانوپزشکی در ایران و سایر کشورهاي جهان به تدریج در حال ورود بـه بازارهـا هسـتند؛ کـه ایـن امـر در       
بوده  ناپذیر ورود محصوالت نانوپزشکی داخلی و خارجی به بازار امري اجتناب. اي روبرو است ي اخیر با رشد فزایندهها سال

                                                      
1- http://irannano.org/nanolab/index.php?actn=sp&lang=1&id=47 
2- http://irannano.org/nanolab/index.php?actn=sp&lang=1&id=47 
3- http://www.nanohealth.ir/pages/static_page.php?id=1&site=1&lang=1 

http://irannano.org/nanolab/index.php?actn=sp&lang=1&id=47
http://irannano.org/nanolab/index.php?actn=sp&lang=1&id=47
http://www.nanohealth.ir/pages/static_page.php?id=1&site=1&lang=1
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کمیته فناوري نانو سازمان . از حیث نکات ایمنی تدوین و اجرایی گردند ها آني الزم جهت بررسی ها سیاست بایست میو 
اعـم از تولیـد   (ي الزم و بررسی محصوالت سالمت محور مبتنی بر فنـاوري نـانو   ها دستورالعملغذا و دارو با هدف تدوین 

بهداشـتی،  -هـا و ملزومـات دارویـی، تجهیـزات پزشـکی، آرایشـی       ي فرآوردهاه حوزهجهت اخذ مجوز در ) داخل و واردات
ي هـا  حـوزه غذایی و همچنین کمک به توسعه صنایع مبتنی بر فناوري نـانو در   -ي رژیمیها مکملآشامیدنی و  -خوراکی
 . الذکر تشکیل گردیده است فوق

  نهادهاي اجرایی - 5-1-1-3

  1شبکه آزمایشگاهی -

با هدف ایجاد بستري مناسب براي ارائه خدمات آزمایشگاهی به  1383در ابتداي سال شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو 
اعضاي این شبکه متشـکل از  . هاي آزمایشگاهی کشور تشکیل شد محققین دانشگاهی و صنعتی و استفاده بهتر از ظرفیت

قالـب شـبکه    کـه در  شـند با مـی هـاي مختلـف کشـور     و مراکز تحقیقات دولتی و خصوصی از شـهر   ، پژوهشگاهها دانشگاه
  :به موارد زیر اشاره کرد توان میاز اهداف شبکه . کنند میآزمایشگاهی به پژوهشگران خدمات ارایه 

  هاي آزمایشگاهی؛ امکان دسترسی آسان کلیه متخصصین و پژوهشگران کشور به توانمندي •
  توسعه همگام زیرساخت آزمایشگاهی به موازات توسعه فناوري نانو در کشور؛ •
  آزمایشگاهی مرتبط با نانو در کشور؛ ها دستگاهمایت از ساخت ح •
  ي آزمایشگاهی فناوري نانوها زیرساختالمللی در زمینه  هاي بین توسعه همکاري •

و پایگـاه اینترنتـی    المللـی  هاي بـین  همکاريهاي تخصصی،  هاي گوناگون از جمله مشاوره، کارگروه این نهاد در بخش
  . دار است شگران را عهدهوظیفه خدمت رسانی به پژوه

هـاي مختلـف در اختیـار     را از طریـق روش  هـا  آنآوري اطالعـات گونـاگون،    شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو با جمع: مشاوره
عـالوه بـر انتشـار اطالعـاتی همچـون مشخصـات       . دهـد  ار مـی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و مراکز پژوهشی و صـنعتی قـر  

بندي در پایگـاه   به صورت دسته) بدون محدودیت کاربرد در فناوري نانو( ها آنها مختلف  هاي مختلف کشور و دستگاه آزمایشگاه
، ارایـه  info@nanolab. irاي را نیز از طریق پست الکترونیکـی   ، خدمات مشاوره)www. nanolab. ir: به نشانی(اینترنتی شبکه 

هـا آزمایشـگاهی،    ارایه مشاوره در زمینه ساخت و تجهیز آزمایشگاه، تعمیرات، نگهداري، کالیبراسیون و ارتقاي دسـتگاه . دهد می
  . شود هاي جدید داخلی و خارجی و غیره نیز از طریق پست الکترونیکی انجام می خرید دستگاه
آزمایشگاهی موجود و همچنین افزایش جریـان دانـش   - تر از توان علمی هرچه بیشبه منظور استفاده : هاي تخصصی کارگروه

هر کارگروه، از کارشناسان یک دستگاه آزمایشگاهی خـاص  . هاي تخصصی دستگاهی تهیه گردید در شبکه، برنامه ایجاد کارگروه
و یـک نفـر   ) دستگاه از مراکز عضو از بین متخصصین مرتبط با آن(شود که با هدایت یک مشاور علمی  تشکیل می) TEMمثال (

                                                      
1- http://irannano.org/nanolab/index.php?actn=sp&lang=1&id=47 
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هـاي تخصصـی دسـتگاهی،     ، طبق دستورالعمل تشکیل و فعالیـت کـارگروه  )از بین کارشناسان آن دستگاه(به عنوان دبیر گروه 
  . تشکیل گردید است TEM, SPM, SEM, X-Rayهاي  هاي تخصصی دستگاه تا کنون کارگروه. کند فعالیت می

ها، اقدام به تشکیل کـارگروه   تجربه در زمینه استانداردسازي آزمایشگاه متخصصین با همچنین این شبکه با دارا بودن
ــین 6ایــن کــارگروه متشــکل از . تخصصــی اســتاندارد و کالیبراســیون نمــوده اســت  المللــی اســتاندارد  نفــر ســرممیز ب

ISO/IEC 17025       سـازي   زمینـه پیـاده   ایـن کـارگروه در  . ددار عهـده است که یک نفـر از ایشـان دبیـري کـارگروه را بـر
هـا و   ي آزمایشگاهی و اخذ گواهینامهها دستگاههاي عضو شبکه و همچنین کالیبراسیون  استانداردهاي الزم در آزمایشگاه

  .کند میهاي عضو آن ارایه  هاي الزم را به شبکه و آزمایشگاه المللی، مشاوره هاي مختلف ملی و بین اعتبارنامه
ها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه  مند است تا با شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو عالقه شبکه: المللی هاي بین همکاري

هـاي ارایـه خـدمات     هایی را در حوزه ویژه منطقه خاورمیانه و کشورهاي اسالمی، همکاري فناوري نانو در سایر کشورها به
  . به اجرا گذارد ها گاهدستي نوین کار با ها روشو آموزش  ها دستگاهآزمایشگاهی، کالیبراسیون 
هـا،   ها، برنامـه  پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو، اطالعات الزم در زمینه توانمندي: پایگاه اینترنتی شبکه

هـاي عضـو و غیرعضـو از سراسـر کشـور را بــا       هـا و امکانـات موجـود و همچنـین مشخصـات کامـل آزمایشـگاه        دسـتگاه 
هاي متنوع، در زمینه ارتقـاي   همچنین این پایگاه با انتشار مقاله. دهد یار عالقمندان قرار میهاي متنوع در اخت بندي دسته

  . کند کنندگان به این پایگاه فعالیت می دانش فنی مراجعه

  1کمیته استاندارد نانو -

فنـی متنـاظر    سازي این فنـاوري، کمیتـه   با توجه به اهمیت موضوع استانداردسازي فناوري نانو براي توسعه و تجاري
استاندارسازي فناوري نانو با مشارکت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ستاد ویژه توسعه فناوري نانو، با عنوان 

المللـی استانداردسـازي    این کمیته به صورت متناظر با کمیته بـین . تشکیل شد 85در تیرماه  ISIRI/TC229 کمیته فنی
با هدف تهیه و  ) ISO/TC229( المللی استانداردسازي فناوري نانو کمیته بین. کند میالیت فع) ISO/TC229( فناوري نانو

  . است ایجاد شده 2005در سال  ISO موسسهتدوین استانداردهاي مورد نیاز در حوزه فناوري نانو توسط 
ي اصلی این کمیته حق اعضا. کشور به عنوان عضو ناظر حضور دارند8کشور به عنوان عضو اصلی و  36در این کمیته 

جمهوري اسالمی ایران یکی از اعضـاي اصـلی ایـن    . ند پیشنهادهاي جدید استانداردسازي ارائه کنندتوان میي داشته و ار
  .کمیته است

  
  
  

                                                      
1- http://www.nanostandard.ir/ 
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  1کارگروه ترویج ستاد نانو -

ـ  هیاتموسوم به سند راهبرد آینده و مصوب ( هاي سند راهبردي توسعه فناوري نانو یکی از سرفصل ، تـرویج و  )تدول
 رو ایـن از . رسانی عمومی در مورد علم، فناوري و صنعت نانو توجـه دارد  این سرفصل به ترویج و اطالع. سازي است فرهنگ

کننده و چه بـه عنـوان عضـوي از چرخـه      چه به عنوان مصرف ،ي این کارگروه را طیف وسیعی از مردمها برنامهمخاطبان 
  :ایـن مخاطبـان را بـه چهـار دسـته تقسـیم نمـود        توان میبه صورت کلی . دهند یمتولید علم، فناوري و صنعت، تشکیل 

 عموم مردم -4مدیران  -3دانشجویان  -2دانش آموزان  -1

  آمـوزش پـیش از دانشـگاه    -1 :شـود  مـی ي کارگروه به سـه دسـته تقسـیم    ها برنامهبر اساس سند راهبردي، موضوع 
 رسانی اطالع -3تشویق مروجین  -2

 ي کنونی وزارت نیرو در پذیرش فناوريها ظرفیتو  ها محدودیت - 5-2

 در پذیرش فناوري  ها محدودیت - 1- 2- 5

محـور  اي پـروژه   توان گفت وزارت نیـرو وزارتخانـه   در حوزه ساختاري وزارتخانه می :ها در بخش ساختاري محدودیت
  . گردد هاي عمرانی کشور می بخش اعظم بودجه آن صرف پروژهاست که 

شاید بتوان . هر گونه تغییر روش، تغییر ساختار و ارتباطات نیازمند سیر اداري زمانبري است همچنین بدنه سیستم براي
هـایی جوابگـوي    هاي مرتبط با آن در بخش هاي مالی و قانونی کافی نیز براي پذیرش فناوري جدید و ریسک گفت زیرساخت

 کـافی  یتو عدم حما یرانمد يبرا یقانونها مالحظات  از جمله این محدودیت. باشد نیاز فناوري نوین و پویایی چون نانو نمی
پذیري بدنه حاکمیتی و میـانی را در نـوع خـود     باشد که به خودي خود ریسک ي میفناور یرشدر پذ یدر صورت بروز مشکل
ایشـان  % 80چنانچه در پرسشنامه اخذ شـده از مـدیران و کارشناسـان امـر حـاکی از آن بـود کـه        . دهد تحت شعاع قرار می

همچنـین در وزارت نیـرو بـا    . اند ارزیابی کرده% 30تر از  پذیري استفاده از فناوري نانو در حل مشکالت مجموعه را کم سکری
ها و مالحظات بهداشتی و زیست محیطی ورود فناوري نوین نیازمند سیر کسب مجوزات و استانداردهایی  توجه به حساسیت

باشـد و رونـد    ده و در نهایت با سـرعت پیشـرفت فنـاوري همخـوان نمـی     بینی نش است که در چارچوب ضوابط متداول پیش
در نهایت نا مشخص بودن مرجع اصلی و راهبردي در وزارت نیرو در خصـوص  . شود فرسایشی را در انتقال فناوري موجب می

  . باشد هاي جاري وزارتخانه در توسعه فناوري نانو می هاي نوین از جمله نانو از دیگر محدودیت فناوري
در ي همیشـه عامـل اصـلی    فنـاور  یرشدر پـذ  ي فرهنگـی ها محدودیتبه طور کلی  :ها در بخش فرهنگی محدودیت

در وزارت نیـرو نیـز ورود فنـاوري نـوینی چـون نـانو نیازمنـد        . کندي رشد فناوري در هـر سـازمانی مطـرح بـوده اسـت     
  . ي نوین همخوانی نداردها ناوريفي بوده که با شرایط موجود نگاه سنتی به فناور یرشدر پذ سازي فرهنگ

                                                      
1- http://nano.ir/setad.php?page=tarvij/main_tarvij&title=%CA%D1%E6%ED%CC 

http://nano.ir/setad.php?page=tarvij/main_tarvij&title=%CA%D1%E6%ED%CC
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 باشـد  مـی ییرات در ساختار جاري و شیوه عملکرد کنونی از دیگر معضالت فرهنگ سـازمانی  تغ یرشپذ عدم تمایل به
 سـازي  فرهنگاین . باشد میاز سوي متولیان منابع انسانی سازمان  ریزي برنامهکه فائق آمدن بر آن نیازمند صرف زمان و 

یـد را در سـطوح   در قبـال فنـاوري جد   یتمسـوول  یرشعـدم پـذ  انفعال و محور داشته باشد که روحیه  باید رویکرد فناور
در حـل مشـکالت و    یکدیگرگوناگون نسبت به  يها بخش ییافزا عدم تقابل و همهمچنین . مختلف سازمانی اصالح نماید

  . باشد میی و سازمان محور هکارگروي نیز از جمله مشکالت فرهنگی است که ناشی از ضعف روحیه فناور یرشپذ
گیرنـدگان را  در حوزه مدیریت نیز عدم ثبات مدیریت و تغییر متولیان امر و تصمیم  :ها در بخش مدیریتی محدودیت

 یرانعدم تعهد مـد . شود میي فناور محور ها حوزهمناسب در  ریزي برنامهنام برد که به ناچار منجر به عدم امکان  توان می
در کنار بعضا عدم آگاهی مدیریت از کارکردهـا و مزایـاي    پذیري ریسکو کمبود فرهنگ  اسبق یراندبه مصوبات م یدجد

همچنین این عدم ثبات در کنار کمبود . باشد میي نوین خود سد عظیمی بر سر راه پذیرش فناوري در سازمان ها فناوري
 تحـل مشـکال  کوتاه مدت در  هاي برنامهبه یت مدیر گرایشباعث  پذیري ریسکپشتوانه هاي قانونی الزم براي حمایت از 

در سازمان عظیمی چون وزارت نیرو تغییرات اساسی باید از سطح حاکمیتی آغاز گردد تا به کل مجموعـه  . مجموعه است
بودجـه   یریتمـد ي و پویایی در سطح حـاکمیتی و  فناور یرشپذ يبرا یو فرامل یبلندمدت مل یددلذا داشتن . تسري یابد

در سطح عملیـاتی  . اي دارد ست که نیاز به توجه ویژها اي ید نکتهجد يص بودجه الزم و مطالعه شده به فناوراختصا يبرا
د موجب اختالل در ارتبـاط بخـش پـژوهش    توان میی فن یازمندیهايو ن یارتباط بخش پژوهش يالزم برا یریتعدم مدنیز 

 . فناور محور با صنعت آب باشد

الزم در هـاي   ورود، پذیرش و توسعه هر ایده جدیدي بدون توجه به زیر سـاخت  :یانانس ها در بخش منابع محدودیت
ي نوین مانند نانو نیز سطح دانش و اطالعات منابع انسـانی  ها فناوريدر ورود . باشد مین پذیر امکانمنابع انسانی مجموعه 

آشنایی کافی عدم و . ن در سازمان دارداي در موفقیت فناوري نوی در کلیه سطوح حاکمیتی تا عملیاتی نقش تعیین کننده
حـاکی از آن   نظرسنجیچنانچه . گردد میبا فناوري نانو موجب تصورات اشتباه و توقعات غیرواقع و سوء تفاهمات اجرایی 

  . باشد میمدیران و کارشناسان امر با فناوري نانو در حد مقدماتی % 65بود که آشنایی بیش از 
عدم تطابق رشـته  سطح تحصیالتی و موضوعی نیروهاي فارغ التحصیل در جامعه، بعضا  همچنین با توجه به گوناگونی

 ،که در حـوزه عملیـاتی   آورد می وجود بهی در ساختار سازمانی وزارت نیرو محدودیتی براي سازمان با سمت شغل یلیتحص
اي غیر هم راستا در  فکرات جزیرههمچنین ت. گردد می ساز مشکلی نظر فن از یننو يها طرح یبررس يبرا ییعدم توانااین 
  . گردد میي مختلف نیز باعث اتالف انرژي ها بخش

و  يا سـازه  یـاد ز هـاي وزارت نیـر در بحـث عملیـاتی و فنـی، تنـوع       از جمله محـدودیت  :ها در بخش فنی محدودیت
ورود فنـاوري   يبرا مرتبط اتتاسیسموجود در  یفن يها زیرساختکه گاها این  باشد می در مناطق مختلف یفنات تاسیس
 . یستآن قابل اتکا ن يها آزمونو  یدجد
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 ي موجود در پذیرش فناوريها ظرفیت -2- 2- 5

هاي منابع انسانی، توسـعه پـژوهش و    دار ارتقاي دانش و مهارت وزارت نیرو در بخش آموزش، پژوهش و فناوري عهده
این بخـش بـا   . زهاي صنعت آب و برق استنیا تامینهاي عمومی و خالقیت و نوآوري در راستاي  فناوري، افزایش آگاهی

تـرین   ریزي، سازماندهی، هدایت، نظارت و تکیه بر منابع انسانی توانمند و متعهـد بـه عنـوان اصـلی     ، برنامهگذاري سیاست
اي بـا نهادهـاي    ي علمی، نظام مدیریت دانش و تعامل شبکهها فعالیتي نوین در ها روشکارگیري  سرمایه و با توسعه و به

  . نماید هاي فنی، مدیریتی و اقتصادي، در راستاي توسعه پایدار اقدام می در صنعت آب و برق، به ویژه در حوزهفعال 
با برخورداري از مـدیریت دانـش   کند  که بیان میوزارت نیرو در بخش آموزش، پژوهش و فناوري انداز  همچنین چشم
هـاي   و سازمانی و مشارکت موثر بخش غیردولتی، در حـوزه  افزاري افزاري، سخت هاي غنی مغزافزاري، نرم محور و ظرفیت

، از هاي انسانی متخصص و کارآمد و توسعه دانش و فناوري در صنعت آب و برق سـرآمد در منطقـه خواهـد بـود     سرمایه
  . 1هاي مناسبی است که انتقال و توسعه فناوري نانو را نیز تسهیل خواهد کرد ظرفیت

بدنه مدیریتی و بعضا کارشناسی در کنار مجموعه سطح میانی وزارت نیرو و مشاوران  خوشبختانه وجود نگاه علمی در
ـ  مـی و پیمانکاران زبده و واجد صالحیت در کنار بدنه عملیاتی  ي حـائز اهمیـت وزارت نیـرو در ورود    هـا  ظرفیـت د از توان

د حتی پتانسیل مناسبی توان میتابعه  يها شرکتبا و موثر وزارتخانه  یستماتیکارتباط س. ي نوین چون نانو باشدها فناوري
ي اشـاره  راهبـرد  يقـو  یرانمـد وجود به  توان میاز دیگر نقاط قوت وزارت نیرو . به وجود آورد تر بیشبراي ایجاد ظرفیت 

 . سازد میي علمی و فنی را مقدور ها ظرفیتاز  گیري بهرهالمللی موثر نیز امکان همکاري و  ینب و مناسبات ارتباطات. کرد

دانشـگاه  ي ذیربط از جملـه  ها پژوهشکدهدارا بودن زیر ساخت علمی قوي و وجود موسسات علمی و  ر بخش آموزشد
  . باشد میي بسیار موثر وزارت نیرو ها ظرفیتاز  وابسته یآموزش موسسات و دیگر صنعت آب و برق

 سازي ظرفیتو  ها محدودیتنحوه و راهکارهاي برطرف نمودن این  - 3- 2- 5

هـاي   ین گامی که در راستاي استفاده از این ظرفیتتر مهمي ذکر شده، شاید ها ظرفیتو  ها حدودیتمبا توجه به اهم 
ي نوین در وزارت نیرو بتوان نـام بـرد،   ها فناوريي موجود به ویژه در حوزه تولید ها محدودیتمدیریتی و راهبردي و رفع 

، شـود  میتوضیح داده  1-7-5که به تفصیل در بند  این شورا. ین باشدنو يها فناوري يگذار سیاست یعال يشورا یلتشک
ي مربوطه نظارت بـر  ها کارگروهشود و با تشکیل  دار عهدهفناوري نوین از جمله نانو را در وزارت نیرو  تد رکن تولیتوان می

  . شود دار عهدهیرو را وزارت ن یداخل يها نامه نظامو  نامه آیین، ضوابط تدوین
هاي علمی و راهبردي موسسات علمی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت نیـرو   ش استفاده از ظرفیتاز دیگر پیشنهادات این بخ

منابع انسانی در کلیه سطوح که بخشی از آن با پرورش نیروي متخصـص در   آموزش. در ارتقاي سطح دانش نیروي انسانی است

                                                      
  سایت وزارت نیرو، معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی -1
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سـازي و اسـتفاده از    تواند در قالب شبکه نیز میو بخشی ) )دانشگاه(متخصص  یرون آموزش(رسد  آموزشگاهاي عالی به انجام می
  . هاي بخش خصوصی و نهادهاي حامی در ارتقا سطح دانش فناوري منابع انسانی میسر گردد ظرفیت

 ییبـا برپـا   یرانکارشناسـان و مـد   یدانش فن يي ذیربط براي ارتقاها سازمانو امکانات آموزشی  ها ظرفیتاستفاده از 
ي گونـاگون  ها دورهي در قالب فناور یرشو پذ یدانش سازمان يارتقا يدر راستا سازي فرهنگه ی به همراآموزش يها دوره
انداز و افق کوتاه مـدت و بلنـد    با ترسیم چشم. ی بیانجامدکارگروه یهروح يو ارتقا یشیفرهنگ هم اند د به بهبودتوان می

از  گیـري  بهـره مزایـاي   ازمدیران ارشـد و میـانی   اسناد باالدستی،  در راستايمدت فناورانه براي سطوح مختلف سازمانی 
ي کـاربردي کوتـاه   ها برنامهسپس با . کشورهاي پیشرو اطالع حاصل نمایند دور ماندن از آن در قیاس باعواقب فناوري و 

 ،ي سازمانی و حمایت همه جانبـه ها برنامهعملی و با اولویت قرار دادن آن در رئوس  طور بهمیان مدت و دراز مدت  ،مدت
  . زمینه حرکت در مسیر توسعه را هموار نمایند

د کمک شایانی به تسري نهادینه شدن فنـاوري  توان میی انسان یروين يو ارتقا یابیارز یستمس آموزش به همراه بهبود
و ارتقـا و فرهنـگ سـازمانی    پـذیرش فنـاوري،   به طور موازي در کلیه الیه هاي ساختاري و حذف حالت دستوري بـودن  

ي فرهنگی موجـود  ها محدودیت به ضوابط مصوبه مربوطه همچنین توسعه و پرورش دیدگاه آینده نگري و التزام. بیانجامد
 . را حذف خواهد کرد

در یـک بانـک    ها پژوهشو مدون کردن نتایج  سازي تجاريتولید و  ي تحقیقاتی در فاز مطالعه، ها پروژهپیگیري نتایج 
ناشی از آن بتوان با انجام  جویی صرفهمالی ناشی از موازي کاري جلوگیري کرده و از د از هدر رفت منابع توان میاطالعاتی 

همچنـین  . سازي سود جسـت  ي تجاريها برنامهشده در  تجاريي ها فناوريبازدید میدانی از کشورهاي صاحب فناوري و 
مطـرح کـردن مشـکالت فنـی      ت و هـاي پـایلو   نتایج پروژه برگزاري سمینارهاي فصلی براي ارائه دستاوردهاي تحقیقاتی، 

همچنـین یـک خبـر نامـه     . د باشـد توان میموجود با حضور آزاد تمام دست اندرکاران صنعت و تحقیقات از دیگر راهکارها 
رس عموم محققان و صنعتگران کشـور قـرار دهـد، از دیگـر     سادگی در دسته الکترونیکی که خالصه مطالب مطروحه را ب

ي مسـتقل از نظـر   ها گروهم به ذکر است ارزیابی کارهاي تحقیقاتی یا پایلوت قبلی توسط الز. پیشنهادات این بخش است
مدیریت پروژه و ارائه گزارشات حاصل در دو سطح داخل و خارج سازمانی یک رویه معمـول در بسـیاري    آوري، فنتوسعه 
  . ودقلمداد ش سازي ظرفیتد گام موثري در جهت توان میاست که  المللی بیني ها سازمان

ي مختلف مشـخص  ها بخشبا توجه به اینکه وزارت نیرو یک سازمان پروژه محور است باید نقش نانو در  عالوه بر آن،
این مهـم   برداري بهرهت، اجرا و در مطالعا یننو يها فناورياستفاده از  يبرا یمانکارکارفرما از مشاور و پلذا با تکلیف . شود

ي مدیریتی و ها زمینهالمللی در  حبان اندیشه و استفاده از الگوهاي موفق داخلی و بینبها دادن به صا. گردد مینیز حاصل 
  . ي راهبردي باشدها برنامهسند راهبردي وزارت نیرو و  انداز چشمد بستر ساز محقق شدن توان میفنی 
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 ي مناسب به منظور انتقال نانوفناوري در حوزه آبها روشراهکارها و  - 5-3

فناوري در دامـان دانـش   . مشخص است عامل اصلی و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروز اهمیت فناوري به عنوان
هاي کاربرد دانش در زندگی بشـر را کشـف و یـا     توان زمینه پرورش می یابد و اصوال در گذر از وادي تحقیق و توسعه می

امروزه، . است، انتقال فناوري است يونگرو در ينگر فناوري که مستلزم جامع یریتاعمال مد يها از زمینه یکی. ایجاد کرد
 .1به انتقال فناوري وابسته است یقیطور عم شدن به یصنعت

به  یرخود ناگز یندهايمحصوالت و فرا يو بهبود و نوساز یمختلف به منظور بقا در بازار رقابت هاي ها و سازمان شرکت
 یشهـا رو بـه افـزا    و نوآوري یدجد يها فناوري يقاضا برارو ت ینهستند، از ا يتوسعه فناور يها مدنظر قرار دادن فعالیت

شـمار   به یدارپا یرقابت یتها و کسب مز شرکت يسطح فناور تقايدر ار یاساس يا مقوله يراستا انتقال فناور یندر ا. است
وعات بسـیار  موضـ از  گوناگون، به ویژه صـنعت آب کشـور   یعنانو به صنا يموضوع، انتقال فناور یتبا توجه به اهم. آید می

  . باشد سازي فناوري می مهم در تجاري
 یرخـود، همـواره نـاگز    ینـدهاي بقا و امکان رقابت در بـازار و بهبـود محصـوالت و فرآ    يمختلف برا یعو صنا ها شرکت

 يمنـد  بهره يرو تقاضا برا یناز ا. خود بپردازند يها فناوريي استفاده نموده و به توسعه و ارتقا یننو يها هستند از فناوري
کارآمـد در   ياز ابزارها یکیبه عنوان  يانتقال فناور. است یشرو به افزا تولید ینددر فرآ یدجد يها ها و فناوري از نوآوري

  . 2دارد ها بر عهده توسط آن یرقابت یدارپا یتو کسب مزها  و سازمانها  شرکت يفناور يدر ارتقا یحوزه، نقش مهم ینا
 هـا  زیرسـاخت ایـن  . هاي الزم است نیازمند فراهم بودن زیر ساخت» رضه فناوري به بازارخلق ایده تا ع«امروزه فرآیند 

منـدي از   هـاي پژوهشـی، بهـره    و یافته ها فناوريگذاري  ، خدمات حقوقی، ارزشها طرحسازي  شامل ارزیابی قابلیت تجاري
. ها و تولیـدات جدیـد اسـت    اریابی ایدهگذاري و همچنین باز اي به منظور توسعه فناوري، نهادهاي سرمایه خدمات مشاوره

ند بـه تنهـایی در تمـامی ایـن     توان میي امروزي به علت پیچیدگی و تخصصی شدن فضاي کسب و کار جهانی نها شرکت
ي دانش بنیان در یک مجموعه متمرکـز  ها شرکتبنابراین به منظور تسهیل در ارائه خدمات به . ها موفق عمل کنند زمینه

ها، گسترش و تمرکز مراکـز خـدماتی    ي خدمات توسعه فناوري و هم افزایی بین آنها شرکتعامالت و همچنین افزایش ت
 . اي برخوردار است هاي تخصصی از اهمیت ویژه فعال در زمینه ارائه خدمات و مشاوره

 فناوريانتقال  يها روش -3-1- 5

 نیاز در مورد ياست که طی آن فناوراي  پیش تعریف شده ي ازها فعالیتاي از  ، مجموعهيمنظور از روش انتقال فناور
و شرایط گیرنـده و دهنـده آن متفـاوت و در     ي، بسته به نوع فناوريي انتقال فناورها روش. گیرد میاختیار متقاضی قرار 

ي هـا  بنـدي  طبقـه به  توان میاین موضوع،  مورد و مقاالت نوشته شده در ها کتابمیان  در. برخی موارد بسیار متنوع است

                                                      
 نفت صنعت در فناوري توسعه ملی همایش دومین –ز دیدگاه مدیریت فناوري ا DMD فناوري انتقال فرایند ارزیابی –منصور بزمی مرتضی تاجریان  -1

2- http://irannano.org/corridor/index.php?actn=station_view&id=7 

http://irannano.org/corridor/index.php?actn=station_view&id=7
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ي مستقیم وغیرمستقیم، درونی و برونی، رسـمی و غیررسـمی، تجـاري و غیرتجـاري،     ها روشظیر تقسیم آن به مختلفی ن
از  يانتقـال فنـاور   رسـمی  يهـا  روشاز جمله . شده، تجسم و غیرتجسم یافته اشاره کرد بندي بستهشده و غیر بندي بسته

 :باشند میقرار زیر 

روشـی معمـول بـراي    . کنـد  از شرکت دیگـري دریافـت مـی   یک شرکت امتیاز تولید خاصی را  :1لیسـانــس -1
بـراي کشـورهاي پیشـرفته در مـورد      و نیـز  )جـایگزینی واردات (کشورهاي جهان سوم براي صـنعتی شـدن   

معموال  باشد و ، در صورت عدم تسلط مذاکره کنندگان پرهزینه می)پذیري توسعه رقابت(هاي نوظهور  فناوري
 3حـداکثر  (، و یا به عنوان تولید هر محصـول  )واحد قیمت محصول 100ل معاد(مبلغی به عنوان حق امتیاز 

 تجـاري  عالمت – فنی دانش –شامل قرارداد لیسانس اختراع . شود ، در نظر گرفته می)درصد قیمت محصول
 . باشد می رایت کپی–

 . کند نیاز خود را اخذ می یک شرکت از شرکت دیگري فناوري مورد :2اخذ  -2

یک شرکت، متخصصانی را تحت شرایط فنی ویژه استخدام می نماید و یا از شـرکت  : 3زشاخذ از طریق آمو  -3
 . خواهد تا نیروهاي متخصص را در اختیار وي بگذارد تر دیگري می کوچک

شود و شرکت جدیـدي از ترکیـب دو    یک شرکت با شرکت دارنده فناوري دیگري ادغام می :کسب و ادغــام -4
 . آید شرکت قبلی به وجود می

خرد امـا در مـدیریت آن نقشـی     را می فناوريیک شرکت بخشی از سهام شرکت عرضه کننده  :4سهام اقلیت -5
 . ندارد

هاي مورد عالقه دو طرف تشکیل می گردد وعمـدتا بـراي آشـنایی بـه      روي موضوع :گذاري مشترك سرمایه  - 6
مات کار است که پس ااز الز بازار هدف. باشد هاي دو طرف به صورت انتقال مستقیم و غیرمستقیم می فناوري

در صـورت وجـود ریسـک،    . بهتـرین روش انتقـال فنـاوري اسـت    ایـن  . شود از مطالعه اولیه و تائید انجام می
از قرار داد ) درصد 49درصد به  51(گذاري خارجی درصد کم و در صورت عدم ریسک طرف خارجی  سرمایه

 . شود را متحمل می

 . گیرد برداري است صورت می که قرارداد آماده بهرهدر مواقعی : 5روش خرید کل کارخانه -7

شود که در جهت ایجاد یک پروژه  خدمات مهندسی به آن دسته از کارهاي فنی اطالق می: خدمات مهندسی -8
معموال این خدمات توسط موسسـات مهندسـی باتجربـه در امـر مـوردنظر و یـا       . کار آید صنعتی و تولیدي به
 . شود میآالت ارائه  فروشندگان ماشین

                                                      
1- Licensing 
2- Acquisition 
3- Educational Acquisition 
4- Minority Equity 
5- Turn Key 
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هاي پژوهشـی را در مرکـز دانشـگاهی و تحقیقـاتی      یک شرکت هزینه انجام پروژه :1قرارداد تحقیق و توسعه  -9
  . گیرد تا فناوري خاصی توسعه یابد برعهده می

آورنـد و در سـود و    دو شرکت مختلف جهت نوآوري فناوري شرکت سومی را به وجـود مـی   :2معامله مشترك -10
 . شوند میزیـان شرکـت سـوم شریـک 

است که در تولید و ) صنعتی(هاي فنی عموما خدمات و اطالعات فنی و مدیریتی  کمک: خدمات فنی قرارداد -11
معموال این خدمات از طرف واحدهاي تولیدي که داراي تجارب الزم . ساخت محصول یا مواد، مورد نیاز باشد
 . شود و کافی در این زمینه باشند ارائه می

ي فنـاوري خـود را جهـت رسـیدن بـه محصـولی جدیـدتر بـه اشـتراك          ها تواناییرکت دو ش :همکاري فنی  -12
 . گذارند می

 . کنند دو شرکت در زمینه فناوري خاصی اقدام به تحقیق و توسعه می: 3تحقیق و توسعه مشترك  -13

یک شرکت در زمینه پـژوهش جهـت خلـق فنـاوري جدیـد در مراکـز پژوهشـی        : 4گذاري در پژوهش سرمایه -14
 . کند اري میگذ سرمایه

تعدادي شرکت و موسسه عمومی جهت دستیابی به هدف خاصی در زمینه نوآوري فناوریکی بـا   :5کنسرسیوم -15
 . شود رد و بدل نمی ها آننمایند ولی سهامی بین  یکدیگر همکـاري می

 کنـد تـا بتوانـد همـواره در     هاي دیگر ایجاد مـی  یک شرکت شبکه ارتباطی با اشخاص و شرکت :6سازي شبکه -16
 . هاي فنی و تکنیکی باشد جریان نوآوري

دهد و تنها محصـول   هاي فنی را به خارج از خود انتقال می یک شرکت فعالیت :7استفاده از سازندگان بیرونی -17
 . کند مورد نیاز را دریافت می

18-  Spin Off: را  هـا  آنو نـوآوري فنـاوري    شوند مییی که در کنار مراکز تحقیقاتی و یا دانشگاه ایجاد ها شرکت
 . کنند میتجاري 

 شـود  مـی خارجی به صورت درصدي داخلی و خارجی انجـام   گذاري سرمایه :مستقیم خارجی گذاري سرمایه  -19
. شـود  مـی ي انتخـاب شـده انجـام    هـا  سیاستدر چارچوب  ها خارجی، توسط گذاري سرمایهموضوع مورد نظر 

هـاي   ازاریابی، خدمات پـس از فـروش از آورده  ي تولیدي، بها فناوريمواد،  ریزي برنامهي مدیریتی، ها سیستم
 . باشند میخارجی  گذاري سرمایه

                                                      
1- R & D agreement 
2- Joint Venture 
3- Joint R&D 
4- Research Funding 
5- Consortium 
6- Networking 
7- Outsourcing 



  85  کشور آب صنعت در ينانوفناور از استفاده خصوص در ییاجرا مناسب يها سیاست نییتع -پنجم فصل

 

. شود میدر این مدل امکاناتی براي متخصصان، جهت ایجاد شرکت فراهم  :آموزشی –ي علمی ها پاركمدل   -20
 .  شود میرا ترك می کنند ایجاد  ها آزمایشگاهاغلب توسط پرسنلی که  ها کمپانیاین 

و ناظر بر افرادي است که از ناحیه چندین شرکت یـا   شود میدر انگلستان به کار گرفته  این مدل :مدل فرت -21
 . ي دولتی به جستجوي تکنولوژي بپردازندها آزمایشگاهکنسرسیوم نمایندگی دارند که در 

 . د به انواع مختلف انجام شودتوان میقراردادهاي فرعی و دست دوم این روش   -22

 . )سازي داخلی(انتقال دهنده  گرفتن بخشی از کار از  -الف

 داشـته باشـد  قـرار   هـا  آندر شـبکه  پذیرنـده فنـاوري   کـه   ي معتبـر درصـورتی  ها کمپانیگرفتن کار از   -ب
  . )ي تخصصیها فعالیت(

 . باشدمهندسی قوي داشته  پذیرنده فناوري زیرساختي مختلف اگر ها بخشگرفتن کار و دادن به   -ج

کـه امکانـات تولیـدي بـراي      کنـد  مـی ن روش عرضه کننده تکنولوژي موافقت در ای: قراردادهاي بیع متقابل  -23
گـذاري   بازپرداخت اصـل وسـود سـرمایه    عنوان بهمتقاضی فراهم کند و در آینده از محصوالت تولیدشده وي 

 . کند میخریداري  ،خود

 برداري بهرهاستفاده و ین مشوق و انگیزه عرضه کننده تکنولوژي در وارد شدن در قرارداد بیع متقابل، تر مهم  -24
ین انگیزه براي دریافت کننـده  تر مهم. از منابع طبیعی و انسانی ارزان در کشور دریافت کننده تکنولوژي است

 . برداري حداکثر از منابع طبیعی و انسانی در کشورش است انتقال تکنولوژي صنعتی و بهره ،تکنولوژي

ژیک خود را در جهت رسیدن به محصولی جدیدتر به اشتراك دو شرکت تواناییهاي تکنولو: اتحاد استراتژیک  -25
ي بـومی بـا جسـتجو    هـا  تکنولوژيهمکاري استراتژیک عبارت است از فرآیند تشخیص شکاف در . گذارند می

آن  هي پرکننده و سپس درگیر کردن صاحبان آن تکنولوژي در مشـارکتی کـه نتیجـ   ها تکنولوژيبراي یافتن 
صنعتی،  هاي مثل کره، همانند کشورهاي پیشرفت کشورهاي تازه صنعتی شده. اشدانتقال تکنولوژي به کشور ب

اکنون در جستجوي مکملهاي تکنولوژي بومی خود هستند و براي این منظور هر مشـوقی را کـه الزم باشـد    
 . بکشانند ها همکاريتا صاحبان خارجی تکنولوژي را به این نوع  کنند میفراهم 

تواند شیوه مناسبی براي انتقال نانو فناوري در سطوح میانی و عملیاتی در صنعت آب باشـد،   یها م هرچند اکثر این روش
ها فناوري نانو در صنعت آب انتخاب روش انتقال هر فناوري بسـتگی مسـتقیم بـه سـطح      اما با توجه به گسترده بودن شاخه

کـه   2- 1- 6- 5در ادامه مطالعه حاضر در بخـش  . دهاي گوناگون انتقال فناوري دار فناوري کشور در آن حوزه و مطالعه روش
گردد، بـراي مثـال انتقـال دانـش      یرو ارائه میوزارت ن یدر حوزه پژوهش)و بلند مدت یاندرابعاد کوتاه، م( ییاجرا یشنهاداتپ

تواند  نیاز می فنی نانوسنسورها در ابتداي امر نیازمند انتقال فناوري از کشورهاي داراي فناوري است که در اولویت میانی این
هاي مورد نیاز در این حوزه نیازمند مطالعه  لذا تک تک فناوري. بینی شده و رفع گردد با توسعه فناوري در داخل کشور پیش

 . شود تر به آن پرداخته می جامع جهت حصول بهترین روش و فرایند انتقال فناوري هستند که در ادامه بیش
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  فرایند انتقال فناوري  - 3-2- 5
مفیـد نیسـت بلکـه ممکـن اسـت       ري فرایند پیچیده و دشواري است و بدون مطالعه و بررسی الزم نه تنهاانتقال فناو

فرایند انتقـال فنـاوري داراي مراحـل گونـاگون و     . عالوه بر هدررفتن سرمایه و زمان، به تضعیف فناوري ملی هم بیانجامد
   :به سه بخش عمده تقسیم کرد توان میرا  ها آناي است که  پیوسته

  انتخاب و کسب فناوري −
  کاربرد و جذب فناوري ،انطباق −
  توسعه و انتشار فناوري −
تشخیصی که مالحظات زیر را  ،شود میفناوري ملی مشخص  ریزي برنامهي موردنیاز هر کشور براساس نظام ها فناوري
  :دربردارد
  . توسعه کالن است ریزي برنامهاهداف  تامیندر راستاي  -1
ملی توسعه اسـت، لکـن بـه لحـاظ رعایـت       ریزي برنامهفناوري، نظامی وابسته و تابع  ریزي برنامهاگرچه نظام  -2

ي کالن توسعه ملی بـه  ها برنامهي توسعه فناوري، برنامه فوق محور هماهنگی ها برنامهي هم افزایی ها ویژگی
  . روند شمار می

تـا   گردنـد  مـی طـه تعیـین   ي بخش مربوها اولویتي موردنیاز هر بخش اقتصادي برمبناي ها فناوريمجموعه  -3
  . هریک تعیین شود تامینسپس در مرحله بعد روش 

اگرچه در مرحله تعیین نیازهاي فناوري هر بخش اقتصادي، با دیدگاهی مشخص و بخشی مجموعه نیازهـاي   -4
ي انتقال فناوري، انتخاب فوق براسـاس دیـدگاهی ملـی و    ها پروژه، اما در مرحله انتخاب کند میخود را طرح 

  . پذیرد میشی صورت فرابخ
  . ي زیر را در بر گیردها گامد توان می وزارت نیرونیاز  ي موردها فناوريمراحل انتخاب و کسب در حوزه صنعت آب نیز 

هاي کـالن در   توجه به اهداف و استراتژي در این مرحله با: وزارت نیرونیاز  ي موردها فناوريارزیابی و تعیین  -1
بعضی از این  در هاي مورد نیاز وزارت نیرو که البته زیرساخت. شوند تعیین میهاي کلیدي  مرحله اول فناوري

  . تعدادي را نیز کسب کند در برخی نیاز استو  مهیا است ها فناوري
نیـاز بـراي انتقـال     در این مرحله باتوجه به فهرست مـورد : ي مناسب براي انتقالها فناوريبررسی و انتخاب  -2

کشـور، فنـاوري    کنـونی صـنعت آب   توجـه بـه شـرایط    با ر دنیا بررسی شده وي موجود دها فناوري، فناوري
  . شود مناسب انتخاب می

هـاي متعـارف شـامل     روش: هـاي انتقـال آن   و شناخت روش »فرد/بنگاه« فناوريبررسی و شناخت صاحبان  -3
دانش بنیان و  هاي شرکتو یا جستجو از طریق مرتبط با فناوري نانو ها  نمایشگاه برگزاري مناقصه، شرکت در
هـاي   سازمان ها و هاي تخصصی و مهندسان مشاور و صاحب تجربه، انجمن ، شرکتفعال در حوزه صنعت آب

هـا و   تخصصـی و نشـریات مربـوط بـه اختراعـات و شـبکه       -ها و نشریات فنی  المللی نظیر یونیدو، کتاب بین
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شـناخت   بـا  تـوان  در ایـن صـورت مـی    .شـوند  مـی  مرتبط با ستاد توسعه فناوري نـانو رسانی  هاي اطالع بانک
  . نظر و اعمال مدیریت مناسب در سطحی باالتر دست به انتقال فناوري زد تجربه در حوزه مورد متخصصان با

تـاثیر بسـیار زیـادي در     فنـاوري انتخاب روش مناسـب انتقـال   : فناوريهاي ممکن انتقال  بندي روش اولویت -4
ها با توجه به مشالت کنونی صـنعت   این اولویت. داشت خواهد ایطایجاد بهترین شر و فناوريموفقیت انتقال 

هـاي   روشآب کشور مورد مطالعه قرار گرفته، و پس از تطبیق راهکارهاي فناورانه با این مشکالت، در نهایت 
  . گردند ها تعیین می فناوري با نظر به سطح آمادگی هر فناوري براي حل این چالشممکن انتقال 

 یتو توسعه و حما یقتحق يها فعالیتتوجه به  یع،و صنا یقاتیمراکز تحق ینب یکنزد يو موثر، همکار کارا یریتبا مد
حـال توسـعه    به طورکلی کشورهاي در. 1را به حداقل رساند يدرصد احتمال شکست در انتقال فناور توان میموثر دولت، 

کشـورهاي   خصـوص  بهي صنعتی و تازه صنعتی شده بعضی از کشورها آمیز موفقیتي پرارزشی از تجربه ها درسند توان می
ایـن کشـورها نشـان داده     آمیز موفقیتتجربه . امر توسعه فناوري و صنعتی بگیرند واقع درشرق آسیا و آمریکاي التین در

د خـو  وري بهرهتا بر  سازد میرا قادر  ها آني مناسب و مدرن به این کشورها ها فناورياست که فراگیري و انتقال گسترده 
 کشورهایی نظیر کره جنوبی، ،به عنوان مثال. بیفزایند و درنتیجه به توسعه سریع صنعتی این کشورها منجر گردیده است

ازطریق واردات و انتقال فناوري خارجی به عنوان کشورهاي تازه صـنعتی شـده در شـرق     تر بیشتایوان، برزیل و مکزیک 
بـه دوعامـل درونـی و بیرونـی      تـوان  مـی عوامل موقعیت این کشورها را به طورکلی . آسیا و آمریکاي التین مطرح گشتند

و اقدامات قرارگرفته و کلیـه   ها ریزي برنامهدر درون این کشورها، عزم ملی براي توسعه فناوري سرلوحه همه . تقسیم کرد
در  گذاري سرمایهن فضاي در بیرون نیز، به دلیل اشباع شد. شده است مهیابسترها و ساختارهاي الزم براي تحقق این امر 

در ایـن کشـورها    گـذاري  سرمایهبه همکاري مشترك و  المللی بیني ها شرکتان غربی و گذار سرمایهکشورهاي پیشرفته، 
ي کالن اقتصادي نظیـر درآمـد سـرانه،    ها شاخصبخاطر برخی خصوصیات و  توان میاگرچه این کشورها را . اند  راغب بوده

متمایز کرد، با وجـود ایـن بررسـی عوامـل موفقیـت       و روند صنعتی شدنشان از دیگر کشورهاحجم اقتصادي، منابع اولیه 
. 2هستند، بسیار مفید باشـد  ها آند براي کشورهاي دیگري که درصدد پیروي از الگوي توسعه صنعتی مشابه توان می ها آن

  :عبارتند از عتی شده،فناوري کشورهاي تازه صن آمیز موفقیتین عوامل موثر در انتقال تر مهمبعضی از
  مدیریت کارآ و موثر −
  همکاري نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع −
  ي تحقیق وتوسعه ها فعالیتتوجه به  −
  دردسترس بودن بازار کافی  −
  قابلیت خوب و ظرفیت جذب کشور گیرنده فناوري  −

                                                      
 .17صنعت و توسعه ، شماره  »عوامل موفقیت در انتقال فناوري و توسعه صنعتی کشورهاي درحال توسعه«دکتر رضا اسالمی  -1
 .1376، نشر تندیس ،»انتقال فناوري در جهان سوم و ایران«پور  قربان یوسف -2



 کشور ينانو در صنعت آب و آبفا يضوابط نحوه استفاده از فناور  88

 

 

  حمایت موثر دولت  −
  تمایل انتقال دهنده و گیرنده فناوري  −
  سیاست توسعه صادرات −

نقش راهبردي انتقـال و   یدو تول يکارگروه توسعه فناورستاد توسعه فناوري نانو، در  صنعت و بازارایران نیز بخش در 
ي نـانو توسـط   ها فناوريهدف از اجراي این برنامه عبات است از حمایت از انتقال و جذب . است دار عهدهجذب فناوري را 

اي جذب کنـد کـه در آینـده     ت که بنگاه بتواند فناوري مربوطه را به گونهمنظور از انتقال و جذب فناوري این اس. ها بنگاه
. تغییـر دهـد   هـاي مختلـف بـازار فرآینـدهاي مربوطـه را نیـز       بتواند تغییراتی در آن ایجاد نماید و بسـته بـه درخواسـت   

  :بینی شده براي تحقق این برنامه عبارت است از هاي پیش مکانیزم

 ها؛ مراکز توسعه فناوري به بنگاهحمایت از انتقال فناوري از  -1

 ي داخلی و خارجی؛ها شرکتگذاري مشترك  حمایت از سرمایه -2

 ها به یادگیري و جذب کامل دانش فنی؛ تشویق بنگاه -3

 ها؛ ي جذب شده در بنگاهها فناوريسازي و توسعه  حمایت از بومی -4

الزم با نگاهی تقاضا محـور  اي  ریزي جداگانه نامهي ذکر شده برها مکانیزمدر مورد این برنامه براي هر یک از  :ها فعالیت
هدف از اجراي این برنامه حمایت از . اختصاص دارد نهادهاي انتقال و انتشار فناوريبه برنامه  ها برنامهبخشی از این . است

و  هـا  رکتشـ هـا در قالـب طـرح حمایـت از      کلیه مکانیزم. ایجاد و توسعه نهادهاي واسط در انتقال و انتشار فناوري است
  . گیرد موسسات کارگزار انتقال و انتشار فناوري و به شرح زیر انجام می

  پشتیبانی اطالعاتی از نهادهاي واسط؛ -1
  تشویق نهادهاي واسط در صورت انعقاد قرارداد انتقال فناوري؛ -2
 . ها ي خدمات انتقال و انتشار به بنگاه تشویق نهادهاي واسط در صورت ارائه -3

کارگزار انتقال و انتشار فناوري  موسساتو  ها شرکتها در قالب طرح حمایت از  برنامه کلیه مکانیزم در این: ها فعالیت
  . شوند انجام می

که زیرمجموعه ستاد توسعه فناوري نانو بـوده بـا هـدف    ) یدورکر(تا بازار يموسسه خدمات فناوردر بخش اجرایی نیز 
  :  دهد میارائه  یانرا به متقاض یرخدمات ز يانتقال فناور

  در صنعت؛ يرسوخ فناور تسهیل −
  توسط صنعت؛ یجذب دانش فن فرآیند به کمک −
  جذب شده در صنعت؛  يها فناوريو توسعه  سازي بومی به کمک −
   ي؛در حوزه انتقال فناور یعبه فناوران و صنا اي مشاوره خدمات ارائه −
  . يفناور گذاري قیمت −
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در  کارگزار انتقال و انتشار فنـاوري  از حمایتنانو و نظر به طرح جاري با توجه به اولویت بخش آب در انتقال فناوري 
 هـدف  بـا  فنـاوري  انتشـار  و انتقـال  در واسط نهادهاي. صنعت آب می تواد راهکار مناسبی جهت انتقال فناوري نانو باشد

 فنـاوري  انتقـال  اردادهـاي قر انعقـاد  و کشـور  صنعت مختلف هاي حوزه به نانو فناوري يها فناوري انتشار و انتقال پیگیري
 کـه  کشـور  فنـاوري  خـدمات  مراکـز  و موسسـات در این طـرح  . است برقرارگردیده تولید و فناوري توسعه کارگروه توسط
 فنـاوري  توسـعه  کـارگروه  با را خود همکاري درخواست ندتوان می هستند آب و آبفا صنعت حوزه در همکاري به مند عالقه
  . نمایند مطرح

گفـت، حمایـت و اولویـت دادن بـه بررسـی و اجرایـی کـردن         توان میاي انتقال فناوري در این حوزه از دیگر راهکاره
همچنـین برگـزاري   . اهرم اصلی در انتقال بهینه فناوري باشـد  ،گوناگون صنعت آب و آبفا هاي بخشاختراعات مربوطه در 

وزارت نیرو در تعامل با  یگاهو جا فناوري سازي يتجار یتنقش و اهم یحتشرسمینارها و کارگاه هاي تخصصی با محوریت 
از  سـازي  تجـاري کمـک بـه    يبـرا  یـد جد یکردهـاي خصوص و ارائـه رو  یندر ا سازي، ي گوناگون در حوزه شبکهها بخش
  . ي راهگشاي انتقال فناوري نانو در صنعت آب استها روش

 ي مناسب بمنظور مدیریت نانوفناوري در حوزه آبها روشراهکارها و  - 5-4

کشـور اسـت کـه     یـک و آکادم یو نا آشنا در اغلب مجامع علمـ  یدنسبتا جد یسو بحث یکاز  يتوسعه فناور یریتمد
 ياند، از سـو  فراتر نرفته یمطالعات و مباحث علم یرهاند معموال از دا هم که به آن پرداخته يتفکر يها کانون یادانشگاه و 

هـم در   ي،توسعه فنـاور  یریتاز توجه به مبحث مد یرناگزرا دارد،  يتوسعه فناور یرکه قصد حرکت در مس يکشور یگرد
 يهـا  فنـاوري توسـعه   یریتکه مـد  رسد یبه نظر م یشرو،پ يبه کشورها یبا نگاه. است یصورت عمل و هم به يسطح نظر

و  تابپرشـ  یـد جد يها فناوريچراکه سرعت تحوالت در عرصه . باشد میمتداول  يها فناورياز  تر یچیدهبه مراتب پ یدجد
عرصـه   تـرین  یـد کـه جد  نانوفنـاوري . اسـت  یقبل يها ساخت یرمتفاوت با ز ها فناوري ینرشد ا يالزم برا يها ساخت یرز

 يها اولویتاز  یکیعنوان  بر آن، به یمحصوالت مبتن يکاربردها یحوزه اثر و فراوان یگسترگ یلنو است، به دل يها فناوري
کشور،  يفناور هاي يتوانمند يدر کشور، عالوه بر ارتقا ينانوفناور درست توسعه یریتمد. کشور مطرح شده است يفناور
  1.کشور باشددر  یدجد يها فناوري یریتمد يبرا لگوییا دتوان می

بـاال و    یسـک بـا ر  یچیـده، پ ینديفرآورده، فرآ یامحصول  یکدر قالب ) Hi-Tech( یشرفتهپ يها فناوري سازي يتجار
آن  یـت بـه بـازار و کـاهش نـرخ موفق     يفنـاور  یدنزمان رسـ  یشموضوع، باعث افزا ینکه ا يبه نحو. است یزبرانگ چالش
مذکور به  یلبنا به دال یشرفتهپ يها از فناوري) درصد 85حدود ( ییدهد که درصد باال نشان می یجهان آمارهاي. شود می

مـدت   ،شـود  ا به کار گرفتـه مـی  ه فناوري ینا سازي يکه به منظور تجار هایی یوهش یلبه دل یگرد ياز سو. رسند یبازار نم
 يبر فنـاور  یمحصول مبتن یک یدنزمان رس یشاست افزا یهیبد. یابد یم یشمحصول به بازار در عمل افزا یدنزمان رس

                                                      
1- http://vista.ir/article/348402 
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ورود و بقـا در بـازار    يآن را بـرا  یو توان رقابت یدهآن را در زمان ورود به بازار به حداقل رسان يبه بازار، عمال ارزش نوآور
  . 1دهد کاهش می ي،بر فناور یتنمحصوالت مب
 يتوانمندسـاز  یـق از طر یننـو  يها فناوريموفق  سازي يتجار دهد مینشان  يفناور یریتحوزه مد یعلم هاي بررسی
محصول، مطالعه بـازار،   ياستانداردها یافتچون در یبه خدمات ها آن یدسترس یلو فناوران و تسه یانبن دانش يها شرکت

. شـود  می یفتعر »يخدمات توسعه فناور«در چارچوب  دماتخ ینا. است پذیر امکان ... و یفن سنجی امکان ي،رصد فناور
 يفنـاور  یـک بلـوغ   يالزم را بـرا  ینهزم و هستند سازي يتجار یرهزنج یوستهبه هم پ يها حلقه »يخدمات توسعه فناور«

از  یخود را به سـطح  يها فناوريو  ها طرح خدمات، یناز ا یريگ با بهره یانبن دانش يها شرکتفناوران و . کنند میفراهم 
  . کنند یداورود به بازار پ يبرا يتر بیش یکه آمادگ رسانند یتکامل و بلوغ م

  2در کشور توسعه نانوفناوري يراهکارها - 1- 4- 5
 بینـیم  یکه م کند می یداپ یتاهم ینانوفناوري وقت يبرا یتاولو یینضرورت تع :در نانوفناوري یتاولو تعیین ضرورت

مـوارد   یدر بعضـ  کـه  یـن محدود است؛ ضـمن ا  یزکشور ما ن یلبه خود اختصاص داده و پتانس را یعیکاربرد وس يها حوزه
 ینـه کـه قـبال در آن زم   یافـت دست  یفعال شد و به منافع خوب نوفناورياز نا هایی ینهدر زم توان میکه  شود میمشاهده 

  . صورت نگرفته باشد یتیفعال
 یـت اولو  آن يبـرا  تـوان  مـی و ن یسـت ن یدر نانوفناوري به اندازه کاف ها پتانسیلد هنوز نظران معتقدن از صاحب گروهی

 تـوان  مـی قـرار خواهـد داد و ن   تـاثیر ها را تحت  آن، تمام حوزه یمگستره عظ یلنانوفناوري به دل ینعالوه بر ا. کرد یینتع
امـا بـه هـر حـال بـه      . گرفت کار بهآن را  ،ها تاولویدر  یدنظر گرفت، بلکه با رد یدآن با يبرا یخاص یتفرض کرد که اولو

  . ضرورت دارد ینهزم یندر ا یتاولو یینتع ین،متخصص یتاکثر یدهعق
 یـین و تع یدرا دنبال نما یاهداف مختلف دتوان می يتوسعه نانوفناوري در هرکشور :توسعه نانوفناوري هاي طرح اهداف

 يبه اهداف کالن کشور که همـان رشـد اقتصـاد    یدنه کشور و رسدر روند توسع یاديز تاثیر ینهزم یندرست اهداف در ا
ـ  ینهزم ینرا در ا المللی ینعلم کشور در جهان باشد که اعتبار ب یدتول مسه یشافزا دتوان میاز اهداف،  یکی. است، دارد ه ب

  . دنبال خواهد داشت
به منـابع سرشـار    یابیلق ثروت و دستخ. باشد میکشور  يفناور یازهايرفع ن یا یبوم يبه فناور یابیدست یگر،د هدف

از توسـعه نانوفنـاوري انتظـار     تـوان  مـی است کـه   یگريثروت در کشور شود، هدف د یدکه منجر به تول یو صنعت یديتول
ثـروت را   یـد در نانوفنـاوري بـه شـرط تول    یتفعال تخصصین،درصد از م 90صورت گرفته، حدود  هاي یطبق بررس. داشت
  . ددانن یهدف م ینتر مناسب

                                                      
1- http://irannano.org/corridor/index.php?actn=static_page&lang=1&id=59 
2- http://vista.ir/article/348402  
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انجام شـده   یگوناگون يها صورت در کشور ما به یو صنعت یعلم يها طرح یفتعر :توسعه نانوفناوري يها طرح ماهیت
 یـف تعر ی،صـنعت  يها طرحو  یلوتو پا یصنعت یمهن يها طرح ی،پژوهش يها طرحصورت خرد مثل  به ها طرح یاست؛ گاه

اسـت    ینا یافتاز گذشته در توان میآنچه . اند درآمده یمل طرح یکصورت  صورت کالن و به به ها طرح یشده است و گاه
 کـه  یـن ضـمن ا  یـابیم، دست  یصنعت یجهنت یکاند تا به  نشده یگیرياند و پ مانده یدر مرحله پژوهش ها طرحاز  یلیکه خ
 یجـه الزم، نت يها پژوهشاند، بدون انجام  شده یفانتقال فناوري تعر يها صورت پروژه که به یزن یصنعت يها طرحاز  یلیخ

  . اند یاوردهبار ن  مطلوب را به
و  یاز مراحل آموزش ي،فناور یرهزنج يها همه حلقه یدکه در هر طرح، با اند یدهعق ینحوزه نانوفناوري بر ا متخصصین

وري بـازار و فنـا   بینی پیشو  یابیکه به بازار ییها طرح یفعدم تعر. شود  بینی پیش یابیو بازار یتا مراحل صنعت یپژوهش
 یـف تعر یصـورت  را به ها طرحاگر بتوان . به خطر انداخته است یزرا ن ها طرحو  ها فناوري یبعض یاتمربوط هستند، ادامه ح

 یـت درصـد موفق  یگیـري، بـود بـا پ   یـدوار ام توان میرا در برداشته باشند،  يفناور یثمرده یرهزنج يها کرد که تمام حلقه
  . داشته باشد یريگ چشم یشها افزا حوزه یرنانوفناوري نسبت به سا يها طرح
و  یننـو  يهـا  فناوريموفق  سازي يتجار يدر راستا »يخدمات توسعه فناور«از  یريگ موضوع، بهره یتتوجه به اهم با

 یـان، بن دانـش  يهـا  شرکتبه  یارائه خدمات تخصص يمتمرکز برا يساختار یجادا یند،فرآ ینآن در ا یممستق تاثیراثبات 
  . است یاتیح يامر

نـانو در جمهـوري    نانو یکی از اهداف سند راهبرد ده ساله توسعه فناوري ایجاد ارزش افزوده اقتصادي از توسعه فناوري
نـانو   آوردن بخشی از بـازار جهـانی فنـاوري    اسالمی ایران است که کسب توان رقابتی در سطح جهانی و همچنین به دست

بر پایه تقویـت ایـن هـدف و بـه صـورت زیـر        »سعه فناوري و تولیدکارگروه تو«ماحصل آن خواهد بود و ماموریت اصلی 
همچنین از . نانو بر پایه فناوري هدفمند کردن تحقیقات و ایجاد راهکارهاي مناسب براي تولید محصوالت: گردد تعریف می

  :1توان به موارد زیر اشاره کرد می هاي کارگروه برنامه
 حمایت از مراکز رشد -1

 پایش فناوري و صنعت -2

 اشاعه در صنعت -3

 انتقال و جذب فناوري -4

 نهادهاي انتقال و انتشار فناوري -5

 لی با فناوري نانومرفع نیاز و معضالت  - 6

 حمایت از سرمایه گذاران -7

 ترویج تخصصی فناوري نانو -8

                                                      
1- http://www.nano.ir/tolid/ 

http://www.nano.ir/tolid/
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هدف از اجـراي  . باشد که رکن اصلی مدیریت نانوفناوري است میپایش فناوري و صنعت  این کارگروه ها برنامهیکی از 
ایـن طـرح از دو   . نانو از طریق انجام مطالعات تخصصی اسـت  ي داخلی و خارجی و بازار فناوريها يفناوراین برنامه رصد 

به طـور کـل کـارگروه توسـعه فنـاوري و      . اطالعات و انتشار و ارتباط با مخاطبان تشکیل گردیده است آوري جمعقسمت 
هاي مطالعـات   گروه«، »اتی در حوزه بازارهاي جهانیهاي مطالع پایگاه«: دگانه خو گیري از منابع اطالعاتی سه تولید با بهره

هاي الزم را جهـت تشـخیص    در صدد است، زمینه »نانو ي اطالعاتی ستاد ویژه توسعه فناوريها بانک«و  »تخصصی داخلی
گـذاران،   ي داخلی و خارجی فراهم آورد و به متقاضیان مختلف نظیر سرمایهها فناوريموقع صنعت در انتخاب  درست و به

 . به شرح زیر است هاي تهیه شده عناوین گزارشبرخی . ي خصوصی ارائه نمایدها شرکتکارآفرینان و 

 -هـاي نـازك   ها و فیلم نانوروکش -ها نانوذرات و نانوکامپوزیت -اي  مواد نانوحفره: (هاي نقشه راه اروپا در زمینه -1
 ؛پزشکی و بهداشت -صنعت انرژي -سنتز مواد نانوساختار -ها سان درخت

بخش مربـوط بـه    9: بخش شامل 22تهیه شد ه در (نانو و تحقیقات بازار  گذاري در فناوري مروري بر سرمایه -2
 -گـذاري  سـرمایه  -شـده  ثبت اختراعات انداز چشم -نانوابزارها -هاي نانو بخش مربوط به حدواسط 9 -نانومواد

 ؛)توانمندشده با نانو محصوالت

 ازم خانگی؛نانو در لو گزارش کاربردهاي فناوري -3

 کاشی و سرامیک؛ -ساختمان -پزشکی -خودرو -نساجی: ها در صنایع گزارش کاربرد نانو روکش -4

 ها؛ گزارش کاربرد نانوکامپوزیت -5

 نانو در صنعت نساجی؛ کاربردهاي فناوري - 6

 . BCC Research ها ماهانه خبرنامه نانوذرات مربوط به موسسه گزارش -7

رود و هـدف   انتشار فناوري از جمله وظایف دولت به شمار می. نانو در صنعت استبرنامه دیگر این نهاد اشاعه فناوري 
براي ورود به این عرصـه   ها آننانو و ترغیب  و فعاالن کسب و کار کشور با کاربردهاي فناوري ها شرکتبرنامه آشنا نمودن 

 :بینی شده براي تحقق این برنامه عبارت است از پیش هاي مکانیزم. از فناوري است

 شناسایی نیازهاي صنایع؛  حمایت از -1

 نانو در صنایع؛ هاي معرفی کاربرد فناوري حمایت از برنامه -2

 ها؛ حمایت از بازدید مدیران صنایع از نمایشگاه -3

 نانو به صنایع؛ معرفی دستاوردهاي داخلی فناوري -4

 نانو در صنعت؛ سنجی کاربرد فناوري هاي امکان حمایت از طرح -5

 . برپایی فن بازار - 6

 یعو تسـر  سـازي  يتجـار  یـت نـرخ موفق  یشافـزا  يتا بازار، که در راسـتا  يخدمات فناور حوزه فناوري نانو موسسه در
 »يخدمات توسعه فنـاور «وکارگزاران ارائه دهنده  ها شرکتاز  یتاست که با حما يساختار وآن شکل گرفته  یندهايفرآ
  . استقرار داده  یقیناوران حقو ف یاندانش بن يها شرکت یارخدمات را در اخت ینا ،باشد می
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 یطراحـ  يارائـه خـدمات فنـاور    یستگاها 16متشکل از  يا تا بازار، به صورت مجموعه يموسسه خدمات فناور ساختار
با توجه به  یزفناور ن یارا ارائه و هر شرکت  »يخدمات توسعه فناور«از  یبخش ی،به صورت تخصص یستگاههر ا. شده است

از  یکـی به عهـده   یستگاهارائه خدمات در هر ا یفهوظ. نماید یم یافتخدمات را در یناز ا ی، بخشخود يمرحله بلوغ فناور
، هـا  شرکتعمل آمده از  به هاي یتاز حما یسازوکار، بخش ینبه واسطه ا. مستقر در موسسه است يها شرکت یاکارگزاران 

 یـدا اختصـاص پ  ،خدمات یافتدر يبه ازا یارانهت پرداخ یقاز طر یان،بن شرکت دانش یابه فناور  یمپرداخت مستق يبه جا
کـه   یطواجـد شـرا   يها شرکتبه  یمهمچنان به صورت مستق ي،اعتبار هاي یتو حما یمال یالتتسه یالبته برخ. کند می

  . شود میاند، پرداخت  نموده یافتالزم را در هاي یهتاییداند و  موسسه شده يها ایستگاهاز  یبرخ یموفق به ط
امـور کـارگزاران خـدمات توسـعه     «و  »یـان بن دانش يها شرکتامور فناوران و «خود را در دو بخش  یتعالنهاد، ف این
  :است یردو بخش به شرح ز ینموسسه در ا یفاهم وظا. نموده است یده سازمان »يفناور

ن و فنـاورا  یـاز خـدمات مـورد ن   یدهـ  و سامان یجادا یفهواحد وظ ینا: يامور کارگزاران خدمات توسعه فناور -1
 يبـرا  یمطالعـات  يها فعالیتانجام . ددار عهدهبر یرا در قالب کارگزاران بخش خصوص یانبن دانش يها شرکت
 يو جـذب کـارگزاران، اجـرا    ییمختلـف بـه منظـور شناسـا     ياسـتفاده از ابزارهـا   یاز،خدمات مورد ن یطراح
 یفوظـا  یگراز د يمتنوع کار ياالگوه یطراح یزو ن ها آن يمتناسب با هدف آموزش و توانمندساز يها برنامه

  . بخش است ینا
 یابی، اقدام به ارزها شرکتارتباط با فناوران و  يبا برقرار یزواحد ن ینا: یانبن دانش يها شرکتامور فناوران و  -2

اسـتفاده از خـدمات    یرمسـ  سازي، يتجار یحروند صح یصآنان و تشخ هاي یازمنديها نموده و بر اساس ن آن
  . کند میهموار و شفاف را  يفناور یتخصص
آن  یباشد کـه متـول   که به صورت جامع در کشور موجود می ينانوفناور یریتمد يبرا یالزم و مکف یرساختبا توجه به ز
ارتبـاط مـوثر    یک یجاددر صنعت آب، ا ينانو فناور یریتمد يالزم برا یازن یشتنها پ یدباشد، شا نانو می يستاد توسعه فناور
  . شود تر به آن پرداخته می سازي بیش که در بخش شبکه باشد یروسازي وزارت ن شبکه يها الب برنامهبا ستاد نانو در ق

 ي معتبر جهانی در حوزه توسعه نانوفناوري درصنعت آبها مدلارائه و تحلیل  - 5-5

م گیـرد  انجـا  کاربرد و جذب فنـاوري بـه درسـتی    ،یعنی انطباقفرایند انتقال فناوري در  بیان شده تر پیشاگر مراحل 
گفت که امر انتقال فناوري تحقق یافته است، یعنی آنچه که انتقال دهنده طبق قرارداد تعهد کـرده اسـت انجـام     توان می

این فرایند وقتی تداوم خواهد داشت که با اسـتفاده از دانـش انتقـال    . پذیرفته ولی فرایند انتقال فناوري تمام نشده است
 در ایـن صـورت بـا تلفیـق فنـاوري کسـب شـده بـا        . اوري جدیـدي خلـق شـود   دهنده و مهارت وتجربه کسب شده، فنـ 

توسـعه فنـاوري   . شـود  مـی نیازهاي جامعه خلـق   افناوري نوینی متناسب ب ،دستاوردهاي حاصل از دانش، مهارت و تجربه
  :همانند مراحل انطباق جذب و کاربرد، داراي مراحل ذیل است

  . طراحی تولید فرآورده هاي جدید −
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  . ه آموزشیساخت نمون −
  . تولید آزمایشی فرآورده و رفع نواقص آن −
  . تولید انبوه −

بـود و الزم اسـت کـه در مراحـل انطبـاق و جـذب        نخواهد پذیر امکانتوسعه فناوري بدون نهادهاي تحقیق و توسعه 
عه فنـاوري،  بدیهی اسـت کـه مـراد از توسـ    . مرحله کاربرد آن واحد تحقیق و توسعه کارخود را شروع کند ویژه بهفناوري 

واحدهاي  تولید نیست بلکه توسعه به معناي عام آن است و بدون استقرار نهادهاي پژوهشی در توسعه در سطح یک واحد
و از همـه   هـا  دانشـگاه مستمر بـین صـنعت و    اي و ارتباط صنعتی و نهادهاي آموزشی و گسترش آموزشهاي فنی و حرفه

  . نیست پذیر امکانه فناوري پیشرفت، توسع اهتمام متولیان امر به تر مهم
توسعه فناوري در سطح یک بنگاه اقتصادي و حتی در سطح یک بخش بدون گسترش آن به کل ساختار علوم و فناوري 

هاي آن ازجملـه   هاي نوین درتمامی زمینه انتشار فناوري فراگیر شدن فناوري کسب شده و فناوري. جامعه کارساز نخواهدبود
یافت که نـه تنهـا باعـث افـزایش تولیـد در سـطح        انتشار فناوري زمانی تحقق خواهد. توسعه استآموزش، جذب، کاربرد و 

  . سطح یک کشور فراتر رود اي از هاي منطقه جامعه شود، بلکه ضمن ارتقا سطح دانش و مهارت عمومی با همکاري
اند تـا ایـن فنـاوري را در     یت دادهامورماي  در توسعه فناوري نانو در دنیا، کشورهاي پیشرو در این زمینه به ستاد ویژه

در واقع همان ستادهاي ویژه توسعه فنـاوري نـانو هسـتند کـه در      ها سازماناین . ي گوناگون صنعت توسعه دهدها بخش
ي مختلفی در دنیا بـراي  ها مدل. شود میفصل دوم به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفتند که در اینجا از تکرار مجدد پرهیز 

نقشه راه کشورهاي مختلف در حـوزه  موجودیت و محوریت وري در صنعت آب موجود است که در این مطالعه، توسعه فنا
ي مـرتبط بـا آن   هـا  بخـش که فناوري نانو را در آن مورد بررسی قرار داده بودنـد،   آب مورد مطالعه قرار گرفت و درصورتی

 . پردازیم می ها مدلدر ادامه به تشریح این . استخراج شد

  1راه کاربرد نانوفناوري در تصفیه آب روسیه نقشه - 1- 5- 5
هـاي مختلـف    سـازي آب در بخـش   هاي فناوري نانو را براي بهبود کیفیت تصفیه آب و خـالص  این نقشه راه توانمندي

هاي مرتبط بـا تصـفیه آب    سازي آب به صورت مرکزي و غیرمرکزي براي مصارف عمومی جامعه، بخش بازار، مانند خالص
  . دهد سازي آب صنعتی و شهري مورد مطالعه قرار می نعت، خالصبراي استفاده ص

سازي آب و سپس تقاضا براي توسعه نانو در این حوزه به همـراه   در ابتداي نقشه راه، کاربردهاي فناوري نانو در خالص
ت موجود با هاي متداول تصفیه آب، مشکال گیرد که در آن پس از بررسی روش هاي اصلی آن مورد بررسی قرار می محرك

  . یابند کاربردهاي نانوفناوري ارتباط می

                                                      
1- www.rusnano.com 

http://www.rusnano.com
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هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مطالعه شده و به منظـور   هاي استفاده از نانوفناوري در برنامه سپس پتانسیل
ف سـازي آب بـراي مصـر    خالص(شوند  هاي گوناگون بازار آب شرح داده می هاي توسعه نانوفناوري، بخش تعیین استراتژي

  ). سازي پساب آب عمومی، تصفیه آب صنعتی، خالص
هـا   شوند و در نهایت این استراتژي بندي می سازي آب دسته پس از آن محصوالت نانویی کلیدي جهت تصفیه و خالص

 5این مدل نقشه راه به طور کلی از . شوند هاي هر ایالت تدوین می در ابعاد کالن و سپس منطقه اي با توجه به زیرساخت
  :خش تشکیل شده استب

 وظایف فناورانه -1

 هاي بر پایه نانو ها و پروسه فناوري -2

 سازي آب محصوالت براي ورود به پروسه تصفیه و خالص -3

 هاي بازار بخش -4

  هاي جایگزین، حمایتی و سنتی  ها و فناوري پروسه -5

  آلماننقشه راه نانوفناوري در  - 2- 5- 5
که توسط وزارت فـدرال آمـوزش و پـژوهش آلمـان     » موفقیک مدل  -هاي پیشرفته هاي فناوري استراتژي«در برنامه 

  . 1اي نشده است ارائه گردیده، به فناوري نانو در صنعت آب اشاره

  آمریکانقشه راه نانوفناوري در  -3- 5- 5
ریـزي   توسط کـارگروه برنامـه   2009تهیه شده در سال » پذیر نقشه راهی به سوي بخش آب ایمن و انعطاف«در سند 

  . 2اي به فناوري نانو نشده است باشد، اشاره یرساخت مشارکتی شوراي مشورتی میاستراتژیک بخش آب در ز
 2003آب که توسط اداره احیـا ایـاالت متحـده امریکـا در سـال       سازي خالصو  سازي شیریناما در نقشه راه فناوري 

ي تحقیقـاتی و  اهـ  حـوزه بررسـی کـرده و    2020تدوین شده، چالش هاي پیش روي این کشور را در منابع آب تـا سـال   
ي ها فناورياین سند در حوزه چهار کارگروه . 3نماید مید راه حل این مشکالت باشد را معرفی توان مییی را که ها تکنولوژي

 انـداز  چشـم در . ي مدیریت متمرکز تهیه شده اسـت ها فناوريي بازیافت و ها فناوري -حرارتی/ي جایگزینها فناوري -غشا
 یـداري و ، پایـت امن به یه طور قابل توجهبآب  سازي خالصو  سازي شیرین يها فناوري 2020این نقشه آمده که تا سال 

با مرور سند مواردي که در آن به فناوري نانو اشاره شـده بـود   . متحده کمک خواهد کرد یاالتامنابع آب  قابلیت حصول 
  . استخراج شد

                                                      
1- THE HIGH-TECH STRATEGY-A SUCCESSFUL MODEL 2020, www.bmbf.de/pub/hts_2020_en.pdf 
2- Roadmap to a Secure & Resilient Water Sector, http://www.nawc.org/uploads/documents-and-publications /documents/ 
document_5582326a-7a35-4f67-923b-279c642b5129.pdf 
3- Desalination and Water Purification Technology Roadmap, http:// www.usbr.gov /research /AWT/s_t_publications 
/Desal%20Roadmap.pdf 

http://www.bmbf.de/pub/hts_2020_en.pdf
http://www.nawc.org/uploads/documents-and-publications
http://www.usbr.gov
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و مقرون به صرفه بودن آب بـراي آحـاد جامعـه کـه     در اهداف بحرانی مرتبط با نیازهاي ملی براي قابل حصول بودن 
ي جایگزین به نانوتیوب هاي کربنـی و مـواد نـانو بـا     ها فناوري، در حوزه باشد میي تحقیق و توسعه ها اولویتبیان کننده 

که در برنامـه میـان مـدت و بلنـد مـدت ایـن اولویـت بـه غشـاهاي           شدهي کوتاه مدت اشاره ها برنامهسطح ویژه باال در 
  . گردند فعال با فناوري نانو بدل می/شمندهو

ین پتانسیل معرفـی  تر بیشي پژوهشی با ها حوزه که  )آوري فني ها حوزه -نیازهاي ملی(همچنین در جدول تقاطعی 
و  سـازي  نـرم در فناوري غشا، غشاهاي نانوفیلتراسیون براي . شود می تاکیدبر اهمیت موضوعات نانو مطرح شده  گردند می

  . اند شده ت آب ذکرحذف سولفا

  1چیندر  فناوري و علم آبنقشه راه  - 4- 5- 5
  :ي زیر استها بخشتهیه شده است، شامل  2050نقشه راه فناوري و علم آب در چین که در افق 

 ویژگی هاي بنیادین، عوامل اثرگذار و روند تغییرات در مشکالت آب کشور چین: فصل اول

 گر کشورهاي دنیاوضعیت فناوري و علم آب در چین و دی: فصل دوم

 براي توسعه علم و فناوري آب 2050نقشه راه تا سال : فصل سوم

ي مختلف ها بخش، که در این فصل مشکالت 2050توسعه علم و فناوري آب در چین تا سال  بینی پیش: فصل چهارم
 . شود میصنعت آب به تفکیک بررسی 

فناوري آب چـین، کـه در ایـن فصـل نقشـه راه بـه        براي توسعه علم و 2050نقشه راه موضوعی تا سال : فصل پنجم
ي کلیـدي علـم و   هـا  فعالیـت ي کلیدي مطرح و در نهایـت  ها فناورياي، مشکالت بخش آب و  تفکیک براي اهداف توسعه

 . شوند میفناوري توصیه 

 بندي جمعخالصه و : فصل ششم

  . نشده بوداز فناوري نانو  گیري بهرهبه  اي که البته در این سند نیز اشاره ویژه

  2استرالیانقشه راه نانوفناوري در  -5- 5- 5
یـی  زدا نمـک ، با همکاري با معتبرترین موسسـات تحقیقـات آب و   2011یا در سال استرال ییزدا نمک قطب یمرکز مل

. گـذاري نمـوده اسـت    یـه شـده پا  ینتـدو  ياسـتراتژ بنا بر  ،یقاتتحقدر  گذاري سرمایه استرالیا، این نقشه راه را به منظور
  :این نقشه را به شرح زیر است ساختار

  بیان ضرورت اهداف طرح،  -1
  زدایی آب در استرالیا انداز آن براي حل مشکل نمک ساختار و اهداف استراتژیک و برنامه پژوهشی مرکز و چشم - 2

                                                      
1- Water Science & Technology in China: A Roadmap to 2050,  
2- Australian Desalination Research Roadmap, http://desalination.edu.au/wp-content/uploads/2010/02/NCEDA-Research-
Roadmap-2011.pdf 

http://desalination.edu.au/wp-content/uploads/2010/02/NCEDA-Research
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  زدایی آب استرالیا تقاضاي فناوري براي مشکل نمک -3
  عملکرد جاري فناوري در قیاس با نیازهاي کنونی و آینده -4
  هاي پژوهشی مورد نیاز براي کسب فناوري ولویتتدوین ا -5

در این طرح در بخش مدیریت مصرف انرژي به ساختارهاي نانویی در غشاها اشاره شده که با توجه به مصـرف انـرژي   
 2. 3تا  4. 2مصرف انرژي حدود  SWRO(1(یی آب دریا زدا نمککه در حال حاضر در پکیج هاي  ROي ها سیستمباالي 

این میـزان   شود می بینی پیشگزارش شده که با به کار گیري نانو غشاها % 74دارند راندمان  مترمربعت بر کیلو وات ساع
  . افزایش یابد% 85به راندمان 

ساله این کشور، موضوع فناوري غشاهاي آنتی فولینـگ و مقـاوم بـه اکسیداسـیون در      5همچنین در برنامه پژوهشی 
 . باشد میگیري فناوري نانو کار بهاستراتژي این حوزه . است ROا یی بزدا نمکاولویت پژوهشی در گروه 

  2هندنقشه راه نانوفناوري در  - 6- 5- 5
هاي نانو فناوري در محیط زیست و تحقیق و توسعه هنـد، در بخـش آب ابتـدا مشـکالت صـنعت آب       بنا بر گزارش سیاست

شود و در انتها نیز تحقیق و توسعه فناوري نـانو   هند تشریح و سپس نحوه برطرف نمودن این مشکالت با فناوري نانو بررسی می
 6000از ) 1997- 1947(سـال اول اسـتقالل هنـد     50دسترسـی سـرانه آب در طـول    . شـود  هند بیان می کشوردر بخش آب 
با مشکل حـاد کمبـود آب مواجـه     2050شود کشور تا سال  بینی می مترمکعب کاهش یافته است که پیش 2300مترمکعب به 

هـاي   تـوان بـه آالینـده    هـا مـی   از عمده آالینـده . باشد ترین مشکالت کیفیت آب سطحی و زیرزمینی می ین از مهمهمچن. گردد
تصـفیه آب  . ها اشـاره کـرد   دانه باال، وجود آرسنیک، فلوراید و نیترات در برخی مناطق، و درشت میکروبی، فلزات سنگین، شوري

  . ار دارددر اولویت سه کاربردهاي نانوفناوري این کشور قر

   اروپانقشه راه  - 7- 5- 5
  . 3مورد مطالعه قرار گرفت که در اشاره اي به نانو نشده بود 2011نقشه راه حفاظت منابع آب اروپا تهیه شده در 

 ي معتبر در حوزه توسعه نانوفناوري درصنعت آب کشورها مدلارائه و تحلیل  - 5-6

اي در حـوزه فنـاوري    هداف مشخص و تصریح شـده ذکر شد، جمهوري اسالمی ایران نیز داراي ا تر پیشکه  طور همان
انداز بیست ساله نظام، کسب مقام اول کشورهاي منطقه در زمینه علم، فناوري و اقتصاد  که سند چشم به طوري. باشد می

سـازي آن و خلـق    را هدف قرار داده است و این مهم جز با همتی بزرگ و عزمی راسخ در زمینه خلـق فنـاوري و تجـاري   

                                                      
1- Seawater reverse osmosis 
2- Nanotechnology developments in India – The Energy and Resources Institute 2009, Project Report No. 2006ST21: D5, 
www.teriin.org,  
3- http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_env_005_blueprint_water_resources_en.pdf 

http://www.teriin.org
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_env_005_blueprint_water_resources_en.pdf
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سازي فنـاوري و تجربـه    بنابراین، بدون دستیابی به سطح مطلوبی از دانش تجاري. آن قابل دسترسی نخواهد بودارزش از 
 . ي تجاري شده، رسیدن به اهداف سند بیست ساله بسیار دشوار استها فناوريعملیاتی آن و موارد متعدد 

  :سازي فناوري، مراحل زیر وجود دارد طور کلی در فرایند تجاري به
ي تحقیقـاتی جهـت دسـتیابی بـه نتـایج یـا ابـداع فنـاوري در         هـا  فعالیتدر این مرحله : له انجام تحقیقمرح −

هـا و یـا    این مرحله بـا توسـعه دانـش جدیـدي در قالـب یافتـه      . گیرد و مراکز تحقیقاتی صورت می ها دانشگاه
  . رسد اختراعات مبتنی بر فناوري به پایان می

سازي فناوري صورت  ي مربوط به انتقال و تجاريها فعالیتدر این مرحله  :یقمرحله انتقال نتایج حاصل از تحق −
سازي نتایج، ارزیابی قابلیت ثبت و حفاظت قـانونی از نتـایج یـا فنـاوري،      نظیر ارزیابی قابلیت تجاري. گیرد می

از قبیـل   سـازي  هاي مختلـف قابـل اسـتفاده جهـت تجـاري      مطالعه بازار و بازاریابی، بررسی و انتخاب مکانیزم
. سازي یک نوآوري و نهایتـا انتقـال نتـایج    ي تحقیقاتی جهت توسعه یا تجاريها شرکتدهی و تشکیل  لیسانس

  . پذیرد پایان می) صنعت(گیرنده  این مرحله عمال با انتقال رسمی نتایج به طرف انتقال
شده از سوي انتقال گیرنـده   هاي این مرحله با تصاحب نتایج منتقل فعالیت: سازي مرحله پس از انتقال تجاري −

ها و روابـط متقابـل طـرفین     برداري از نتایج یا فناوري و فعالیت هاي بهره شود و فعالیت شروع می) وزارت نیرو(
در ایـن مرحلـه، مـدیریت مالکیـت فکـري بـه منظـور حفـظ و         . باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده مطرح می

المللی بسیار مهم  شده و حقوق محقق و نوآور در سطح ملی و بین جامگذاري ان نگهداري نتایج حاصل از سرمایه
  . باشد می

  1انتقال و توسعه فناوري در وزارت نیرو - 1- 6- 5
و مشکالت صنعت آب و برق، به عنـوان   مسایلگیري آن در حل کار بهدر وزارت نیرو نیز، استفاده از نتایج تحقیقات و 

بر این اساس به منظور خودکفایی صنعت آب . ر نظر گرفته شده استي اثربخشی و سودمندي تحقیقات دها روشیکی از 
ي پژوهشی به جهت توسعه ها طرحبرداري از نتایج  تجهیزات مورد نیاز و کمک به رشد اقتصاد ملی و بهره تامینو برق در 

بـه عنـوان   (ه نیـرو  هاي تحقیقاتی خاتمه یافته در واحدهاي مختلف آن از جمله پژوهشـگا  اشتغال کشور، تعدادي از پروژه
ي هـا  همکـاري ي غیردولتـی از طریـق   ها بخشو  ها دانشگاه، با همکاري )یکی از مراکز مهم و اصلی تحقیقات صنعت برق

یی که براي تولید صـنعتی محصـوالت انجـام    ها فعالیت. گذاري مالی مشترك به مرحله تولید رسیده است علمی و سرمایه
  :عبارتند از شود می

 صنعتیتست نمونه نیمه  −

  ي محصول به صورت بروشور و کاتالوگها ویژگیتهیه مشخصات و  −

                                                      
1- http://rhrd.moe.org.ir/HomePage.aspx?TabID=10831&Site=rhrd.moe.org&Lang=fa-IR 

http://rhrd.moe.org.ir/HomePage.aspx?TabID=10831&Site=rhrd.moe.org&Lang=fa-IR
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  اندازي خط تولید راه −
  هاي کنترل کیفی ه دستورالعملئتدوین و ارا −
  سازي خط تولید تولید آزمایشی و بهینه −

ـ  26هاي تحقیقاتی خاتمـه یافتـه در وزارت نیـرو، امتیـاز دانـش فنـی        شایان ذکر است تاکنون از مجموع پروژه ه نمون
نمونـه تحقیقـاتی نیـز در     7نمونه تحقیقاتی به تولید صـنعتی رسـیده و    14تحقیقاتی براي تولید صنعتی واگذار گردیده، 

  . اندازي و تجهیز خط تولید قرار گرفته است مرحله راه
راینـد  ، بـه منظـور اصـالح ف   در وزارت نیـرو  که با مطالعات انجـام شـده   داشتهالبته در این زمینه مشکالتی نیز وجود 

سازي نتایج تحقیقات و فناوري و انجام بهینه امور مربوطه، موارد زیـر پیشـنهاد گردیـده اسـت کـه برخـی از ایـن         تجاري
  :باشد نیز در دست اجرا میپیشنهادها 

  . نمایند هاي خود را تا مرحله تولید صنعتی هدایت می ایجاد انگیزه کافی براي پژوهشگران که پروژه −
  حقیقاتیپیش خرید محصوالت ت −
  هاي کم بهره اعطاي وام −
  اصالح قوانین و مقررات در قالب امتیاز ترجیحی −
  المللی هاي معتبر بین اعطاي وام کم بهره براي اخذ تاییدیه −
  تقدیر و تشویق تولیدکنندگان −
   هاي واردات کاالهاي مشابه اصالح قوانین تعرفه −

هاي منابع انسانی، توسـعه پـژوهش و    ي دانش و مهارتدار ارتقا وزارت نیرو در بخش آموزش، پژوهش و فناوري عهده
این بخـش بـا   . نیازهاي صنعت آب و برق است تامینهاي عمومی و خالقیت و نوآوري در راستاي  فناوري، افزایش آگاهی

ن تـری  ریزي، سازماندهی، هدایت، نظارت و تکیه بر منابع انسانی توانمند و متعهـد بـه عنـوان اصـلی     ، برنامهگذاري سیاست
اي بـا نهادهـاي    ي علمی، نظام مدیریت دانش و تعامل شبکهها فعالیتي نوین در ها روشکارگیري  سرمایه و با توسعه و به

  . نماید هاي فنی، مدیریتی و اقتصادي، در راستاي توسعه پایدار اقدام می فعال در صنعت آب و برق، به ویژه در حوزه
ت انجام شده، در ادامه مدل توسعه فناوري نانو در صنعت آب کشور تشریح اکنون با بررسی تمامی این موارد و مطالعا

تواند یکی از اسناد پشتیبان در تدوین نقشه راه جامع نانوفنـاوري در صـنعت آب و آبفـا     مدل حاضر در واقع می. گردد می
و  هـاي اقتصـاد   ر حـوزه هـاي همـه جانبـه د    چرا که ترسیم یک نقشه راه جامع نیازمند مطالعات گسترده و تحلیـل . باشد
گذاري مورد نیـاز   ریزي کالن این صنعت است که بتواند راهبري بخش خصوصی را نیز در نوع، حجم و زمان سرمایه برنامه

  . هاي فناوري در بر گیرد در این بخش و بازار کنونی و آتی تمام زیرگروه
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  نانو در صنعت آب کشور توسعه فناوريمدل  - 2- 6- 5
. ایـم خـواهیم داشـت    مروري گذرا بـه آنچـه دسـت یافتـه     ، در ابتدانانو در صنعت آب کشور يمدل توسعه فناوردر بیان 

هـا و   هـاي فناورانـه اسـت کـه سـازمان      منظور از توسعه فناوري، توسعه آن دسته از توانمنديتر ذکر شد  طور که پیش همان
توسعه فناوري اساسا فراینـدي  . نیاز دارند ها آنها براي دستیابی به اهداف کسب و کار خود در دوره زمانی مشخصی به  بنگاه

بـر   وزارت نیـرو وقتـی  . شـود  هاي مختلف مـی  گیري در مورد توسعه یا عدم توسعه فناوري استراتژیک است که شامل تصمیم
 شود، باید تصمیم بگیرد که آن را چگونه و از کجا به دست آورد و منـابع مـالی را   متمرکز میچون نانو توسعه فناوري خاصی 
تصویري جـامع از آینـده کـه اهـداف ملـی توسـعه       : به بیانی دیگر، توسعه فناورانه عبارت است از. کند از چه راهی تامین می

  . بینی در جهت حل مسایل کشور و اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، در آن تدوین شده باشد فناوري، پیش
  :اشندصورت زیر ب ند بهتوان میمحورهاي توسعه فناوري 

  رهبري توسط دولت -1
  رهبري توسط بخش صنعت -2
  مشارکت استراتژیک بخش دولتی و خصوصی -3

اهـداف ایـن مـدل پیشـنهادي بـا مشـارکت وزرات نیـرو،        . اینجا نوع سـوم مـدنظر هـدف ایـن مطالعـه اسـت      که در 
و دیگـر   هـا  سـازمان سازي در حوزه فناوري نانو در صنعت آب و آبفـا و تعامـل مـوثر بـا      ي آن و آغاز شبکهها زیرمجموعه

توسعه فنـاوري نـانو در   حاضر براي در تدوین مدل . گردد میي مختلف، توسعه فناوري نانو در این صنعت حاصل ها بخش
مشـکالت فعلـی    ،یرووزارت ن يدر کشور و مطالعه جامع ساختار ينانوفناور یتوضعاسناد باالدستی، صنعت آب کشور از 

  . فاده شده استاست صنعت آب و نیازهاي فناورانه آن
  :در موارد زیر خالصه نمود توان میرا  توسعه نانوفناوري درصنعت آب کشور این مدل اهداف مورد نظر در تدوین

  آب و پسابسطح کیفی و کمی  انداز بهبود چشم -1
  پذیرش و نهادینه شدن فناوري در سطوح مختلف وزارت نیروارتقاي ابعاد مختلف توسعه  -2
  وزارت نیرودر سطوح مختلف افزایش سرعت تصمیم گیري  -3
  فناوري نانونسبت به  منابع انسانیافزایش سطح آگاهی  -4
  وزارت نیرو در بخش آبدر مرتبط با نانوفناوري یکپارچگی و تسهیل تبادل اطالعات  حرکت در جهت -5
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  مدل توسعه نانوفناوري در صنعت آب کشور -1- 5 شکل

طراحی شده که ) فاز تعالی(و بلند مدت ) فاز ارتقا(، میان مدت )ازيفاز راه اند(این مدل در سه افق زمانی کوتاه مدت 
وضعیت کنونی صنعت آب را در چهار گروه اسناد باالدستی، مباحث استاندارد، سالمت و محیط زیست، مباحث اجتماعی 

عیت آینـده و  سـاله بـه وضـ    8که در سه برنامه در افق زمـانی   کند می بندي دستهي اقتصادي و فنی ها طرحو مدیریت و 
بـر مبنـاي    در ادامه برنامه اي عملیاتی و استراتژي وزارت نیرو. رسد میمطلوب وزارت نیرو در بخش آب و آبفا  انداز چشم

  . گردد میاین مدل ارائه 

 ي وزارت نیرو در حوزه نانو در صنعت آبها استراتژي - 2-1- 5-6

هستند ) انتخابی(هاي عمودي یا گزینشی  استسی اول،. به سه نوع سیاست باید توجه نمود ي،گذاري فناور سیاست در
شوند که هرچند  هاي افقی هستند که شامل تدابیري می سیاست دوم،. دهند قرار می یژهکه فناوري خاصی را مورد توجه و

ایـن دو  . باشند هایی ویژه مانند تحقیق و توسعه می معطوف به بخش خاصی نیستند و عمومیت دارند، ولی متوجه فعالیت
 عهگیـرد و در بعـد افقـی، بحـث توسـ      در بعـد عمـودي، گـزینش و انتخـاب صـورت مـی      . د با یکدیگر تفاوت دارنـد رویکر

البته این دو مکمل یکدیگرنـد و وجـود هـر دو سیاسـت در کنـار      . هاي ویژه در صنایع مطرح است زیرساختارها و فعالیت
که به وضع بازار توجـه دارنـد و    شود اطالق می هایی هاي کارکردي هستند و به سیاست سیاست سوم،. یکدیگر الزم است
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در واقع سیاست کارکردي، حد وسط سیاست افقی و عمودي اسـت و  . توانند یک زنجیره و یک چرخه را تکمیل کنند می
  . 1گیرد یک شاخه و زنجیره را براي بهبود وضع آن در نظر می

  :2کند نوع سیاست فناوري را تعریف میهاي ملی نوآوري دو  بندي سیستم طرف دیگر ارگاس براي طبقه از
باشـد؛   هـاي بـزرگ مـی    ها و سازمان گرا تمرکز بر تعداد کمی از فناوري هاي ماموریت در سیستم: 3گرا سیاست ماموریت

  . شود هدف مشخصی تعریف شده و وجوه مالی براي تحقق اهداف خاص ارائه می
ي با هدف افزایش ظرفیـت نـوآوري یـک اقتصـاد بـا تمرکـز بـر        گذار ها، سیاست در این گونه سیستم: 4گرا سیاست اشاعه

در . گیـرد  و غیـره صـورت مـی   ) روابط رسمی و غیررسمی بین کنشگران مختلف(زیرساخت علمی، انتقال فناوري و همکاري 
  . پذیرد کارگیري این دانش عملی صورت می گذاري اقداماتی در جهت اشاعه دانش عملی جدید، همچنین به این نوع سیاست

. هسـتند ) تا حدود زیادي افقـی  و(گرا  عمدتا اشاعهتوسعه فناوري نانو ستاد  توسط یراندر ا نانو يفناور گذاري سیاست
هاي اخیر در چـارچوب   اند که چنانچه سیاست هم مورد توجه قرار گرفته) Functional(هاي کارکردي  البته بعضا سیاست
در حـال  . شـد  خواهدشده و مورد بازنگري قرار گیرند نتایج بهتري عاید  بندي دسته) NIS(نوآوري  یکارکردهاي نظام مل
هـاي فـوق در    اند، خوب است حداقل قابـل قبـولی از سیاسـت    گزینشی مورد توجه نبوده/هاي عمودي حاضر چون سیاست

  . 5باشند، انتخاب شوند هایی که مورد وفاق اغلب متخصصین می حوزه
ي در بخـش فنـی و   گذار سیاستعمده . شود میدر حوزه ساختاري و پژوهشی ارائه  ي وزارت نیروها استراتژيدر ادامه 
ریزي استراتژیک، گرفتن  برنامهدر . باشد مینوع عمودي و در حوزه اجتماعی و مدیریت و آموزشی از نوع افقی  پژوهشی از

در تـدوین ایـن   کـه  فرداسـت  تصمیمات امروز با توجه به شرایط محیطی و از دیدگاه عملیاتی بـراي رسـیدن بـه نتـایج     
و  و مدیریت شـده  شناساییي نو ها فناوريدیدي مناسب و هوشمندانه تمام تحوالت را در حوزه سعی شده با  ها استراتژي

ي هدفمند و انتخابی، وزارت نیرو در بخش آب و آبفـا بـه جایگـاه مناسـبی     ها پژوهشو  فناوري نانواز علم و  مندي بهرهبا 
  . اسناد باالدستی را نیز تحقق بخشد انداز چشمدست یافته و  میان کشور هاي جهان

در حوزه ساختاري وزارت نیرو با ذکر مشخصات و ) میان و بلندمدت ،درابعاد کوتاه(اجرایی  پیشنهادات -1- 5-6-2-1
 مختصات هر یک

فنـاوري را  ورود به عرصه نوین  ،مدیران ارشددر رشد و گسترش این دانش مورد نیاز است، آن است که ابتدا  آنچه در
موقع از هـر فنـاوري   ه یک اصل قرار دهند و به عنوان یک اولویت باال به آن بنگرند و همت خود را براي ورود و استفاده ب

                                                      
 یتوسعه صنعت ينقد طرح استراتژ: یتا سیاست صنعت؛ از سیاست اقتصادي "يکالن توسعه تکنولوژ يها از سیاست یمروري کوتاه بر برخ"اهللا؛  طباطباییان، سید حبیب -1

 1383 ي،استیر: شریف، تهران یکشور، مرکز مطالعات فناوري دانشگاه صنعت
  .1384وزارت صنایع، مرکز صنایع نوین، : ؛ تهران"سیاست فناوري؛ اصول و مفاهیم"سرکیسیان، آلفرد؛  -2

3- Mission-oriented policy design 
4- Diffusion-oriented policy design 
5- http://www.nano-atu.ir/NewsPage.php?News_Id=24 

http://www.nano-atu.ir/NewsPage.php?News_Id=24
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جهـت اجرایـی    کـل سـاختار   یـابی و ارز یزينمودن و مم یاتیعمل- یهجهت نظارت عال يانتخاب مجرلذا . معطوف نمایند
  . ها از اهم پیشنهادات است شدن برنامه
مرور وضعیت نانوفناوري در کشور و بررسی جامع اسناد بـاال دسـتی موجـود در ایـن زمینـه و مطالعـه جـامع        پس از 

ساختاري وزارت نیرو در کلیه سطوح حاکمیتی، میانی و عملیاتی، دید جامعی از وضعیت کنونی وزارت نیرو در قبال ورود 
به اهداف پروژه حاضر و ترسیم وضـعیت آینـده فنـاوري نـانو در     اکنون براي حصول . آمد دست بهفناوري نوینی چون نانو 

ي خود مورد مطالعه قرار گرفتـه و  ها حوزهو آبفاي کشور، نیازمند این است که مباحث گوناگون به تفکیک در  صنعت آب
 . ل خود سوق یابندا طی سه مرحله شامل برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به وضیعت ایده

ي ها برنامهکه در آن سه سال اول به  گردد میاي هشت ساله حاصل  ترین حالت طی برنامه ارشناسان بهینهطبق نظر ک
برنامه میان مدت سال سوم تا پنجم ایـن  . را در بر می گیرند ها استراتژيکوتاه مدت اختصاص دارد که فاز راه اندازي این 

ي بلند مـدت در آن  ها برنامه. دارندي تدوین شده در فاز ارتقا قرار ها برنامهو  ها استراتژيکه در آن  گیرد مینقشه را در بر 
که در این مرحله ورود نانوفناوري به صنعت آب  گردند میطرح از سال ششم تا پایان برنامه که سال هشتم است را شامل 

  . کند میو آبفاي وزارت نیرو فاز تعالی خود را طی 
ي وزارت نیرو در حوزه فنـاوري نـانو در صـنعت آب و آبفـا در     ها استراتژي، ي به عمل آمدهها بررسیطبق مطالعات و 

اسناد باال دستی، استاندارد، سالمت و محیط زیسـت،  : چهار حوزه مستقل با نظر به روابط موثر بین بخشی قرار می گیرند
  . ي اقتصادي و فنیها طرحاجتماعی و مدیریت و در نهایت 

که با التزام به آن اسناد اندازي، ارتقا و تعالی تبدیل وضع کنونی به وضعیت آینده است  در فاز راه ریزي برنامههدف از 
ارتقا  المللی بینملی و  باالدستی به مباحث قانونی، و همچنین مباحث استاندارد، سالمت و محیط زیست به استانداردهاي

مدیریتی به فرهنگی و راهبردي تبـدیل شـده و   همچنین با نهادینه شدن فرهنگ فناور محور مباحث اجتماعی و . یابد می
  . و بازرگانی منجر خواهند گشت سازي تجاريي اقتصادي و فنی موجود در این حوزه در انتهاي برنامه تعالی به ها طرح

  اسناد باالدستی -

 باشد مییرو در حوزه اسناد باالدستی، در فاز اول نیاز به تشکیل یک دفتر مرتبط راهبردي در سطح حاکمیتی وزارت ن
ي در گـذار  سیاسـت د شوراي توان میاین دفتر . ي نوین به ویژه نانو را در بدنه وزارت نیرو راهبري کندها فناوريکه بررسی 

نـد شـامل وزیـر نیـرو بـه عنـوان ریاسـت شـورا،         توان مـی در حوزه صنعت آب و آبفا، اعضـا  . ي نوین باشدها فناوريحوزه 
ي هـا  شـرکت ي مادر تخصصی در سطح میانی، و نماینـدگان  ها شرکتمیتی، مدیران ي آب و آبفا در سطح حاکها معاونت

ایـن شـورا در   . مشاور و پیمانکاران در سطح عملیاتی، و نمایندگان بخش خصوصی، انجمن هاي صنفی و صـنعت باشـند  
گان مختلفـی از  آن بنا بـر تصـمیم شـورا از نماینـد     يشده که اعضا بندي دستهي فنی گوناگون ها کمیتهسطح اجرایی به 

ي مصـوب کمیتـه را بـر طبـق سـند مـدون       هـا  برنامهکمیته فنی وظیفه راهبردي . گردد میي مورد نظر تشکیل ها بخش
  . به میزبانی دفاتر مختلف عمل خواهد نمود ،است و بنا بر مقتضی عملکرد دار عهدهنانوفناوري 
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  دفتر مرتبط راهبردي در سطح حاکمیتی وزارت نیرو -2- 5 شکل

و  نامـه  نظـام کـه وظیفـه تـدوین     شـود  مـی اي مثال، کمیته فنی یا راهبـردي در حـوزه اسـناد باالدسـتی تشـکیل      بر
بـا توجـه بـه سـاختار کنـونی وزارت نیـرو       . گیـرد  مـی ي مرتبط با فناوري نانو را در صنعت آب و آبفا به عهده ها نامه آیین

در ایـن راسـتا ورود   . نی و مهندسی آب و آبفا صورت پذیردراهبري این کمیته در دفتر استانداردهاي ف گردد میپیشنهاد 
هـاي   بیسـت سـاله نظـام و وزارت نیـرو در حـوزه      انـداز  چشـم ي عملیاتی وزارت نیرو بر طبق سند ها برنامهنانوفناوري به 

و ضـوابط،   ها نامه آیین، نامه نظامکه در آن قالب  گردد میگوناگون آب و آبفا توسط این کمیته و اعضاي متخصص اجرایی 
  . شود میگام برداشته  ها آنو اجرایی کردن  رسانی اطالعتدوین گشته و در راستاي 

ها مورد بازنگري قرار گرفته و در کنار تدوین ضوابط جدید، دوران ارتقا بـا   نامه نظامدر برنامه میان مدت این ضوابط و 
در برنامه بلند مدت تعالی نیز با تبدیل ایـن  . پذیرد میي مرتبط صورت ها شبکهنظارت و بهسازي دفتر راهبردي در حوزه 

ي قانونی کنونی در حوزه نانوفنـاوري در صـنعت   خالهااسناد باالدستی به قوانین، ویرایش و اصالح و نظارت عالیه اجرایی 
فعان اي قابل برداشت براي سطوح مختلف وزارت نیرو و بخش خصوصی و ذین آب و آبفاي کشور مرتفع و به صورت برنامه

  .امر بدل خواهد گشت

  استاندارد، سالمت و محیط زیست -

از یـک کـارگروه تخصصـی جهـت      گیـري  بهـره در برنامه اجرایی کوتاه مدت وزارت نیرو  ها استراتژيدر این حوزه نیز 
خواهـد نمـود   تعامل موثري را با سازمان ملی استاندارد آغاز  کارگروهاین . باشد میهاي نوین  ياستاندارد در حوزه تکنولوژ

ي مرتبط صنعت آب و آبفا به استانداردهاي ملـی  ها بخشدر  المللی بینکه در این راستا تبدیل استانداردهاي تدوین شده 
  . باشد میقابل اجرا از اهداف کوتاه مدت آن 
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یقات آب موسسه تحقگردد که  پیشنهاد میي به عمل آمده، ها بررسیبا توجه به مطالعه دقیق ساختاري وزارت نیرو و 
ایـن موسسـه بـه    . شـود  دار عهدهگروه را باشد، راهبري این کار سطح عملیاتی وزارت نیرو می ي متبوعها زیرمجموعهکه از 

گیري فنـاوري نـانو در   کـار  بـه عنوان موسسه معتمد و مرجع در اجرایی نمودن و تسهیل روند اخذ مجوزات مربوطه بـراي  
در حوزه توسعه فنـاوري در   سازي شبکهي مربوط در حیطه ها سازمانرا نیز با  وارد شده و تعامل موثري برداري بهرهبحث 

  . شود میبه آن پرداخته  تر بیش 3-1-6-5صنعت آب و آبفا آغاز خواهد نمود که در بخش 
همچنـین تعامـل   . شـوند  بـرداري وارد مـی   در برنامه میان مدت اجرایی نیز استانداردهاي تدوین شده جهت استفاده در بهره

بـه صـورت پیشـنهاد     ISO1توانند جهت تـدوین بـه    برداري نیز می موثر با سازمان ملی استاندارد، خالهاي موجود در بخش بهره
هـاي   تواند در برنامه بلند مدت میزبـانی در کمیتـه   می WG(2(هاي ایزو  مشارکت موثر کارشناسان ذیربط در کارگروه. ارائه شوند
نهادینـه شـدن   . را در حوزه آب و آبفا براي کشـورمان ایـران بـه ارمغـان بیـاورد     ) WG( ISOهاي  و یا کارگروه 3)TC(تخصصی 

  . باشد ها در حوزه فناوري نانو می نیز از اهداف این استراتژي) HES(جایگاه استاندارد، سالمت و محیط زیست 

  اجتماعی و مدیریت -

انـدازي   ي بخش راهها برنامهاز جمله . ش فناوري باشدي این بخش، بحث آموزها استراتژيو  ها برنامهین تر مهمشاید از 
ي وزارت نیرو در ورود فناوري نانو به صنعت آب و آبفا، آموزش و تشویق کارشناسان این صنعت به گذرانـدن  ها استراتژي

ایـن   سطح دانش فنی ایشان از نحـوه عملکـرد و کاربردهـاي    يوزه فناوري نانو و ارتقاحي کوتاه مدت آموزشی در ها دوره
ي کوتاه مدت آموزشی، طرح جذب نیروي متخصص نانوفناوري بـه  ها برنامهدر کنار . باشد میفناوري در صنعت آب و آبفا 
همچنین پیرو مطالعـات صـورت   . ي اجرایی این بخش استها برنامهي ذیربط از دیگر ها کمیتهویژه در حوزه کارشناسی و 

ي علمی غیرمـرتبط بـا صـنعت آب    ها زمینهرشته است اغلب داراي پیش  گرفته، کارشناسان فناوري نانو که دانشی میان
ي اجرایی در فازهاي ارتقـا و تعـالی و اهمیـت انکارناپـذیر منـابع انسـانی در       ها هاي آتی و برنامه گامبا توجه به . باشند می
و توسـعه فنـاوري نـانو     نـداز ا چشـم سـند  نیل به اهداف و برداري،  بهرهبرد اهداف عالیه وزارت نیرو به ویژه در بخش  پیش

فناوري نانو در صنعت آب کشور، مطالعات حاکی از این بود که خال موجود در این حوزه در برنامه میان مـدت بـا   اولویت 
 شود میاین مهم میسر ن. ي تخصصی مورد نیاز جبران گرددها زمینهتربیت منابع انسانی متخصص در فناوري نانو با پیش 

ي مرتبط فنی و مهندسی در موسسات متبـوع وزارت  ها شاخهاتی طرح دروس اجباري فناوري نانو در مگر با رویکرد عملی
  . و توسعه فناوري در این بخش سازي شبکهنیرو و در تعامل با وزارت علوم در حوزه 

فناوري نانو و  از ستاد ویژه توسعه گیري بهره، سازي شبکهشاید یکی دیگر از اقدامات اجرایی موثر وزارت نیرو در حوزه 
گیري از متخصصان جهت بررسی  بهره توان می ها آناز جمله . هایش جهت جبران منابع انسانی متخصص باشد زیرمجموعه

                                                      
1- International Satndard Organization 
2- Working group 
3- Technical committee  
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سـتاد نـانو در کوتـاه مـدت      بدین گونه. ي نوین نانو فناوري را در حوزه پژوهشی و عملیاتی نام بردها طرح سنجی امکانو 
هاي ارتقا و تعالی ایـن   پیشبرد اهداف بخش راه اندازي داشته باشد تا در ادامه در برنامه د نقش بسیار موثري را درتوان می

  . خال پر گردد
سطح آگاهی منابع انسـانی   يدر برنامه میان مدت با جذب نیروهاي متخصص تربیت شده این فناوري و همراه با ارتقا

نو فنـاوري در صـنعت آب و آبفـاي کشـور، در راسـتاي      ي میان مدت و بلنـد مـدت نـا   ها برنامهاز اهداف کلی این طرح و 
نیـز از   المللـی  بـین ي ورود به بازارهاي ها گذاري سیاستهمچنین . جهت پذیرش فناوري نوین گام برداشت سازي فرهنگ

  . باشد میدیگر اهداف اجرایی میان مدت سطح حاکمیتی وزارت نیرو 
بدنه ساختاري وزارت نیرو در کلیـه سـطوح حـاکمیتی، میـانی،      در فاز تعالی نیز نهادینه شدن فرهنگ فناور محور در

  . تخصصی و عملیاتی، و حمایت از حضور در بازارهاي جهانی از اهداف عالیه این بخش است

  ي اقتصادي و فنیها طرح -

در . ان داردایران در تولید علم نانو رتبه اول را در خاور میانـه و نهـم را در جهـ   تاکنون ذکر شد،  تر پیشکه  طور همان
 مرکـز  ایجـاد  بر مبنی ،)متحد ملل صنعتی سازمان توسعه(یونیدو  و ایران بین سند نیز با توجه به امضاي الملل بینحوزه 
 تحقیقـات  تمرکـز  حـوزه  یونیدو بـه عنـوان   سوي از سال 4 مدت براي ایران در ایران که طبق آن، نانو فناوري المللی بین

 و آب صـنعت  در نـانو  کاربرد ارتباط با در که یونیدو تحقیقاتی هاي پروژه مدیریت است و شده انتخاب آب در نانو فناوري
ي هـا  پروژهاز این امکانات، به ویژه استقرار یونیدو در ایران، و طرح  گیري بهرهلذا . شد خواهد سپرده ایران به باشند پساب

و در این زمینه کمک شایانی به صـنعت آب کشـور   مشترك در زمینه نانو فناوري در صنعت آب و آبفا با کشور هاي پیشر
همچنین با توجه به پیشنهادات اجرایـی در  . خواهد کرد المللی بیندر بخش راه اندازي و کسب تجربیات اجرایی در حوزه 

ـ  مـی ي مـرتبط  ها زمینهي پژوهشی در فاز پایلوت در ها اولویتحوزه پژوهشی وزرات نیرو،  د تـدوین و نانوسـاختارهاي   توان
  . مورد استفاده قرار گیرند اولویت این گروهیشنهادي پ

ي مشـترك در  هـا  طـرح با التزام به موارد مطروحه، دانش فنی در بدنه وزارت نیـرو در برنامـه میـان مـدت بـا انجـام       
ین ي نـو ها فناوريات مورد مطالعه با تاسیسي الزم براي طرح جایگزینی ها زیرساختکشورهاي توسعه یافته، ارتقا یافته و 

کیفیـت الگوهـاي فنـی و مهندسـی بـراي       ياز دیگر ملزومات این مرحله بـازنگري و ارتقـا  . گردد میو فناوري نانو فراهم 
در ادامه با نظر به پیشنهادات اجرایی در حوزه پژوهشـی وزرات نیـرو و نتـایج مطالعـات     . باشد میجانشینی فناوري نوین 

ـ  مـی ي مـرتبط  هـا  زمینـه لوت در پژوهشی انجام شده تا بدین مرحله، در فاز پـای  د تـدوین و سـاختارهاي فنـاوري در    توان
  . قرار گیرند برداري بهره هاي این دسته آغاز و یا پیگیري و مورد اولویت

قرار گرفته اند از اهداف ایـن بخـش    برداري بهرهمورد  يي نوین که تا فاز ارتقاها فناوري سازي تجاريدر فاز تعالی نیز 
و صـادرات  ) با نظر به دیدگاه حمـایتی در حـوزه مـدیریت   ( المللی بینحضور در بازارهاي  سنجی مکاناهمچنین . باشد می
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فناور محور ایران در بخش آب و فاضالب از اهم دستاوردهاي وزارت نیرو در این حوزه خواهد بود کـه بـا نهادینـه سـازي     
  . نماید میه بلند مدت خود تجاري و بازرگانی ي اقتصادي و فنی را در برنامها طرحو نوآوري  آوري فني ها مکانیزم

 1ارتقاي یادگیري سازمانی -

سـازمان   »ینگـارو «از نظـر  . شـود  ها از طریق دانش و فهم بهتر گفته می یادگیري سازمانی به فرآیند پیشرفت فعالیت
  یلتعـد   يرا طـور   و رفتـار خـودش    است  دانش  و انتقال  کسب یجاد،ا  ییمهارت و توانا  يدارا  که  است  یسازمان یادگیرنده

  . 2باشد یدجد  هاي یدگاهو د  دانش کننده  منعکس  کند که می
تئـوري  . دهـد  میعمومی، اثر یادگیري زمانی که یک فعالیت درون سازمانی، سازماندهی و توسعه داده شود، رخ طور به

اي  آموزند، آنچنان که زمانی که کارکنان، وظیفه مردم از تجربه می. یادگیري بر پایه اصول ساده سرشت انسانی قرار دارد
سـازمانی   انداز چشمدر حوزه فناوري نوین نانو نیز دانش و آگاهی فناوري و افق . شوند میرا تکرار می کنند در آن کارا تر 

از  هـا  فعالیـت ي هـا  زمینـه  یدرتمـام  یـادگیري هـاي   یمنحن. در این زمینه باید در کلیه سطوح سازمانی توسعه داده شود
کارکنان ممکن اسـت  . باشند میشرکت  یکاستراتژ یزير از برنامه یبخشو  روند یم کار بهآن ها  ینتا نادرتر ینتر یعموم
، بنابرین توسعه دانـش نـانو و موفقیـت ایـن     مقاومت کنند یادگیريبه سازمان در برابر  یشگرا یاو  یزهفقدان انگ یلبه دل

کـه   یابد یناناطم یدبا یریتو مد است یادگیري یمنحن یدهکارکنان به ااعتقاد  یمی بافناوري در وزارت نیرو ارتباط مستق
برگـزاري  فضاي مجـازي و  گیري از  بهره. آموزش ببیندکه کل سازمان بتواند  گیرند میاي قرار  درخور، به گونه یندهايفرآ

  . اي فرهنگی آن موثر باشدتواند در تسریع گسترش یادگیري سازمانی و ارتق هاي آموزشی مستمر میوبینار

  
  نمودار یادگیري سازمانی -3- 5 شکل

                                                      
1- Organizational Learning Curve 
2- http://www.fara.ir/blogfa/?newsid=501 

http://www.fara.ir/blogfa/?newsid=501
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ي ها سازماندر حوزه پژوهشی وزارت نیرو و )میان و بلند مدت ،درابعاد کوتاه(پیشنهادات اجرایی  -2- 5-6-2-1
 ذیربط با ذکر مشخصات و مختصات هر یک

منـد و   سازد اما باید نظـام  وار میانجام مطالعات پژوهشی در ابعاد مختلف بستر شناخت و ورود به عرصه فناوري را هم
  . دار شکل گیرد و در هر مرحله دستاوردها چراغی براي ورود به مرحله بعد باشد هدف

هاي صورت گرفته در فصل چهارم در خصوص مشکالت صنعت آب کشور و پتانسـیل بـاالي    بندي لذا با توجه به دسته
خی از پیشنهادات پژوهشی قابـل بررسـی در کشـور بـا هـدف و      تکنولوژي نانو در کمک به حل این مشکالت، در ادامه بر
  :شود رویکرد عملیاتی شدن به تفکیک و ترتیب اولویت ارائه می

  پژوهشی در بخش عمران پیشنهادات -

بـازه زمـانی کوتـاه مـدت و میـان      (گردهاي فوالدي با میلگردهاي نانوکـامپوزیتی  سنجی جایگزینی میل امکان -1
میلگردهـا و محصـوالت نانوکـامپوزیتی در داخـل کشـور و همچنـین       سـازي   تجاريمدت، با توجه به امکان 

اي  از این محصول در داخل کشور در حال حاضر نیاز به ایجاد فرهنگ و توجه به تمهیـدات سـازه   برداري بهره
همچنین با توجه به خواص بسیار مطلوب این محصول در صنعت آب و آبفـا از قبیـل مقاومـت بـه     . باشد می

، دانسیته پایین و پایداري حرارتی مناسب ،مقاومت الکتریکی مناسب ،بسیار باال گی و استحکام کششیخورد
بایست مورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و بـر      ها می تر براي مصرف در سازه بایست هر چه سریع پیشنهاد حاضر می

 )اساس دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد

بازه زمانی کوتـاه مـدت و   (هاي آبیاري و زهکشی  نی از جمله مخازن و کانالهاي بت بهبود خواص مکانیکی سازه -2
باشد که بر  هاي بتنی صنعت آب و فاضالب می سازي خواص مکانیکی همواره مورد توجه سازه میان مدت، بهینه
رزیـابی  بایست در مراحل مختلف زمانی مورد توجه و ا این امر می. بایست مورد توجه قرار گیرد حسب کاربرد می

 .)قرار گیرد و با توجه به رشد مورد توجه در سطح اجرایی به صورت پایلوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

بازه زمـانی کوتـاه مـدت،    ( از دانش نانوفناوري گیري بهرهي بتنی با ها سازهبررسی حذف نیاز به آرماتورها در  -3
ها در صنعت آب  سازي سازه مقاومت خوردگی و سبک میان مدت و بلند مدت، با توجه به نیاز باالي توجه به

بایسـت در چنـد سـال     ها در صورت موفق بودن طرح، پیشنهاد حاضر می و فاضالب و همچنین کاهش هزینه
 )سنجی تحقیقاتی صورت گیرد آتی به صورت امکان

، با توجه به نیاز بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت( بررسی افزایش مقاومت به خوردگی آرماتورهاي فوالدي -4
هـا   ها در صنعت آب و فاضالب و همچنین کاهش هزینـه  سازي سازه باالي توجه به مقاومت خوردگی و سبک

سـنجی تحقیقـاتی    بایست در چند سال آتی به صورت امکـان  در صورت موفق بودن طرح، پیشنهاد حاضر می
 )صورت گیرد
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بازه زمانی میان مـدت، هـوازدگی   ( اده از نانوفناوريجلوگیري از هوازدگی بتن با استف سنجی امکانبررسی و  -5
باشد که سبب تخریب بتن و ایجاد تـرك   بتن یکی از مشکالت صنعت بتن در مناطق داراي تنش حرارتی می

دهد بلکه سبب ایجاد خوردگی چشـمگیري   شود که نه تنها عمر بتن را به میزان باالیی کاهش می در بتن می
 )گردد لذا انجام این طرح به صورت تحقیقاتی در میان مدت پیشنها می، دشو در آرماتورهاي فلزي می

بازه زمانی کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد      (ي کامپوزیتی با نانوساختارها ها لولهجایگزینی الیاف شیشه در  - 6
هـاي   هـاي کـامپوزیتی کـه یکـی از عیـوب لولـه       مدت، با توجه به نیاز به استحکام فشـاري شـعاعی در لولـه   

هـا در   سازي استفاده از نانوساختارهاي الیافی در کامپوزیـت  باشد استفاده و بهینه پوزیتی الیاف شیشه میکام
 .) باشد مقیاس اولیه مورد نیاز می

بازه زمانی میان مـدت و بلنـد   ( ي آبیاري و زهکشی با استفاده از نانوفناوريها کانالبهبود ضریب مانینگ در  -7
هاي آبیـاري و زهکشـی یکـی از     ها و کانال ریق افزایش سرعت سیال در لولهمدت، بهبود ضریب مانینگ از ط

باشد فلذا دسترسی بـه ایـن امـر بـه      هاي توزیع می ها و شبکه مزایا و راهکارهاي جلوگیري از رسوب در کانال
 .) بایست صورت گیرد صورت پژوهشی می

بازه زمانی کوتاه تا بلند مدت، بـا  (هاي بتنی  زهدر سدها و سا گیري بهرههاي خودترمیم شونده به منظور  ساخت بتن - 8
هاي حساس از قبیل سدها و مخازن آب و از آن قبیل نیـاز   هاي بسیار خطرناك در سازه توجه به ایجاد میکرو ترك

 )باشد هاي خودترمیم شونده در اشل تحقیقاتی می به بررسی نانوساختارهاي کاربردي در زمینه بتن

بـازه زمـانی میـان    ( ي آبیها سازهنانوساختار در بهبود مقاومت خوردگی و مکانیکی ي ها پوششاز  گیري بهره -9
فردشان در بهبود مقاومت به  هاي نانوساختار و خواص منحصربه مدت، با توجه به رشد و توسعه دانش پوشش

رار هایی که در شرایط خورندگی شدید قـ  هاي فلزي، همچنین درجه اهمیت این مورد در سازه خوردگی سازه
 .)شود می گیرند، اجراي این پیشنهاد به صورت میان مدت توصیه می

  پژوهشی در بخش آب هايشنهادیپ -

دوره کوتـاه مـدت تـا بلنـد     ( از دانش نانوفنـاوري  گیري بهرهبررسی جلوگیري از تبخیر سطحی مخازن آب با  -1
ل گرمـایش سـطحی هـدر    ي سطحی موجود در مخازن آب به دلیـ ها آبسالیانه حجم بسیار باالیی از . مدت
تـوان   ي سـطحی مـی  ها آبرود که در صورت حفاظت از تبخیر ناخواسته این میان آب در افزایش ظرفیت  می

نانوفناوري با توجه به توان باال در دسترسی به خواص منحصر به فـرد در ایـن زمینـه    . قدمی موثر را برداشت
سنجی و دسترسی به ایـن   بنابراین امکان. یجاد نمودي سطحی اها آبتواند قالیت باالیی را در حفظ منابع  می

 .)  شود دانش و محصول به صورت میان مدت پیشنهاد می

هـایی   سیستم، دوره کوتاه مدت( کن با استفاده از نانوفناوري شیرین ي آبها سیستمکاهش پساب تولیدي در  -2
بی خـود سـبب کـاهش ظرفیـت     از قبیل اسمز معکوس و الکترودیالیز به علت ایجاد حجم باالي پسـاب جـان  
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هـاي تصـفیه بـا میـزان      شوند، فلذا دسترسی بـه روش  میزان تصفیه و همچنین سبب مصرف باالي انرپی می
 -باشد که با در نظر گرفتن تمهیـدات بهداشـتی   هاي دانش نانوفناوري می پایین تري از پساب یکی از توانایی

 ). شود محیط زیستی به صورت کوتاه مدت پیشنهاد می

با توحه به درجه اهمیت دسترسی به آب با ، دوره کوتاه مدت(ندزدایی آب با استفاه از نانوالکترودهاي فلزي گ -3
الخصوص در مناطق روستایی نیاز به دسترسی به آب گندزدایی شده با هزینه پایین و  کیفیت باال و سالم علی

انوفناوري در صـنعت تصـفیه اسـتفاده از    که یکی از بهترین کاربردهاي ن همچنین از آنجایی. باشد مطمئن می
الزم بـه ذکـر   . شـود  باشد توجه به کاربرد این شاخه در کوتاه مدت توصیه مـی  هایی براي گندزدایی می روش

باشـد و   است با توجه به حوزه ساختاري این دانش نیاز به توجه به تمهیدات بهداشتی بسیار حائز اهمیت می
 ). ب بسیار کنترل شده و مطمئن مورد استفاده قرار گیردبایست این دانش در شاخه آب شر می

کـه   از آنجـایی ، در دوره کوتـاه مـدت تـا بلنـد مـدت     (ساخت نانو سنسـورهاي آنـالیز کمـی و کیفـی درجـا       -4
اي در زمینه کنترل کمی و کیفی آب دارند و با وجود دانـش کـافی جهـت ورود     نانوسنسورها کاربرد گسترده

برداري از اهمیت  ها بدون نیاز به نمونه شوند ورود به شاخه کنترل کیفی آالینده یها محسوب م یکی از اولویت
 ). خاصی برخوردار خواهد بود

بـا توجـه بـه ترکیـب دانـش      ، دوره میان مدت و بلند مدت( Nano-bio-fiberesحذف نیترات با استفاده از   -5
هایی از قبیل حذف نیتـرات   سی به فناورينانوفناوري و بیوتکنولوژي قابلیت دستیابی به دانش نوین در دستر

نماید که این دو دانش در کنار هم پتانسـیل بـاالیی را در ایـن زمینـه      پذیر می ها امکان در آب شرب و پساب
 ). نمایند معرفی می

با توجـه بـه درجـه اهمیـت     ، در دوره کوتاه مدت و میان مدت( ي سرامیکی نانوتخلخلفیلترهاساخت ماژول  - 6
و آب ، تـر  نیاز بـه تجهیـزات پیچیـده   ، ترهاي نانوسرامیکی با اسمز معکوس که نیاز به انرژي باالجایگزینی فیل

همچنین با توجه به قابلیت . دهد درجه اولویت این بخش را به درستی نشان می، دارند، خروجی نیاز به بهبود
ه کوتاه و میان مـدت مـورد   نیاز است که این بخش به در دور، باالي صنعتی شدن این شاخه از نانوساختارها

 ). توجه قرار گیرد

دوره کوتاه مدت، میان مدت ( کاهش فلزات سنگین در آب شرب با استفاده از نانوساختارهاي مصرف نشدنی -7
همچنـین  ، ي سـطحی و زیرزمینـی  هـا  آبفلزات سنگین با توجه به گستره حضور در برخـی از  ، و بلند مدت

فلـزات سـنگین   . باشـد  ي مصـرفی مـی  هـا  آباز به عدم حضور در درجه اهمیت آن در سطح کمی و کیفی نی
ي مصـرفی  هـا  آبدر  هـا  آنبایسـت از عـدم حضـور     بیماري هاي بسیار خطرناکی را به همـراه دارد کـه مـی   

 . دست آورد الخصوص آب شرب اطمینان کافی را به علی

استفاده ، یان مدت و بلند مدتدوره م( ي سرامیکی با استفاده از نانوساختارهافیلترهاکاهش مشکل گرفتگی  -8
جلـوگیري از  . باشند کـه نیـاز بـه تمیزکـاري دارد     از فیلترهاي سرامیکی و پلیمري داري مشکل گرفتگی می
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تواند بـه میـزان بـاالیی در     باشد که می سنجی هاي بسیار مهم می گرفتگی فیلترهاي سرامیکی یکی از امکان
توان به ایـن خـواص    به ذکر است که با توجه دانش موجود می الزم. هاي مربوطه تاثیرگذار باشد صرف هزینه

 ). دسترسی پیدا نمود

کـدورت موجـود در صـنعت    ، دوره کوتاه مدت و میـان مـدت  ( کاهش کدورت آب با استفاده از نانوساختارها -9
باشد کـه دسترسـی بـه روشـی آسـان و کـم        تصفیه در میزان مختلف و حذف آن مورد توجه این صنعت می

 ). نماید که نیاز به بررسی به صورت پژوهشی و کاربردي دارد پذیر می استفاده از نانوفناوري امکان هزینه با

در دوره کوتـاه  (با استفاده از نانوذرات فلـزي از قبیـل نـانوذرات فلـزي      زیرزمینیي ها آبهاي  کاهش آالینده -10
هـاي   لزي در کاهش میزان آالینـده با توجه به دانش جهانی کاربرد نانوذرات ف، مدت، میان مدت و بلند مدت

ي هـا  آبو نیترات این دانش براي کـاربرد در بهبـود سـطح کیفـی      DCEو  TCEاز قبیل  زیرزمینیي ها آب
ها در مناطق خاص به صورت  بایست در میان مدت مورد توجه باشد تا در صورت حضور آالینده می زیرزمینی

 ). شدتخصصی قابلیت اجرایی را به صورت بومی داشته با

توجه و دقت ، در دوره کوتاه مدت(در صنعت آب و فاضالب  ها کامپوزیتاستفاده از نانو سنجی امکانبررسی و  -11
کافی به محصوالت کامپوزیتی مصرفی در صنعت آب و فاضـالب نیـاز بـه بررسـی و ارزیـابی تکنولـوژیکی و       

  .)ن صورت گیرددر کوتاه مدت به دلیل درجه اهمیت ایمنی آ بایست میبهداشتی دارد که 

  فاضالبپژوهشی در بخش  هايشنهادیپ -

در دوره کوتاه مدت تا بلنـد مـدت، وجـود    ( ي پمپاژ و مناطق مردابیها ایستگاهحذف بوي ناشی از تصاعد در  -1
از دانش نانوفناوري در حذف بوي متصاعد شـده، همچنـین ضـرورت     گیري بهرهپذیري  دانش موجود و امکان

الب اجراي این طرح به صورت ضروري مطـرح شـده و نیـاز دارد بـه صـورت      حل این مشکل در صنعت فاض
 ). تحقیقاتی صورت پذیرد

حذف فلزات ، در دوره میان مدت( فاضالب در مراکز کارخانجات با استفاده از نانوفناوريپساب بهبود کیفیت  -2
بایست مورد  که می باشد هاي اجرایی می سنگین و ترکیبات آلی در پساب کارخانجات صنعتی یکی از ضرورت

از دانش قابل اجرا و آسان در این صنایع بسـیار الزم االجـرا در جلـوگیري از     گیري بهرهفلذا . توجه قرار گیرد
 ). باشد ي سطحی و زیرزمینی میها آبآلودگی 

بـا توجـه بـه نقـش عمـده      ، در دوره میان مدت تا بلند مدت( فاضالب ها شیرابهحذف  سنجی امکانبررسی و  -3
هـاي   باشد که با توجه بـه توانـایی   ي سطحی و زیرزمینی نیاز به راهکار اجرایی میها آبها در آلودگی  هشیراب

کـه نیـاز    ولی از آنجایی. نماید از این دانش بسیار مهم می گیري بهرهسنجی  موجود در دانش نانوفناوري امکان
ایی ایـن دو فـن در راسـتاي حـل ایـن      باشد، لذا همراست به بستر مناسب مدیریتی نیز در کنار این دانش می

 ). باشد مشکل به صورت بلند مدت مورد نیاز می
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در دوره کوتاه مدت تا بلنـد  ( ي سرامیکی نانوتخلخلفیلترهاي فاضالب با استفاده از ها آالیندهحذف انتخابی  -4
توانـد   شد که میبا یکی از ارزش هاي افزوده در صنعت آبفا می ها خانه مجدد از پساب تصفیه گیري بهره، مدت

فیلترهـاي نانوسـرامیکی بـا    . براي استفاده در کاربردهایی از قبیل کشاورزي و کارخانه اي مورد توجـه باشـد  
 ). شود توجه به نیاز به فشار پایین در دسترسی به این امر در این بازه زمانی پیشنهاد می

در (ي پساب کارخانجات صـنعتی  ها دهآالینبررسی اثرات زیست محیطی استفاده از نانو ذرات فلزي در حذف  -5
استفاده از انواع این نانو  ات زیست محیطی خود پیش نیاز گسترشبررسی اثر، دوره کوتاه مدت تا میان مدت

 . )باشد میي صنعتی ها آالیندهذرات در حذف 

دت تا بلنـد  در میان م( ي فاضالب با استفاده از نانوفناوريها خانه تصفیهکاهش لجن تولیدي در  سنجی امکان - 6
با توجه به کارایی دانش نانوفناوري در کاهش میزان لجن تولیدي در فرآینـدهاي تصـفیه از ایـن امـر     ، مدت
لـذا بررسـی و   ، هـاي مـدیریتی آن کاسـت    هاي ناشـی از لجـن تولیـدي و هزینـه     توان براي کاهش هزینه می

 ). باشد ند مدت مورد نیاز میسنجی این امر در صنعت تصفیه به صورت مدیریتی و پژوهشی طی بل امکان

در دوره میـان مـدت تـا بلنـد     ( حذف فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات مغناطیسی سنجی امکانو  یبررس -7
هـاي کـاربردي و بازیـابی     سنجی حذف فلزات سنگی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی و سیستم امکان، مدت

ر میان مدت آغاز گردد تا عالوه بر مزایاي آن بـه مشـکالت   بایست د این نانوذرات در حذف فلزات سنگین می
 ). احتمالی کاربردي آن از قبیل تمهیدات بهداشتی دقت کافی در بلند مدت صورت گیرد

با توجه به دانش باالي ساخت ، در دوره کوتاه مدت تا بلند مدت(از نانوسنسورهاي گازي  گیري بهرهساخت و  -8
هاي گازي و انتشار گازهـاي آزار دهنـده در بخـش فاضـالب سـاخت ایـن        نانوسنسورهاي حساس به آالینده

 ). بایست توجه شود سنسورها می

توانـد از طریـق    دسترسی به دانش نانوسنسورها در ابتدا مـی ، در دوره کوتاه مدت(انتقال دانش نانوسنسورها  -9
هـا بـه    مضاعف ایـن آالینـده   بررسی و ارزیابی قابلیت این نوع نانوسنسورها در تشخیص و جلوگیري از انتشار

 ). شود صورت کوتاه مدت از طریق انتقال دانش نانوسنسورها یا مهندسی معکوس این سنسورها حاصل می

  مدیریتپژوهشی در بخش  هايشنهادیپ -

 ي استراتژیک فناوري نانو در صنعت آب  از حیث اندرکنش کیفی، مالی و زمانیها اولویتمطالعه اقتصادي  -1

 ي گوناگون صنعت آبها بخشتصادي استفاده از فناوري نانو در اق سنجی امکان -2

ي وزارت نیرو در مدیریت فناوري این بـازار بـا رویکـرد حـل     ها استراتژيمطالعه بازار فناوري نانو در کشور و  -3
 مشکالت صنعت آب

 به تفکیک مراحل از نظر مواد مصر فی و بار مالی ها خانه تصفیهمطالعات اقتصادي ساختار  -4

  خانه تصفیهکاهش میزان مصرف مواد شیمیایی در  سنجی امکانی و بررس -5
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 در حوزه توسعه فناوري در صنعت آب سازي شبکهاجرایی در خصوص  هايپیشنهاد -3- 5-6-2-1

هـاي بیرونـی ارتباطـات     به منظور توسعه فناوري نانو در صنعت آب، وزرات نیرو بایستی بـا برخـی نهادهـا و سـازمان    
در سـند راهبـرد آینـده نـانو بـه عنـوان        هـا  آنکه بسیاري از (ها  کاري این نهادها و سازماناي برقرار نموده و با هم شبکه

در رشد و توسعه هر چه بهتر این تکنولوژي در صنعت آب ) اند دستگاه مسوول یا همکار جهت توسعه این فناوري یاد شده
  :ن به نهادهاي ذیل اشاره نمودتوا هاي قابل تعامل با وزرات نیرو می از جمله سازمان. گام موثري بردارد

 و نظارت راهبردي ریاست جمهوري ریزي برنامهمعاونت  -1

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -2

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -3

 سازمان ملی استاندارد -4

 ستاد ویژه توسعه فناوري نانو -5

 بخش خصوصی  - 6

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -7
  :پردازیم ي مذکور میها سازمانخصوص نحوه تعامل وزارت نیرو با  در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در

  و نظارت راهبردي ریاست جمهوري ریزي برنامهمعاونت  -1

و نظارت راهبردي با برخورداري از تشـکیالتی نـوین و جـامع و در چهـارچوب قـوانین و مقـررات        ریزي برنامهمعاونت 
  :عبارت است از اه آنین تر عمدهف متعددي بوده که یوظا دار عهده

  ریزي برنامه −
  . منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه بینی پیشي اقتصادي و اجتماعی و ها بررسیانجام مطالعات و  •
  . ي میان مدت و بلند مدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در کشورها برنامهتهیه و تنظیم  •

  ریزي بودجه −
  . ي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصادها سیاستو  ها مشیپیشنهاد خط  •
  . ي ذیربطها دستگاهتهیه و تنظیم بودجه ساالنه کشور باهمکاري  •

  نظارت و ارزیابی −
  . ي توسعه و پیشرفت ساالنه آن هاها برنامهنظارت مستمر بر اجراي  •
  . ي اجرایی کشورها دستگاهنظارت و ارزیابی کارایی و عملکرد  •
  . ي عمرانی کشورها طرحنظارت و ارزیابی  •

  امور فنی −
  . ها طرحي عمرانی کشور از طریق تدوین ضوابط فنی و اجرایی ها طرحاستقرار نظام فنی و اجرایی  •
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سازمان دهی و ارزشیابی عملکرد عوامل فنی و اجرایی از طریق تهیه تدوین اجرا و نظارت بر اجراي ضوابط  •
  . ي عمرانیها طرححدهاي تهیه و اجرا کننده مربوط به تشخیص صالحیت فنی وارجاع کار به وا

  امور انفورماتیک −
مربـوط و پیگیـري و اجـراي     نامـه  آیـین برگزاري و اداره جلسات شوراي عالی انفورماتیک کشـور براسـاس    •

  . مصوبات شورا
 بنـدي  طبقـه سـازي مراکـز فعالیـت کـامپیوتري و احـراز صـالحیت و        نامه و ضوابط بـراي سـالم   تهیه آیین •

  . کامپیوتري يها شرکت
  . ي کامپیوتريها شرکتهماهنگی و نظارت بر امور  •
  . صدور مجوز براي واردات تجهیزات کامپیوتري •

   1ساختار تشکیالتی -

که سمت معاونت رئیس محترم جمهـور را نیـز   ( ونظارت راهبردي رئیس جمهور متشکل از معاون ریزي برنامهمعاونت 
 4شوراي مربوط و  8 ،و حوزه ریاست ها معاونت زیرمجموعهز، دفتر و اداره کل در امور، مرک 25معاونت و  5) ددار عهدهبر 

  . واحد وابسته است

  ها معاونت -الف

معاونـت   -5معاونت حقوقی و امـورمجلس   -4معاونت نظارت راهبردي  -3معاونت بودجه  -2 ریزي برنامهمعاونت  -1
  فناوري و پشتیبانی ،توسعه مدیریت

  وابسته ايه هیات و شوراها -ب

شـوراي عـالی    -5شوراي عالی نقشه بـرداري   -4شوراي عالی انفورماتیک  -3شوراي عالی آمار  -2شوراي اقتصاد  -1
  شوراي عالی اشتغال -8هیات امنائ صندوق توسعه ملی  -7هیات رسیدگی به شکایات مناقصات  -6فنی 

  مراکز و واحدهاي وابسته ،ها سازمان -ج

 -4 سـازمان نقشـه بـرداري کشـور     - 3 ریـزي  برنامهموسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و  -2 مرکز آمار ایران -1
  ایران وري بهرهسازمان ملی 

د داشته باشد، تسـهیل  توان میي جمهور یاستر يو نظارت راهبرد ریزي برنامهمعاونت تعامل موثري که وزارت نیرو با 
نامـه   در این زمینه اصالح آیین. )4-2بخش (نانوفناوري است  از خدمات بخش خصوصی در انتقال و توسعه گیري بهرهدر 

                                                      
1- http://www.spac.ir/Portal/Home/ 

http://www.spac.ir/Portal/Home/
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از نیروي با صـالحیت نـانو در سـاختار ایشـان      گیري بهرهانتخاب مشاور و معیارهاي تعیین صالحیت مشاوران در راستاي 
رسـته   ي دانش بنیان راهکار دیگري در پذیرش اینها شرکتبا دیگر  ها شرکتهمچنین شاید کنسرسیوم هاي این . است

  . نوپاي مشاوره در ساختار قدیمی این معاونت باشد

  وزارت صنعت، معدن و تجارت  -2

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با محور قراردادن تولید، صیانت از بنگاه هاي تولیدي، ایجاد بسـترهاي الزم بـراي   
 يهـا  سـاخت زیر تکمیـل  و تجاري تسهیل و تجاري –ي تولیدي ها سیاستمتنوع سازي محصوالت تولیدي، همسوسازي 

را فـراهم   هـا  آنو مانـدگاري   المللـی  بینعتی و معدنی در مسیر بازارهاي صن تولیدات ورود امکان الزم، تجاري – تولیدي
براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد تا حرکت تولید به سمت صادرات یـا همـان تولیـد صـادراتی را     . آورد

  . 1تسهیل نماید
 و پـذیري  رقابـت  افـزایش  موجود، تجاري –صیانت حداکثري از نظام تولیدي   ،)اريتج –تولیدي (ود فضاي کسب بهب
 مواردیسـت  عمده از گرا صادرات تولیدات تقویت و توسعه از حمایت  معدنی، و صنعتی محصوالت شده تمام قیمت کاهش
  . دارد مدنظر تجارت و معدن صنعت، وزارت که

معرفـی  در راسـتاي   گـذاري  سـرمایه پایگـاه اطالعـات   گیـري از   ي وزارت نیرو در این بخش بهرهساز مشارکت و شبکه
ي هـا  ظرفیتاطالعات همچنین با داشتن . مورد نیاز صنعت آب و آبفا باشد و موضوعات اولویت دار بندي اولویتمعیارهاي 

ي هـا  بخـش والت تکنولوژیـک مـورد نیـاز    د اقدام به خرید و یا پیش خریـد محصـ  توان می تولید موجود یا در حال احداث
همچنین نقش موثري در طرح آمایش سرزمینی صنعت داشته تا موضوعات اولویـت دار وزارت  . گوناگون صنعت آب باشد

  . شوند بینی پیشنیرو در مناطق جغرافیاي مورد نیاز هر کدام 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -3

کـه   باشـد  میي همکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ها خانهین وزارت تر مهم، یکی از سازي شبکهدر حوزه 
بـا توجـه بـه    . باشـد  مـی ي نانویی مرتبط با صنعت آب و آبفا ها طرحدر بررسی  برداري بهرهامه در اولویت جهت ندر این بر

بهداشـتی محصـوالت نـانویی     اینکه در حال حاضر کمیته فناوري نانو سازمان غذا و دارو در در خصوص اعطاي مجـوزات 
  . گیرد سازي در این حوزه مورد مطالعه قرار می ، در ابتدا به معرفی کمیته پرداخته و سپس شبکهباشد میمشغول فعالیت 

دبیرخانـه کمیتـه نـانو تـا سـال      . اي داشته است ي گستردهها فعالیتتشکیل شده و تاکنون  1383کمیته نانو از سال 
 1390نامـه آن در سـال    انو، جایگاه مشورتی کمیته را به عهده داشته است اما بـا بـازنگري آیـین   با نام اندیشگاه ن 1389

درحـال  . هاي ذیربط ابـالغ گردیـد   دستورالعمل اجرایی جدیدي توسط ریاست محترم سازمان غذا و دارو تنظیم و به اداره

                                                      
1- http://www.mimt.gov.ir/ 

http://www.mimt.gov.ir/
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ي اجرایـی آن در  هـا  سیاسـت و  کنـد  مـی عالیت حاضر،کمیته نانو در وزارت بهداشت با حمایت ستاد توسعه فناوري نانو ف
  . 1راستاي عملکرد سازمان غذا و دارو منطبق با ضوابط جاري سازمان است

در ایران و سایر کشورهاي جهان به تدریج در حال ورود به بازارهـا هسـتند؛    در حوزه درمان و پزشکی محصوالت نانو
محصوالت داخلی و خارجی به بازار امـري اجتنـاب   این ورود . تو اسهاي اخیر با رشد فزاینده اي روبر که این امر در سال
در ایـن راسـتا   . از حیث نکات ایمنی تدوین و اجرایی گردند ها آنهاي الزم جهت بررسی  بایست سیاست ناپذیر بوده و می

محور مبتنـی بـر    هاي الزم و بررسی محصوالت سالمت کمیته فناوري نانو سازمان غذا و دارو با هدف تدوین دستورالعمل
ها و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشـکی،   هاي فرآورده جهت اخذ مجوز در حوزه) اعم از تولید داخل و واردات(فناوري نانو 

غذایی و همچنین کمک به توسعه صنایع مبتنـی بـر فنـاوري    -هاي رژیمی آشامیدنی و مکمل-بهداشتی، خوراکی-آرایشی
  2.گردیده است هاي فوق الذکر تشکیل نانو در حوزه

  :ارکان کمیته نانو عبارتند از
اعضا شامل رییس کمیته، دبیر کمیته، مدیر کل نظارت و ارزیـابی دارو و مـواد مخـدر، مـدیرکل     : اعضاي کمیته  -الف

هـاي خـوراکی    هـاي آرایشـی و بهداشـتی، مـدیر کـل نظـارت وارزیـابی فـرآورده         دفتر نظارت و ارزیابی فرآورده
و دارو،  هاي کنترل غـذا  ها و غذاهاي ویژه، مدیر کل آزمایشگاه فتر نظارت و ارزیابی مکملوآشامیدنی، مدیرکل د

مدیر کل تجهیزات پزشکی و نماینده ستاد ویژه توسعه فناوري نانو هستند که زیر نظـر ریـیس کمیتـه فعالیـت     
  . 3کنند می

رسیدگی به منظور ایجاد مرکزي واحد جهت دبیرخانه کمیته فناوري نانو سازمان غذا و دارو به : دبیرخانه کمیته  -ب
محصوالت سالمت محور مبتنی بر فناوري نانو و هدایت صحیح کشور در زمینه تولیدات اینگونه محصوالت ایجاد 

اداري مربوط به آن است و زیـر نظـر دبیـر کمیتـه     -این دبیرخانه پیگیر وظایف کمیته و امور اجرایی. شده است
ن دبیرخانه پس از ثبت مراجعات مربـوط بـه محصـوالت سـالمت محـور مبتنـی بـر        کارشناسا. نماید میفعالیت 

 . آورد میها به عمل  آن تاییدها اقدامات الزم را جهت بررسی و  آن بندي دستهفناوري نانو و 

هاي تخصصی براي ارائـه خـدمات مشـاوره اي بـه دبیرخانـه تشـکیل و فعالیـت         کارگروه: هاي تخصصی کارگروه  -ج
در حـوزه تـدوین ضـوابط و     ویـژه  بـه ها به منظور بررسی موارد ارجاعی از سـوي کمیتـه    این کارگروه. نمایند می

ها و بررسی تخصصی پرونده محصوالت سالمت محـور مبتنـی    هاي مربوط به ساخت و ورود فرآورده دستورالعمل
هـاي   احب نظر در حـوزه ي تخصصی متشکل از متخصصان و اساتید صها گروهکار. اند بر فناوري نانو تشکیل شده

 . مرتبط و همچنین کارشناسان اجرایی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هستند

                                                      
1- www.nanostandard.ir/ 
2- http://www.nanohealth.ir/ 
3- http://www.nanostandard.ir/  

http://www.nanostandard.ir/
http://www.nanohealth.ir/
http://www.nanostandard.ir/
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ي تخصصی بسته به نیاز و با توجه به موارد ارجاعی توسط کمیته تعیین شده و اعضاي آن با پیشنهاد ها گروهتعداد کار
 کـارگروه  ،کـارگروه دارو  کـارگروه تخصصـی شـامل    در حال حاضر چهـار . گردند میدبیر و با حکم رئیس کمیته منصوب 

پیشـنهادات و تصـمیمات   . غذا مشغول فعالیت هستند کارگروه ، وبهداشتی – آرایشیکارگروه ، پزشکی -ملزومات دارویی
ت شده و پس از ابالغ به معاونت و ادارا تاییدي تخصصی در کمیته فناوري نانو سازمان غذا و دارو ها گروهارائه شده در کار

 :به موارد زیر اشاره کرد توان میوظایف کمیته از جمله . شوند میکل ذیربط، اجرایی 

هاي نـانویی   هاي اجرایی مربوط به بررسی و اعطاي مجوز به فرآورده نامه و آیین ها دستورالعملتدوین ضوابط،  -1
 تحت پوشش 

 هاي ارجاعی به کمیته  بررسی و اعالم نظر در مورد فرآورده -2

 ي متقاضی و غیره ها شرکتاسان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، آموزش کارشن -3

 ي تحت پوشش ها حوزهترویج تخصصی و تعامل با صنایع تولیدي و خدماتی در  -4

 محصوالت نانویی مرتبط  سازي تجاريحمایت از فرآیند  -5

 نـانو و  فنـاوري  بـر  مبتنـی  ورمح سالمت محصوالت پرونده کارشناسی و مدیریت تا کنون نانو فناوري کمیته فعالیت اهم
 در مختلـف  شـرکت  31 مربوطه محصول 56 تعداد ،1390 سال طی در. است بوده تخصصی هاي کارگروه راهبري و مدیریت
 بـا . اسـت  شـده  کامـل کارشناسـی   طـور  بـه  پرونـده  34 تعداد میان این از. اند داشته پرونده تشکیل و درخواست ثبت کمیته
 نیـز  دیگـر  تعـدادي  و شـده  الزم تاییدیـه هـاي   دریافت به موفق محصول 8 تعداد تخصصی يها کارگروه جلسه 10 برگزاري
 تـدوین  ها مکمل نانو نهایی محصول و اولیه ورود مواد و ثبت دستورالعمل 1390 سال در. کنند می طی را ثبت نهایی مراحل

 . 1است گردیده تهیه نیز داروها نانو نهایی حصولم و اولیه ورود مواد و ثبت دستورالعمل اولیه نسخه. گرفت قرار تایید مورد و

 و دسـتورالعمل  نـانو  فنـاوري  برپایه محصوالت پروانه صدور مراحل اجرایی فلوچارت بازنگري به عملکرد موارد دیگر از
 آن بدیلت و دارو و معاونت غذا در شده ایجاد ساختاري تغییرات توجه با که کرد؛ اشاره توان می نانو فناوري کمیته اجرایی

 سازمان، ریاست وقت  توسط قرارگرفته تایید مورد سازمان، کل ادارات با بهتر تعامل و تر بیش کارایی منظور به سازمان به
 . شد ابالغ ذیربط ادارات کلیه به شیبانی دکتر آقاي جناب

 عنـوان کارگـاه   5 برگـزاري  راسـتا  این در که داشت قرار نانو فناوري کمیته کار دستور در نیز فناوري ترویج و آموزش
 جملـه  از هزارنفـر  26 از بـیش  بازدید با کمیته سایت رسانی روز به و راهبري و خبرنامه شماره 12 انتشار روز، هفت طی

 . بودند شده انجام اقدامات

جملـه   از نمـوده  مبـادرت  هـا  پـروژه  برخـی  انجـام  و تعریـف  به خود نیازهاي راستاي در نانو فناوري کمیته همچنین
 اطالعـات  تدوین بانک مرجع، هاي آزمایشگاه شناسایی ،نانوپزشکی محصوالت سمیت هاي آزمایش هاي روش سازي کسانی

 دي اکسـید  نانو و کارایی پروژه ایمنی نانونقره، کارایی و ایمنی پروژه خارج، و داخل بازار در موجود نانوپزشکی محصوالت

                                                      
1- http://www.nanohealth.ir/ 

http://www.nanohealth.ir/
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 نانو فناوري کمیته فوق هاي فعالیت تمامی کنار در. است جمله آن از متسال حوزه در نانو فناوري رسوخ پروژه و تیتانیوم
 نـانو،  فنـاوري  بـر  مبتنـی  سالمت محـور  محصوالت تولید نانونماد جهت طراحی ها، شرکت تولید خط از بازدید مورد ها ده

 و حضـورفعال  با نآ ترویج و مجوز اخذ روند شفاف سازي متقاضی، هاي شرکت حضوري غیر و حضوري مراجعات به پاسخ
 حـوزه  در سیاسـتگذار  نهادهـاي  بـا  تعامـل  و همـاهنگی  نـانو،  فنـاوري  بـا  هاي مرتبط نمایشگاه و ها جشنواره در مستمر

محصـول   8همچنین الزم به ذکر است تـا کنـون   . است داشته خود کار دستور را در مدیران به سریع پاسخ و نانوپزشکی
  . اند تجاري موفق به اخذ مجوز شده

ي به عمل آمده، به نظر این مشـاور، موسسـه تحقیقـات آب    ها بررسیتوجه به مطالعه دقیق ساختاري وزارت نیرو و با 
. د در تعامـل مسـتقیم بـا ایـن واحـد قـرار گیـرد       توان می باشد میي متبوع سطح عملیاتی وزارت نیرو ها زیرمجموعهکه از 

موسسـه  . اسـت  سازي شبکهاز اهداف این بخش از  »داشت آببه«عضویت نماینده آب و آبفا در کمیته و تشکیل کارگروه 
را به عنوان موسسه معتمد و مرجع وزارت نیرو در اجرایـی نمـودن و تسـهیل     کارگروهد راهبري این توان میتحقیقات آب 

  . شود دار عهده برداري بهرهگیري فناوري نانو در بحث  کار بهروند اخذ مجوزات مربوطه براي 

  ستانداردسازمان ملی ا -4

ي گوناگون صنعت آب و آبفا، تعامل مـوثر  ها بخشاز فناوري نانو در  گیري بهرهبا توجه به اهمیت استانداردسازي براي 
میـان مـدت و بلنـد     ،ي کوتاه مـدت ها برنامهو پیروي از استانداردهاي فناوري نانو با سازمان ملی استاندارد جهت تدوین 

  . باشد می سازي شبکهي ها اولویتمدت پیشنهادي، از 
اشاره کرد که در ادامه تشـریح   کمیته فنی متناظر فناوري نانو ایرانبه  توان میي موجود در این زمینه ها زیرساختاز 

 . شود میي موجود پرداخته ها رگروهمختصري از آن و کا

  )ISIRI/TC229(  کمیته فنی متناظر فناوري نانو ایران -

سازي این فنـاوري، کمیتـه فنـی متنـاظر      ردسازي فناوري نانو براي توسعه و تجاريبا توجه به اهمیت موضوع استاندا
و سـتاد ویـژه توسـعه فنـاوري نـانو، بـا عنـوان کمیتـه          سـازمان ملـی اسـتاندارد   استاندارسازي فناوري نانو بـا مشـارکت   

نـاوري  فی استانداردسـازي  الملل این کمیته به صورت متناظر با کمیته بین. تشکیل شد 85در تیرماه   ISIRI/TC229فنی
با هدف تهیـه و تـدوین    ) ISO/TC229(المللی استانداردسازي فناوري نانو کمیته بین. کند میفعالیت ) ISO/TC229( نانو

 . است ایجاد شده 2005در سال  ISO  موسسهاستانداردهاي مورد نیاز در حوزه فناوري نانو توسط 

اعضاي اصلی این کمیته حق . کشور به عنوان عضو ناظر حضور دارند 8و کشور به عنوان عضو اصلی  36در این کمیته 
جمهوري اسالمی ایران یکی از اعضـاي اصـلی ایـن    . ند پیشنهادهاي جدید استانداردسازي ارائه کنندتوان میرأي داشته و 
 . کمیته است
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المللـی   ورت متناظر با کمیته بینکه به ص باشد میکارگروه تخصصی  4کمیته استانداردسازي فناوري نانو ایران داراي 
تحقیقـاتی و   موسسـات ، پژوهشـگران فعـال در   هـا  دانشـگاه نفـر از اسـاتید    40ها حدود  در این کارگروه. کنند میفعالیت 
 :ها به شرح زیر است عناوین و حوزه فعالیت این کارگروه. ي فعال در حوزه نانو عضویت دارندها شرکت

حوزه کاري این کارگروه شامل  »اصطالح شناسی، تعاریف و اصطالحات«ا عنوان ب ISIRI/TC229/WG1 کارگروه اول
المللـی،   تعیین تعاریف و اصطالحات واحد و نام گذاري در ارتباط با فناوري نانو بوده و هدف آن تسهیل در ارتباطات بـین 

 . باشد نو میهاي فناوري نا بندي مناسب و جامع حوزه ایجاد ادبیات واحد در فناوري نانو و تقسیم

ــا عنــوان   ISIRI/TC229/WG2کــارگروه دوم هــا  حــوزه کــاري ایــن کــارگروه »گیــري و تعیــین مشخصــات انــدازه«ب
 . باشد گیري و تعیین مشخصات نانومواد، نانوساختارها، نانوقطعات و محصوالت فناوري نانو می هاي اندازه استانداردسازي روش

حوزه کاري این کـارگروه، توسـعه و    »سالمتی، ایمنی و محیط زیست«با عنوان  ISIRI/TC229/WG3 کارگروه سوم
هـاي   محیطی، ایمنی و سالمت، تعیین تجهیـزات حفاظـت شخصـی و کنتـرل     زمینه مسایل زیست در استانداردهاتدوین 

 . باشد هاي ایمنی، بررسی و ارزیایی سمیت و خطرات در حوزه فناوري نانو می مهندسی، تدوین دستورالعمل

هـاي   حوزه کاري این گروه استانداردسازي ویژگـی  »هاي مواد ویژگی«با عنوان  ISIRI/TC229/WG4 وه چهارمکارگر
 . باشد نانو مواد می

  . گردد میمشاهده  )1-5(که در جدول  استاندارد ملی منتشر شده است 9تا کنون 

 هرست استانداردهاي ملی منتشر شده ف -1-5جدول 

سال 
 انتشار

شماره 
 ستانداردا

 ردیف عنوان استاندارد

 1  ها، اصطالحات و تعاریف اصلی واژه -فناوري نانو 12098 1388
 2 هاي کار با نانومواد آیین کار سالمت و ایمنی در محیط 12325 1388
 3 روش آزمون -ذراتهاي همولیتیک نانو تعیین ویژگی -فناوري نانو 12963 1389
 4 روش آزمون -ماکروفاژ موش -هاي گرانولوسیت ارزیابی اثر نانوذرات بر تشکیل کلنی -فناوري نانو 13566 1389
 5 سنجی فتولومینسانس فروسرخ نزدیک جداره با استفاده از طیف هاي کربنی تک تعیین مشخصات نانولوله - فناوري نانو 13731 1390
 6 آیین کار -بندي و حمل و نقل ایمن نانومواد بسته -فناوري نانو 13736 1390
و  SEMنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی هاي کرب تعیین مشخصات نانولوله -فناوري نانو  14095 1390

 EDXسنجی پرتو ایکس بر اساس توزیع انرژي  آنالیز طیف

7 

 Limulus Amebocyte lysate 8   روش آزمون - هاي برون تن  آزمون اندوتوکسین نانومواد در سیستم - فناوري نانو  14153 1390
 9 تراکم -براي آزمون سمیت استنشاقی با استفاده از روش تبخیر  تولید نانوذرات فلزي -فناوري نانو  14152 1390

 
، در نشستی با حضـور اعضـاي اصـلی شـبکه     1391شبکه ایمنی نانو، چهارم تیر ماه در این میان شایان ذکر است که 

اده، برگـزاري  به تدوین درخت استاندارد یک محصول یا م توان میاز جمله مصوبات این نشست . دفعالیت خود را آغاز نمو
نظران و متخصصان داخلی و خارجی ایـن حـوزه، ارائـه درس     هاي تخصصی با موضوع ایمنی نانو و دعوت از صاحب کارگاه

و نیازهاي صنایع بهداشتی و کشاورزي در زمینه ایمنی نانو و تدوین  ها اولویتي کشور، شناسایی ها دانشگاهایمنی نانو در 
، مراکـز تحقیقـاتی،   هـا  شـرکت بـا هـدف سـهولت دسترسـی     همچنـین  . نیاز اشـاره کـرد   هاي مورد استانداردها و پروتکل
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و مستندات منتشره در زمینـه ایمنـی    ها پروتکلها، استانداردها،  نامه آیینو مجري استاندارد به  گذار سیاستي ها سازمان
افـزاري بـراي ایجـاد یـک پایگـاه داده       در حال طراحی نرم کمیته ایناستاندارد،  المللی بیندر فناوري نانو، توسط سازمان 

  . 1جامع در این حوزه است
بهترین گزینه جهت تعامل موثر با  مهندسی و معیارهاي فنی آب و آبفادر بخش آب و آبفاي وزارت نیرو شاید معاونت 

  . کمیته استاندارد جهت تبادل اطالعات و نیازمندي هاي بخش آب و تدوین استانداردهاي مربوطه باشد

  ستاد ویژه توسعه فناوري نانو -5

گیري ستاد ویژه توسعه فناوري ریاست جمهوري در سال  هاي گذشته به نحوه شکل گونه که به تفصیل در بخش همان
ها و مطالعات گسترده پپشتیبان ستاد جهت تدوین و تصویب راهبرد آینده نانو، این سند در سـال   اشاره شد، با تالش 82
  . ن رسیدبه تصویب هیئت وزیرا 84

این امر در سند مورد اشـاره از  . باشد سند راهبردي نانوفناوري از جمله سندهاي موفق در زمینه تقسیم کار نهادي می
البته در بخشی جداگانه بـا  . و همکار براي هر برنامه به خوبی تحقق یافته است مسوولي ها دستگاهطریق مشخص کردن 

نانو ضمن معرفی مختصري از سـتاد و شـرح وظـایف آن، زیرمجموعـه هـاي       فناورى هتوسع کالن مدیریت عنوان ساختار
  . اند شدهدستگاهى معرفی نیز  هاى و کمیته ها دبیرخانه ستاد، شوراي هماهنگی ستاد و کارگروه: ستاد شامل

هـاي معاونـت علمـی و فنـاوري ریاسـت       به عنوان یکـی از زیرمجموعـه   1386ستاد ویژه توسعه فناوري نانو در سال 
باشد که این امر کمـک شـایانی    شایان ذکر است که هم اکنون ستاد داراي ردیف بودجه مستقل می. جمهوري قرار گرفت
لذا با توجه به پتانسیل باالیی که در ستاد وجود دارد امکان تعـامالت زیـادي   . هاي مورد نیاز کرده است به دریافت بودجه
هاي  ها و استراتژي شایان ذکر است، ستاد به طور ویژه در برنامه. است سازي با وزرات نیرو در آن فراهم در خصوص شبکه

  . کند کوتاه مدت وزارت نیرو نقش پررنگی ایفا می
وزارت نیـرو بـا فـراهم نمـودن زمینـه انجـام       ي به عمل آمده، به نظر این مشاور، ها بررسیبا توجه به مطالعه دقیق و 

مدیریت و توسعه  ها آناز اهم . قرار گیرد مجوعه قدرتمندتعامل مستقیم با این  د درتوان هاي مشترك با ستاد نانو می پروژه
گذاري مناسب و تبیین نیازهاي صـنعت آب، پتانسـیل بسـیار ارزشـمند و غنـی       با سیاست. نانوفناوري در بخش آب است

. ي نیاز صنعت آب کشـور باشـد  گو تواند با مدیریت کارامد ستاد، در آینده پاسخ علمی موجود و در حال رشد فناورانه، می
هاي تعریـف شـده در سـتاد نـانو در زمینـه آب و       سازي بسیاري از پروژه تواند در روند تجاري افزون بر این وزرات نیرو می

فاضالب مشارکت نموده و با همکاري ستاد، تجاري نمودن بسـیاري از محصـوالت فناورانـه را در صـنعت آب و فاضـالب      
هـاي   هاي متبوع در سطوح مختلف وزارت نیرو به عنوان طرح هایی که از سوي مجموعه ه از پروژ در بسیاري. تسریع بخشد

                                                      
1- http://irannano.org/nanosafety/index.php?actn=news_view&id=20810&lang=1 

http://irannano.org/nanosafety/index.php?actn=news_view&id=20810&lang=1
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تواند به عنوان یک بازوي علمـی و متخصـص در    شود نیز ستاد ویژه توسعه فناوري نانو می پژوهشی یا پایلوت پیشنهاد می
  . ده و در این زمینه به وزارتخانه مشاوره دهدهاي مطرح شده را از نظر فنی و بعضا اقتصادي بررسی نمو این حوزه طرح

سازي و صادرات فناوري نیز  تواند در توسعه، تجاري باشد می همچنین تعامل موثر با یونیدو که مقر آن در ستاد نانو می
ل ي مشترك با دیگر کشورهاي عضو و تبادها پروژهبخش خصوصی با انجام  حمایت و ارتقاي. اثر قابل توجهی داشته باشد

ي اجرایی در کشورهاي در حال توسعه از دیگر اهدافی است که ها پروژهدانش و فناوري با کشورهاي توسعه یافته و انجام 
  .مد نظر قرار دهد بایست میبا این نهاد  سازي شبکهوزارت نیرو در 

  بخش خصوصی -6

وصی و کمک به ایجاد کسـب و  تر در فصل چهارم گزارش بررسی و ذکر شد، اهتمام به بخش خص گونه که پیش همان
هاي توسعه فناوري نانو در ایران مشـاهده   سازي کسب و کارهاي فعلی با نانو در برنامه کارهاي با ارزش افزوده باال و بهینه

اشـاعه  «انتشار فناوري هاي صورت گرفته از سوي ستاد ویژه توسعه فناوري نانو در زمینه انتقال و  یکی از فعالیت. شود می
شناسـایی   هـا  آنفناوري نانو به صنعت اقداماتی نیز صورت گرفته که یکـی از   براي رسوخ. باشد می» نش در صنعتاین دا
نـانو و   فناوري کارگیري به به نسبت ها آن رویکرد ارزیابی و صنعتی مختلف هاي حوزهها و بخش خصوصی فعال در  شرکت

 هحـوز  9 از عبارتنـد  شـده  درنظرگرفتـه  صـنعتی  مختلـف  هـاي  هحوز. باشد براي ورود به این عرصه می ها آنمیزان تمایل 
کامپوزیت و پلیمر، رنگ و رزین، نفت، انرژي و صنایع وابسته، ساختمان، خودرو، مواد شـیمیایی و شـوینده، کشـاورزي و    

  . بندي، پزشکی و بهداشت و نساجی غذایی و بسته
مانکار و سازندگان کاال و قطعات تاسیسات آب در حال هاي مشاور، پی از سوي دیگر با وجود این که بسیاري از شرکت

سـازي جهـت    هاي وزارت نیرو در سطح میانی هستند، تاکید وزیر محترم نیـرو مبنـی بـر خصوصـی     حاضر از زیرمجموعه
هـا در   ه ها در وزارتخانه و در سطح جامعه، خود دال بر نقش موثر بخش خصوصی در پیشبرد بسیاري از پروژ کاهش هزینه

کند تـا هـیچ    وزارت نیرو همه تالش خود را میبه طوري که طبق فرموده وزیر محترم نیرو، . باشد مل با وزرات نیرو میتعا
در همین راستا وزارت . اي بین بخش خصوصی و دولتی به وجود نیاید و این بخش بتواند به بهترین شکل عمل کند فاصله

کارگیري تولیدات نانویی در داخل کشـور   دکنندگان داخلی در عرصه نانو و بهتر با تولی تواند با برقراري تعامل بیش نیرو می
خصوصـی   افزون بر ایـن مجهـز شـدن بدنـه    . هاي مدنظر خود کمک شایانی به توسعه این دانش در کشور نماید در پروژه

گیـري   ود کمک شایانی به بهرهنیز خ برداري به دانش نانو در حوزه مطالعه، اجرا و بهره) مشاوران و پیمانکاران(وزارت نیرو 
  . نماید از این دانش نوین می

جهـت تبـادل اطالعـات و     ي ساختمانیها شرکتارتباط موثر با انجمن هاي صنفی، جامعه مهندسان مشاور و انجمن 
سـازي وزارت نیـرو    هاي گوناگون صنعت عمران و آب نیز گام موثري در امـر شـبکه   ترین مشکالت در بخش آگاهی از مهم

  . باشد ت ورود به حوزه نانو میجه



 کشور ينانو در صنعت آب و آبفا يضوابط نحوه استفاده از فناور  122

 

 

ها و محصوالت فناورانه تولید  تواند با پیش خرید طرح همچنین بنا بر اهداف تبیین شده وزارت نیرو، این وزارتخانه می
 . کنندگان داخل را حمایت کرده و از منافع آن سود جوید

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -7

هـاي اصـلی و حـدود     یـت مامورعامل موثري با این وزارتخانه داشته باشد بر طبق تواند ت هایی که وزارت نیرو می بخش
 :باشد اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به شرح زیر می

 1نظام علمی و امور تحقیقات و فناوري گذاري سیاستدر زمینه انسجام امور اجرایی و  -الف

نگـري و   نیازهاي پژوهش و فناوري کشور بـر مبنـاي آینـده   ها، استعدادها و  تبلیهاي نسبی، قا مزیت شناسایی −
و مراکـز آموزشـی و تحقیقـاتی جهـت      هـا  دانشـگاه پژوهی و معرفی آن به واحدهاي تولیدي، تحقیقـاتی،    آینده
 . برداري بهره

ط و پیشنهاد بر ي اجرایی ذيها دستگاههاي راهبردي تحقیقات و فناوري با همکاري یا پیشنهاد  بررسی اولویت −
  . به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري

  . ها هاي نوین براساس اولویت هاي مرتبط با فناوري حمایت از توسعه تحقیقات بنیادي و پژوهش −
ریزي براي تدارك منابع مالی توسعه فناوري کشور و مشارکت در ایجاد توسعه و تقویت فنـاوري ملـی و    برنامه −

  . هاي بومی حمایت از توسعه فناوري
تخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارآئی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردي با همکـاري  ا −

  ي ذیربطها دستگاه
ریـزي بـه منظـور بـومی      اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهاي الزم در خصوص انتقال فناوري و دانش فنی و برنامه −

  به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري ها آنرائه ي انتقال یافته به داخل کشور و اها فناوريکردن 
هاي تولید شده  هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوري ایجاد زمینه −

  . هاي غیردولتی علمی، تحقیقاتی و فناوري ها و شرکت در کشور و کمک به ایجاد انجمن
هاي آموزشی، تحقیقاتی و فناوري، تقویت ارتباط  سویی میان فعالیت هم و کارهاي الزم براي ایجاد يتمهیدساز −

  . ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها بخشو مراکز تحقیقاتی با  ها دانشگاه
  ي غیردولتیها بخشاتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعه پژوهش و فناوري در  −

، آموزش عـالی تحـت پوشـش وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري       اتموسسو  ها دانشگاهدر زمینه اداره امور  همچنین
د گامی براي ورود سرفصل اجبـاري نـانو بـه    توان می -گردند در ادامه ذکر میکه -یت سازمان مامور 4و  3باالخص در بند 

  . هاي مرتبط با آب و فاضالب مورد نیاز وزارت نیرو باشد دروس تخصصی رشته
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 . زشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحوالت علمی و فنی در جهانی و آمویریزي اجرا برنامه -3

هـا و مقـاطع تحصـیلی بـا      آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته موسساتتعیین ضوابط، معیارها و استانداردهاي علمی  -4
  . رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوري علمی

 1شوراي عالی عتف -

ه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی کشور، وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی بـه     قانون برنام 99بر اساس ماده 
ي جدي و جدیـدي در حـوزه پـژوهش و فنـاوري بـه وزارت      ها ماموریتوزارت علوم، تحقیقات و فناوري تغییر نام داده و 

 1383ري در شهریورماه بر همین اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناو. محول شده است
این قانون، تشکیل شوراي عـالی علـوم، تحقیقـات و     4و  3بر اساس مواد . به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است

ي کـالن اجرایـی در حـوزه علـوم، تحقیقـات و فنـاوري       گـذار  سیاسـت فناوري با هدف ایجاد هماهنگی و یکپـارچگی در  
 :را در قانون مذکور به شرح زیر ذکر شده استوظایف و اختیارات شو. شده است بینی پیش

 فناوري؛ هاي آموزشی و پژوهشی و گذاري کالن در بخش هاي اجرائی بلندمدت سرمایه بندي و انتخاب طرح اولویت •

 . ي علوم، تحقیقات و فناوريها حوزهبررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در  •

رت علوم، تحقیقات و فناوري مستقر است و مصـوبات آن پـس از ابـالغ    به موجب قانون، دبیرخانه شوراي عالی در وزا
وزارت نیـرو در ارتبـاط مـوثر بـا ایـن شـورا       . االجراسـت  ي اجرایی کشور الزمها دستگاهریاست محترم جمهور براي کلیه 

آب و آبفـا   هاي دانش بنیان نانوفناوري در جهت حل معضالت موجود صنعت گذاري و حمایت از طرح تواند در سیاست می
  . اقدام نماید

 پدافند غیرعامل -

آوري  گیري علـوم و فـن  کار بهها و  تر شدن جنگ ي ناشی از بالیاي طبیعی مهلک از یک طرف و پیچیدهها بحرانوقوع 
امروز مردم براي ادامه زندگی نیازمند خدمات . تی از پدافند غیر عامل را ایجاب کرده استهاي نوین، چهره متفاو در جنگ

  . متفاوتی هستند، احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت درون شهرها دارند و باید ایمنی و آسایش کافی داشته باشند
ي مورد نیـاز اسـت تـا    ها زیرساختي پذیر  و کاهش آسیب سازي ایمنین هدف پدافند غیرعامل، تر عمدهدرحال حاضر 

گونه اقدامات در اکثر کشورهاي دنیا انجام شده است و یا درحـال اقـدام    این. تدریج شرایطی را براي امنیت ایجاد نماید هب
، شود میهایی که ایجاد  و هماهنگی انجام شود، به طور خودکار بسیاري از زیر ساخت ریزي برنامهاین اقدامات اگر با . است
با ارائـه راهکارهـایی مثـل     توان میي فعلی هم ها زیرساخت  براي اصالح. خواهند آورد دست بهر ذات خود ایمنی الزم را د

  . را مستحکم کرد ها آنمهندسی مجدد 
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لذا وزارت علوم نیز هم از ابعاد کمک به کشور در شرایط بحران با استفاده از اقدامات آموزشی و پژوهشـی پیشـگیرانه   
داخلی ممکن در شرایط  پذیري آسیبین تر کمبراي دستیابی به  ریزي برنامهد جامعه در سطح کشور و هم از بعد براي آحا

  . 1حاد به این مهم می پردازد
ـ  مـی وزارت نیرو نیز به عنوان یکی از ارکان کلیدي کشور و اهمیت بخش آب در مباحـث پدافنـد غیرعامـل،     د در توان

  . ه در بخش توسعه و انتقال فناوري نانو گام برداردبا این وزارتخان سازي شبکهبخش 

 پدافند غیرعامل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  نامه نظام اهداف -

ي مربوط به پدافندغیرعامل در ستاد وزارت علوم، ها فعالیتساختاري مناسب و تشریح چگونگی پشتیبانی انجام ایجاد 
که اهداف فرعـی زیـر را پوشـش     باشد میه و وابسته در سطح کشور هدف اصلی و مراکز علمی و پژوهشی تابع ها دانشگاه

  : دهد می
  . مراکز حیاتی، حساس و مهم سازي ایمن -1
  . توسعه کمی و کیفی نیروي انسانی متخصص -2
  . قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط بحران يارتقا -3
  . دیداتي مقاومت در مقابل تهها مولفهافزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت  -4
  . پذیري آسیبپدافندغیرعامل در کاهش  تاثیرو ایجاد باور در مورد  سازي فرهنگ -5
  . ي حیاتیها ساختکسب امنیت پایدار در توسعه و پایدار سازي زیر - 6
  . و تبدیل آن به معارف عمومی سازي فرهنگتحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوري و  -7
  . ت با دفاع عامل و پدافندغیرعاملکمک به تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثب -8
  . ي بازدارندگیها مولفهو نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از  ها پذیري آسیبکاهش  -9

  . ي حیاتی، حساس و مهمها ساختو تهدیدات دشمن بر زیر ها بحران تاثیربه حداقل رسانیدن  -10
  . )مشاوره و اجرا(رعامل در بدنه کشور توسعه کمی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غی -11

ین وظـایف بـه شـمار    تـر  مهـم ي مختلف یکی از ها حوزهیت هاي وزارت علوم، تولید علم و فناوري در ماموربا توجه به 
 با تشکیل کمیته اصلی پدافند غیر. شود میي علمی متخصص و کار آمد محقق نیروهاکه این مهم در سایه تربیت  آید می

کـارگروه زیـر نظـر کمیتـه      4ت علوم و به منظور انسجام بخشیدن به نهضت تولید علم در این حوزه ایجـاد  عامل در وزار
  . نماید میاصلی پدافند غیرعامل وزارت علوم ضروري 

  کارگروه پژوهشی -1
  کارگروه آموزشی -2
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  کارگروه فرهنگی اجتماعی -3
  کارگروه عمران و سامانه هاي اطالعات -4

تـوان   فند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که به مطالعه حاضر مرتبط است مـی جمله وظایف کمیته اصلی پدااز 
 هـاي پژوهشـی حـوزه    بررسـی و ارائـه اولویـت   «و » هاي کلیدي و حساس پدافند غیرعامل درداخل کشور توسعه فناوري«به 

 . اشاره کرد» کاري مراکز تابعههاي شناسایی شده با هم پدافند غیرعامل و ارائه پیشنهاد طرح تحقیقاتی براي اولویت

  1فناوري و تحقیقات علوم، وزارت نانوفناوري کمیته -

 1380در زمسـتان  » )با اولویت نانوفنـاوري (هاي فناوري پیشرفته  مطالعه توسعه زیرساخت« در ابتدا این کمیته با نام
 نانوفنـاوري کمیته . ارت علوم تشکیل گردیدبه منظور تدوین برنامه استراتژیک در حوزه نانوفناوري در معاونت پژوهشی وز

 و نانوفنـاوري  حـوزه  در دانـش  مرزهـاي  درنوردیدن و نوین يها دانش به دستیابی جهت فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت
فعالیـت خـود را آغـاز     فناوري، و پژوهش آموزش، یعنی علمی، توسعه اساسی يها مولفه میان زنده پیوندي برقرار ساختن

 ،زمـان  هـم  طـور  بـه  و علمی، يها توانمندي گسترش و ها نوآوري و ابداعات توسعه در و پژوهش تحقیق میان این در. کرد
 راسـتا،  ایـن  در. اسـت  نمـوده  احراز را گذاريتاثیر و مهم نقش نظام اقتصادي، به بخشیدن قوت و صنایع در تحرك ایجاد
 و 1383 سـال  در نانوفنـاوري  يهـا  طـرح  برگزاري فراخوانهاي به اقدام فناوري و تحقیقات علوم، وزارت نانوفناوري کمیته
 . نمود 1386

 تـرویج  و سـازي  بستر گردید، ابالغ کشور پژوهشی و علمی مراکز و ها دانشگاه به 1383 سال در که فراخوان اولین در
 و آمـوزش  و سـو،  یـک  از علـوم  از حـوزه  ایـن  در نهادن گام براي کشور پژوهشگران و محققان با ترغیب همراه نانو، علوم
 ایـن  طـی  در. است بوده برخوردار خاصی اهمیت از دیگر، سوي از در نانوفناوري، کارآمد و متخصص انسانی نیروي تربیت

 این تخصصی يها هسته در داوري و ارزیابی مراحل از طی پس که شدند، ارسال نانوفناوري کمیته به طرح 289 فراخوان،
 . ابالغ گردیدند ،ها طرح مجریان به اجرا براي و گرفتند قرار ویبتص مورد طرح 111 تعداد کمیته،

 هـاي  پیگیـري  بـا  بعـد  بـه  سال این از. گردید خود حیات از اي تازه مرحله وارد نانوفناوري کمیته هاي فعالیت 1384 سال از
 حضـوري  و مکتـوب  گزارشات ارائه در ها طرح مجریان همکاري و آن در موجود تخصصی هاي هسته و کمیته نانوفناوري مستمر
 ایـن  در چشـمگیر  هـایی  پیشـرفت  شـاهد  نانوفناوري، کمیته حمایتی و نظارتی هاي شیوه و روندهاي اداري بهبود کنار در خود،
 نانوفنـاوري  مقاالت تعداد افزایش نانوفناوري، کمیته مصوب هاي طرح ثمر نشستن به و پیشرفت. بودیم کشور در دانش از عرصه
 بـین  در ایـران  جهـانی  جایگـاه  بهبـود  بـا  همـراه  منطقه و کشورهاي اسالمی بین در ایران علمی جایگاه ارتقاي  ISI شده نمایه

 هـاي  طـرح  از برخـی  ورود و همچنـین  داخلـی  صنایع نیازهاي با منطبق هاي پژوهش یافتن افزایش علم، تولیدکننده کشورهاي
 . باشند می ادعا این بر گواه همگی تی،صنع نیمه تولید مرحله به نانوفناوري کمیته یافته خاتمه

                                                      
 1388فناوري، گزارش کمیته، بهار  و تحقیقات علوم، وزارت -1
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 ابـالغ  کشـور  پژوهشـی  و علمـی  مراکـز  و هـا  دانشگاه به 1386 اسفند در که نانوفناوري يها طرح فراخوان دومین در
 يهـا  طـرح  انجـام  و اي توسـعه  تحقیقـات  به ویژه توجهی با همراه کشور در نانو تحقیقات در نظام پیوستگی ایجاد گردید،

 بـین  ارتبـاط  برقـراري  بـراي  تـالش  زمـان  هـم  طور به و تحقیقاتی، مراکز و ها دانشگاه در گرا یتماموربرديِ کار تحقیقاتیِ
 يهـا  فنـاوري  ایجاد در تحقیقاتی نهادهاي نقش افزایش منظور به پژوهشگران کشور و پژوهشی و علمی مراکز ،ها دانشگاه
 ابـالغ  از بعـد . است بوده برخوردار اي ویژه و اولویت اهمیت از پژوهشی، مراکز و صنایع بین رابط هاي حلقه ایجاد و جدید،
 . گردید ارسال نانوفناوري کمیته به طرح 550 تعداد فراخوان، این

توانـد در راسـتاي    اکنون با توجه به زیر ساخت موجود در وزارت علوم، تعامل مناسب معاونت آب و آبفا بـا ایـن کمیتـه مـی    
ریزي کـرده تـا    هاي نوین و نانو نیاز هاي علمی این صنعت را نیز برنامه ر کشور در حوزه فناوريهاي تحقیقاتی د تدوین استراتژي

 . هاي پیش روي صنعت آب و آبفا باشیم در بلند مدت شاهد تحقیقاتی هدفمند در سطح آکادمیک براي رفع چالش

 بندي جمع -5-7

سمت حرکتی هدفمند در مسیر توسـعه جهـانی    به ها حوزهامیدواریم نگاه کارشناسی حوزه آب و آبفاي کشور و دیگر 
و با توجه به شیوه ها و  )با پرهیز از نگاه آنالوگ و لجام گسیخته(شکل گرفته و با نگاهی در دنیاي دیجیتال و نظام یافته 

  . ي موفق استفاده از فناوري در کشورهاي پیشرو گام برداریمها روش
بنـدي و   ه ضمیمه ایـن گـزارش شـده اسـت کـه در ادامـه بـه جمـع        اي از کل کار به صورت چارتهایی جداگان چکیده

  . پردازیم توضیحاتی پیرامون چارتهاي و کل کار می

  فناوري نانو در ایران - 7-1- 5
در ابتدا مروري داشتیم بر فناوري نانو و تعاریف و رویکردهاي آن و در ادامه طرح، فناوري نانو از دیـدگاه کـالن خـود    

هاي انجام شده در ایـن زمینـه در ایـران و رونـد جهـانی مـورد مطالعـه قـرار گرفـت و           تمورد بررسی قرار گرفت و فعالی
کشـورهاي  طور کـه مطـرح شـد     همان. گذاري دولتی در فناوري نانو به تفکیک کشورهاي گوناگون بررسی گردید سرمایه

یشگامی در حوزه نانو، تعاریف هاي مد نظر خود، و نیز پ ریزي، پژوهش و توسعه و اجراي سیاست گوناگون به منظور برنامه
 1382در سال » ي فناوري نانو ي توسعه ستاد ویژه« پیرو این اولویتنیز  ایراندر . اند فناوري ارائه کردهاین گوناگونی را از 

تالش هاي کارشناسان در این زمینه . شکل گرفت و ایران نیز به طور جدي فعالیت خود را در این حوزه از دانش آغاز کرد
، بـه رتبـه   1393ایران باید تـا سـال    فناوري نانو در ایران متجلی گشت و طبق آن ي راهبرد آینده سند ده سالهقالب در 

توسعه فناوري نانو موجب تولیـد ثـروت و   : اي باشد که پانزدهم دنیا در فناوري نانو دست یابد و مسیر توسعه باید به گونه
بـه   1391این رتبه به همت پژوهشگران و متخصصـین آن در تابسـتان    که خوشبختانه. ارتقاي کیفیت زندگی مردم شود

  . جهانی ارتقا یافت 9رتبه 



  127  کشور آب صنعت در ينانوفناور از استفاده خصوص در ییاجرا مناسب يها سیاست نییتع -پنجم فصل

 

در زمینـه روابـط   ایران را بـیش ار پـیش در مسـیر سـند راهبـرد       عضویت در نانوفُروم آسیاو  تشکیل شبکه اکونانوبا 
 کز تحقیقات فناوري نانو توسـط یونیـدو در ایـران   ایجاد مرین دستاوردها را بتوان تر مهمو شاید یکی از  دادقرار الملل  بین

گیري از فنـاوري نـانو در    یونیدو در حوزه فناوري نانو خواهد بود و هدف آن، بهره المللی بیناولین مرکز مرکز این . نام برد
  . المللی تعریف شده است اي و بین سازي و تصفیه آب و پساب در سه سطح ملی، منطقه هاي شیرین حوزه

  باالدستیاسناد  -7-2- 5
در مرور اسناد باالدستی، نقشه جامع علمی کشور، سند راهبرد آینده نانو، سند راهبردي وزرات نیرو و قـانون حمایـت   

  . ها و موسسات دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت از شرکت

  )A(ساختار نقشه جامع علمی کشور  - 1- 2- 5-7

رسـید و در   شوراي عالی انقالب فرهنگـی ویب در پنج فصل به تص 1389سند نقشه جامع علمی کشور در بهمن سال 
نقشه جامع علمی کشور با نگاهی همه جانبه سـعی کـرده اسـت ابتـدا مبـانی و      . ها ابالغ گردید به تمام دستگاه 90سال 
هاي اصلی الگوي نظام علم، فناوري و نوآوري کشـور اقـدام بـه     هاي بنیادین را ترسیم کند و با درنظر گرفتن ویژگی ارزش
هـاي   در نهایت براي رسیدن به وضع مطلوب ابتـدا اولویـت  . اي از وضع مطلوب علم و فناوري براي کشور نماید چهره ارائه

مورد از اقدامات ملـی   224راهبرد ملی،  73راهبرد کالن،  13علم و فناوري کشور را مشخص کرده است و سپس با ارائه 
  . قرار داده استرا پیش روي نهادهاي فعال در بخش علم و فناوري کشور 

و ) ب(، )الـف (هاي علم و فناوري در کشور در سه سطح  در فصل سوم نقشه جامع علمی کشور با عنوان تنظیم اولویت
  . توجه برخوردار استفناوري نانو در اولین سطح قرار گرفته است و از اولویت باالیی براي اختصاص  منابع و  ؛)ج(

و با توجه به تاکیدات زیادي که در مـورد  . ها برخوردار است از باالترین اولویت در نقشه جامع علمی کشور فناوري نانو
شود که توجه به آموزش و  سازي و ارتقاي دانش عمومی در حوزه علم فناوري شده است نتیجه گرفته می آموزش، فرهنگ

در میـان  . لم و فنـاوري اسـت  سازي فناوري نانو از نیازهاي اصلی جامعه براي محقق شدن اهداف ملی در حوزه ع فرهنگ
اقدام ملی وجود دارد که توجه به آنان بدون داشتن رویکـرد آمـوزش    9اقدامات ملی مصوب در نقشه جامعه علمی کشور 

بنـابراین نهادهـاي   . قطعا محقق شدن وضع مطلوب علم و فناوري در کشور را با مشکل مواجه خواهـد کـرد  ) نانو(فناوري
را در کشـور جـدي گرفتـه و توجـه     ) نـانو (هاي آمـوزش فنـاوري   بایست برنامه در کشور می متولی و مجري علم و فناوري

  . اي با این مقوله داشته باشند ویژه
ها و نهادهاي فعـال   هاي اجرایی از جمله وزراتخانه جهت محقق شدن تمامی اهداف این سند، همکاري تمامی دستگاه

هاي هر ارگـان بـه شـمار     اجرایی کشور به این حوزه بایستی از اولویتهاي  رسد و ورود تمامی دستگاه ضروري به نظر می
ها نباید تغییر کند و باید به عنوان یـک   نقشه جامع علمی کشور یک سند فراملی و فرابخشی است که با تغییر دولت. آید

  . نقشه ملی در دستور کار هر دولتی قرار بگیرد
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  )B(سند راهبرد آینده نانو  - 2- 2- 5-7
 1393الـی   1384هاي  سال را در کشور فعالیت ایران چهارچوب اسالمی جمهوري در نانو فناوري توسعه راهبرد سند

 سـند،  ایـن . اسـت  تقسیم شـده  و بلندمدت) سال 5(، میان مدت)سال 2(کند و به سه افق زمانی کوتاه مدت مشخص می
 را نانو فناوري مدیریت کالن توسعه تارساخ همچنین و اجرایی هاي اهداف کالن، راهبردها و برنامه ماموریت، و انداز چشم
  . گیرد می بر در

 هدف، راهبردهـا  3 شامل کالن انداز، ماموریت، اهداف از چشم عبارتند برنامه این هاي بخش شده، ارایه مدل اساس بر
 عنـوان،  ملشـا  اي شناسـنامه  برنامه هر براي مدت کوتاه افق در که برنامه 53 شامل اجرایى هاى راهبرد، برنامه 12 شامل

انتظار،  مورد دستاوردهاي همکار، هاي دستگاه مسؤول، هاي دستگاه نوآوري، ملی نظام در برنامه با مرتبط کد، کارکردهاي
  . است شده تهیه 85 و 84 هاي سال بودجه و ارزیابی هاي شاخص

شـناخت و تعیـین   «امـه اجرایـی   تـوان بـه برن   هاي اجرایی مرتبط با وزارت نیرو در سند راهبرد آینده نانو می از برنامه
و برنامـه اجرایـی   » در کوتـاه مـدت و پیگیـرى بـراى تحقـق آن      ویـژه  بهکارگیرى فناورى نانو  صنایع داراى مزیت براى به

اشاره نمود که به ترتیب زیرمجموعه هدف کالن  »گذاري در این زمینه تشویق صنایع بزرگ و مزیت دار کشور به سرمایه«
نهادینه شدن توسعه پایدار و پویاي علوم، «و هدف » سبی از تجارت جهانی با استفاده از فناوري نانودستیابی به سهم منا«

 . باشد می» فناوري و صنعت نانو

  :هاي اجرایی که در آن از وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسوول یا همکار یاد شده عبارتند از برخی برنامه
  هاي ذیربط هاي تجاري و معرفی به دستگاه ایجاد سازوکار شناخت دایمى و سریع فرصت −

المللـی دربـاره     ترغیب واحدهاي علمی، پژوهشی و فناوري کشور به همکـاري درازمـدت بـا یـک شـریک بـین       −
  هاي بلندمدت فناوري نانو ها و برنامه پروژه

نـدي شـده و   هاي شفاف حمایتی دولت از صنایع فناوري نانو به شـکل زمانب  ها و اعمال سیاست تدوین اولویت −
  مبتنی بر اثربخشی و همراه با نظارت دقیق

هاى اصلى و حل  کارگیرى فناوري نانو در راستاى اولویت ها براي همکاري در به سازماندهی و هماهنگی دستگاه −
 بخشی معضالت کالن کشور به صورت بین

لید داخـل محصـوالت نـانو و    ایجاد بازارهاي دولتی هدفمند و استفاده از اهرم خریدهاي دولتی براي توسعه تو −
  هاي آن به کشور انتقال فناوري

 در دار اولویـت  موضـوعات کـالن   آینـده،  راهبـرد  دوم تکمیلی سند تدوین فرایند در و 1386 سال شایان ذکر است در
 خـاب انت نـانو  فنـاوري  يهـا  اولویـت  به عنوان کاربردي هحوز پنج اساس، این بر. شد تعیین دوم، تکمیلی سند زمانی هدور

  . ها این پنج حوزه عبارتند از انرژي، سالمت، محیط زیست و آب، مواد و سازه. شدند
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  )C(سند راهبردي وزرات نیرو  - 3- 2- 5-7
انداز و برنامـه   انداز بیست ساله نظام جمهوري اسالمی ایران، از یک سو تدوین سند چشم وزارت نیرو براي تحقق چشم

اي را متناسب با اهداف عالی  هاي میان مدت توسعه از سوي دیگر، برنامهراهبردي بلندمدت خود را در دست اقدام دارد و 
شـود کـه    ترین سند پویاي این وزارتخانه شناخته مـی  انداز وزارت نیرو، عالی سند چشم. انداز ترسیم کرده است سند چشم

هاي  ها و برنامه س سیاستاین سند در را. سازد تصویري از اهداف مطلوب صنعت آب و برق را در افق بلندمدت نمایان می
هاي تابعه و سایر اجزاي مجموعه صنعت آب و برق قرار گرفته و با تبیین تصـویر آینـده مطلـوب     وزارتخانه و همه شرکت
ایـن  . سازد هاي زیرمجموعه را مشخص می انداز نظام، دورنماي پیشرفت وزارت نیرو و هر یک از بخش وزارت نیرو در چشم

عنـوان دومـین برنامـه از     اسالمی ایران هم اکنون پنجمین برنامه پنج ساله توسعه کشور را بـه درحالی است که جمهوري 
انداز بیست ساله کشور پیش رو دارد که این برنامه نیز با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت و توجه به همه ابعاد  سند چشم

  . تحوالت داخلی و جهانی تنظیم شده است
ریزي شـده و   نیرو با تکیه بر قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهدر همین راستا نیز وزارت 

انـداز و   هـاي ماموریـت، چشـم    هاي وزارت نیرو پیرو ابالغ بیانیـه  ها و فعالیت مدبرانه جمعی، براي انسجام بخشی به برنامه
آمـوزش، پـژوهش و   «، »آب و فاضالب«، »رق و انرژيب»، «آب«گانه  هاي پنج ها، راهبردهاي وزارت نیرو را در بخش ارزش
رود با تالش و هماهنگی به اهداف متعالی این سند  ابالغ کرده است که امید می» پشتیبانی صنعت آب و برق«و » فناوري

  . دست یابیم
بـرداري بهینـه از    هبراي حفاظت و بهـر  هاي عمومی  راهبرد در نظر گرفته شده که دامنه آن از ارتقاي آگاهی 16در این سند 

منابع آب، ارتقاي سطح کارآمدي بخش آب و فاضالب در تامین آب شرب سالم و بهداشتی و تصـفیه فاضـالب و توسـعه منـابع     
بخشی بـه آن را   رود بتوان با اهداف در نظر گرفته شده در آن، توسعه منابع و تنوع شود که امید می انسانی آب و برق کشیده می

از جمله ایـن راهبردهـاي کلـی    . است، برساند 1404ایی خود که همانا کشور برتر شدن در منطقه در سال به خوبی به هدف نه
با تاکید بر گسترش تعامالت و ارتقـاي  » ریزي گذاري و برنامه تقویت توان و ارتقاي سطح سیاست«با عنوان  1توان به راهبرد  می

هاي جامع آب و انرژي کشور  اشـاره   با استفاده از تدوین و استقرار برنامه ریزي گذاري و برنامه نفعان در امر سیاست مشارکت ذي
شناسـایی  بـه  » ارتقـاي سـطح دانـش، پـژوهش و فنـاوري در صـنعت آب و بـرق       «با عنـوان   10افزون بر این در راهبرد . نمود

  . اي شده است تاکید ویژه هاي داراي مزیت سازي فناوري هاي نوین و انتقال و بومی فناوري
راهبـرد در بخـش آب و    26راهبرد در بخش آب و  38ر این سند راهبردهاي وزارت نیرو در بخش آب و آبفا با بیان د

هاي نوین در این بخش و اجراي  از جمله راهبردهایی که در بخش آب بر مدیریت فناوري. عنوان شده است) آبفا(فاضالب 
استقرار مدیریت دانش محـور و بـه کـارگیري    «با عنوان  18ماره توان به راهبرد ش قانون جامع آب کشور تاکید نموده می

تدوین، تصویب و اجـراي قـانون جـامع آب    «با عنوان  27و راهبرد شماره » علوم و فناوري و تحقیقات روز در صنعت آب
  . اشاره نمود» کشور
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در بخـش آب و فاضـالب    هـاي نـوین   ها و روش بر استقرار و توسعه فناوري 19در بخش آب و فاضالب راهبرد شماره 
  . هاي بهداشتی و اقتصادي تاکید دارد ویژه در فرایند تصفیه آب و فاضالب در راستاي ارتقا شاخص به

هـاي جدیـد و اصـالح     گیـري از فنـاوري   تاکیـد بـر بهـره   لذا با توجه به مفاد این سند به عنوان یک سند باالدسـتی و  
هاي نوین از جمله نانوفنـاوري در   کارگیري فناوري ب و آب و فاضالب؛ بهدر وزارت نیرو به ویژه بخش آ فرآیندهاي موجود

 . اي برخوردار خواهد بود هاي گوناگون صنعت آب و فاضالب از اهمیت ویژه بخش

  )D(ها و موسسات دانش بنیان  قانون حمایت از شرکت  - 4- 2- 5-7
در سیزده ماده  1389راعات در سال ها و اخت سازي نوآوري ها و موسسات دانش بنیان و تجاري قانون حمایت از شرکت

 تهیـه . هـا ابـالغ شـد    و شش تبصره به تصویب مجلس شوراي اسالمی و تایید شوراي نگهبان رسید و به کلیـه وزارتخانـه  
هاي اجرائی این قانون به عهده وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري و شـوراي عـالی علـوم و تحقیقـات و فنـاوري         نامه آئین

  . باشد می) شوراي عالی عتف(
افزایـی علـم و ثـروت،     شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هـم  ،ها و موسسات دانش بنیان شرکت

سـازي   و تجـاري ) شامل گسترش و کاربرد اختـراع و نـوآوري  (توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي 
ي برتر و با ارزش افزوده فراوان بـه ویـژه   ها فناوريدر حوزه  )دماتشامل طراحی و تولید کاال و خ(نتایج تحقیق و توسعه 

  . شود در تولید نرم افزارهاي مربوط تشکیل می
هـا   افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، گسترش اختراعات و نوآوري هدف ار تدوین این قانون کمک به هم

  توسعه و اختراعات و کاربردي کردن دانش فنی خصوصـا در حـوزه   سازي نتایج تحقیق و و کمک به تجاري ها آنو کاربرد 
  . بنیان است ها و موسسات دانش هاي برتر، از طریق حمایت از شرکت فناوري

هاي دولتی مجازند بخشی از مبلـغ قراردادهـاي    ها و شرکت کلیه دستگاه این قانون ذکر شده 6 گونه که در ماده همان
هـاي تحقیـق و    خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریـق انجـام فعالیـت   خرید کاال یا خدمات با مبدا 

لذا با درك درست و اجراي صـحیح  . بنیان به انجام رسانند ها و موسسات دانش توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شرکت
در تشکیل و بهبود کارایی نظام نـوآوري در   ها ترین گام توان به یکی از مهم این قانون به عنوان یکی از اسناد باالدستی می

  . جمهوري اسالمی ایران دست یافت

  کاربردهاي نانو در صنعت آب و فاضالب - 7-3- 5
سپس کاربردهاي . بندي شدند در تحلیلی جامع و فراگیر انواع نانوساختارهاي کاربردي در صنعت آب و فاضالب طبقه

سـازي و   عت بـه تفکیـک کاربردهـاي بخـش عمـران، شـیرین      مختلف این نانوساختارها در حل مشکالت موجود این صـن 
و  TCEها در فاضالب، حـذف آالینـدهاي آلـی و     ها و فلزات سنگین، حذف بو و آالینده زدایی، گندزدایی، حذف یون نمک
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DCEزا، کدورت زدایی و کـاهش تبخیـر سـطحی آب مـورد بررسـی قـرار گرفـت و         ها و عوامل بیماري ، تشخیص آالینده
  . شد بندي طبقه

  کاربردهاي بخش عمران −
 با استفاده از نانوساختارها... . بهبود خواص مکانیکی از جمله مقاومت فشاري، خمشی و •

 ها ها با استفاده از نانوکامپوزیت بهبود مقاومت به خوردگی سازه •

 مقاومت به نفوذ آب با نانوساختارهاي هموژن •

 بهبود کمی ساختار با حفظ کیفیت سازه •

 هاي مضر در سازه و افزایش طول عمر سازه بانانوساختارهاي هموژن ذ یونمقاومت به نفو •

 هاي هوشمند نانوبیوساختار سازه •

  ییزدا نمک و يساز نیریش −
 غشاهاي نانوکامپوزیتی •

 نانوذرات داراي خواص فوتوکاتالیست •

 فیلترهاي غشا سرامیکی متخلخل  •

 نانوذرات مغناطیسی  •

  ییگندزدا −
 فیلترهاها و نانو نانوفوتوکاتالیست •

 )فیلترهاي سرامیکی(هاي نانوتخلخل  سرامیک •

  نیسنگ فلزات و ها یون حذف −
 نانوفیلتراسیون •

 فلزي از قبیل نانوذرات آهن و آلومینیوم با ظرفیت صفر نانوذرات •

 نانوذرات پلیمري  •

  فاضالب در ها آالینده و بو حذف −
 نانوساختارهاي کاتالیستی و فوتوکاتالیستی •

 ها نانوجاذب •

 هانانوفیلتر •

  DCE و TCEوی نیرزمیز يها آب يها آالینده حذف −
 نانوذرات آهن با ظرفیت صفر و آلومینیوم با ظرفیت صفر •

 نانوبیوساختارها •

  زا بیماري عوامل و ها آالینده صیتشخ −
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 نانوسنسورها •

 هاي تک جداره و دو جداره نانوتیوب •

 نانوبیوسنسورها  •

  ییزدا کدورت −
 نانوفیلتراسیون •

 نانولیگاندها •

  آب یسطح ریختب کاهش −
 هاي پلیمري نانوساختار ها و چندالیه یه تک ال •

  مشکالت صنعت آب ایران و راهکارهاي نانویی -7-4- 5
بنـدي   هـاي زیـر طبقـه    در ادامه مشکالت صنعت آب کشور مورد مطالعه قرار گرفت که به طـور خالصـه در سرفصـل   

  . گردند بط میاند که هر کدام با توجه به کاربردهاي متفاوت نانو در صنعت آب مرت شده
 هاي آبیاري  وزهکشی شبکه −

 هاي آبیاري و زهکشی مدیریت رسوب در شبکه •

 ها و زهکشها هاي هرز و جلبک در بدنه کانال رشد علف •

 هاي آبیاري و زهکشی در شرایط اقلیمی گوناگون بهبود بتن شبکه •

 ات آبیتاسیسسد و  −

 تبخیر از سطح مخازن بزرگ و کوچک •

 شده در برابر خوردگیهاي احداث  حفاظت از سازه •

 هاي آبی هاي کاهش زبري بتن در سازه هاي بتنی و روش سازي پوشش بهینه •

 سازي مخازن  مقاوم •

 بهبود کیفیت و افزایش طول عمر مخازن بتنی  •

 هاي آب اصالح و بازسازي لوله •

 بندي و پایدارسازي تاسیسات  آبی آب •

 هاي آبریز سد کنترل رسوب حوضه •

 خصوص تاسیسات داخل چاه ی بهخوردگی تاسیسات آبرسان •

 ها رشد جلبک در برخی چاه •

 کیفیت آب و فاضالب  −

 خانه آب  مصرف زیاد گاز کلر در تصفیه •
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 کدورت آب و بهبود بحث کیفی آب •

 سازي آب و گندزدایی  بهبود شیرین •

 ها به ویژه مشتقات نفتی تشخیص آالینده •

 حذف یون نیترات و فلزات سنگین •

  رشد جلبک در تاسیسات آبی •

 ي سطحی ها آببهبود کیفیت  •

 هاي فاضالب خانه مدیریت لجن تصفیه •

 اصالح و بازسازي شبکه فاضالب •

 هاي پمپاژ فاضالب حذف بو در ایستگاه •

هـاي پـذیرش فنـاوري،     هـا و ظرفیـت   سپس وزارت نیرو ار نقطه نظر ساختاري مورد مطالعه قرار گرفته و محـدودیت 
  . هاي این حوزه مطالعه گشت که به طور خالصه عناوین آن به شرح ذیل است يباالخص فناوري نانو جهت تدوین استراتژ

  هاي وزارت نیرو در پذیرش فناوري محدودیت −
   روین وزارت بودن محور پروژه •
  . است يزمانبر يادار ریس ازمندین ارتباطات و ساختار روش، تغییر •
   آن با مرتبط يها ریسک و دیجد يفناور شریپذ يبرا یقانون يها پشتوانه کمبود و یمال يها رساختیز فقدان •
   مرتبط ياستانداردها و مجوزات کسب روند نبودن نیمع •
   نینو يها فناوري خصوص در روین وزارت در يراهبرد و یاصل مرجع بودن نامشخص •
   یفرهنگ يها محدودیت •
  يجار روند در راتییتغ رشیپذ به لیتما عدم •
  يورفنا قبال در تیمسوول رشیپذ عدم و انفعال •
  نییپا پذیري ریسک •
   يفناور رشیپذ و مشکالت حل در گوناگون يها بخش ییافزا هم و تقابل عدم نیهمچن •
 يهـا  حوزه در مناسب ریزي برنامه امکان عدم و رندگانیگ میتصم و امر انیمتول رییتغ و تیریمد ثبات عدم •

   محور فناور
   سابق رانیمد مصوبات به دیجد رانیمد تعهد عدم •
   مشکالت حل در مدت کوتاه يها برنامه به تیریمد شیگرا •
   نینو يها فناوري يایمزا و کارکردها از تیریمد یآگاه و آموزش عدم •
   یفن و یپژوهش بخش مناسب ارتباط فقدان •
   یفن نظر از نینو يها طرح یبررس يبرا ییتوانا عدم •
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 يبرا مرتبط تاسیسات در دموجو یفن يها زیرساخت مختلف مناطق در یفن تاسیسات و يا سازه ادیز تنوع •
  . ستین اتکا قابل آن يها آزمون و دیجد يفناور ورود

  يفناور رشیپذ در روین وزارت هاي ظرفیت −
ي علمـی، نظـام   هـا  فعالیـت ریزي، سازماندهی، هدایت، نظـارت در   گذاري، برنامه نقش راهبردي در سیاست •

 مدیریت دانش 

 هاي فنی، مدیریتی و اقتصادي،  برق، به ویژه در حوزهاي با نهادهاي فعال در صنعت آب و  تعامل شبکه •

 گرایش به حرکت در راستاي توسعه پایدار  •

 برخورداري از مدیریت دانش محور  •

 هاي غنی مغزافزاري، نرم افزاري، سخت افزاري و سازمانی  ظرفیت •

 مشارکت موثر بخش غیردولتی،  •

 هاي انسانی متخصص و کارآمد  سرمایه •

 مدیریتی و بعضا کارشناسی  نگاه علمی در بدنه •

 وجود مشاوران و پیمانکاران زبده و واجد صالحیت در کنار بدنه عملیاتی  •

 هاي تابعه  ارتباط سیستماتیک و موثر وزارتخانه با شرکت •

 وجود مدیران قوي راهبردي  •

 المللی موثر  ارتباطات و مناسبات بین •

 المللی  بینهاي علمی و فنی  از ظرفیت گیري بهرهامکان همکاري و  •

 زیر ساخت علمی قوي وزارتخانه  •

 هاي وابسته  وجود موسسات علمی و پژوهشکده •

نتیجه مطالعه فوق منجر به ارائه راهکارهایی از سوي این مشاور براي پیشبرد اهداف عالیه سند حاضر شد که 
د رکن تولیت توان میورا این ش. ي نوین باشدها فناوريي گذار سیاستین راهکارها تشکیل شوراي عالی تر مهماز 

هاي مربوطه، نظارت بر تدوین  شود و با تشکیل کارگروه دار عهدهفناوري نوین از جمله نانو را در وزارت نیرو 
 . شود دار عهدههاي داخلی وزارت نیرو را  نامه نظامو  نامه آیینضوابط، 

  . هاي زیر ارائه گردید همچنین به طور خالصه اهم پیشنهادات در سرفصل
  یشیاند هم فرهنگ بهبود −
   یکارگروه هیروح يارتقا −
   الکترونیکی نامه خبر و هاسمینار يبرگزار  −
   فناورانه يها پروژه یاطالعات بانک از يریگ بهره −
  اندیشه صاحبان به دادن بها −
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 تدوین ضوابط داخلی وزارت نیرو −

 التزام به ضوابط مصوبه مربوطه −

 آموزش در سطوح مختلف سازمانی  −

 نیروي انسانی  يستم ارزیابی و ارتقابهبود سی  −

 عملیاتی نمودن و ممیزي و ارزیابی کل ساختار-انتخاب مجري جهت نظارت عالیه  −

 یه فنی و مجوزات بهداشتی و ایمنیتاییدایجاد ساختار و فرآیند الزم براي اخذ  −

سـطح   يو در ارتقاي علمی و راهبردي موسسات علمی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت نیرها ظرفیتاستفاده از  −
 دانش نیروي انسانی 

 ي بخش خصوصی و نهادهاي حامی در ارتقا سطح دانش فناوري منابع انسانی ها ظرفیتاستفاده از  −

 دانش سازمانی و پذیرش فناوري  يدر راستاي ارتقا سازي فرهنگ −

 انداز و افق کوتاه مدت و بلند مدت فناورانه براي سطوح مختلف سازمانی  ترسیم چشم −

عملـی و بـا اولویـت قـرار دادن آن در رئـوس       طـور  بهمیان مدت و دراز مدت  ،ي کاربردي کوتاه مدتها نامهبر −
 . ي سازمانی و حمایت همه جانبه، زمینه حرکت در مسیر توسعه را هموار نمایندها برنامه

  ها پژوهشیج و مدون کردن نتا سازي تجاريتولید و  ي تحقیقاتی در فاز مطالعه، ها پروژهپیگیري نتایج  −

 برگزاري سمینارهاي فصلی با حضور آزاد تمام دست اندرکاران صنعت و تحقیقات  −

مـدیریت پـروژه و    آوري، فـن ي مستقل از نظر توسـعه  ها گروهارزیابی کارهاي تحقیقاتی یا پایلوت قبلی توسط  −
 ارائه گزارشات حاصل در دو سطح داخل و خارج سازمانی 

 برداري  ي نوین در مطالعات، اجرا و بهرهها فناوريیمانکار براي استفاده از تکلیف کارفرما از مشاور و پ −

 ي مدیریتی و فنیها زمینهالمللی در  استفاده از الگوهاي موفق داخلی و بین −

  ي وزارت نیروها استراتژي - 7-5- 5
ه شـامل  که توسط مشاور مطالعه وتدوین گشـت اهداف مدل توسعه نانوفناوري درصنعت آب کشور در حوزه ساختاري، 

 :گردند موارد زیر می

 بهبود سطح کیفی و کمی آب و پساب انداز چشم −

 ارتقاي ابعاد مختلف توسعه پذیرش و نهادینه شدن فناوري در سطوح مختلف وزارت نیرو −

 افزایش سرعت تصمیم گیري در سطوح مختلف وزارت نیرو −

 افزایش سطح آگاهی منابع انسانی نسبت به فناوري نانو  −

 یکپارچگی و تسهیل تبادل اطالعات مرتبط با نانوفناوري در وزارت نیرو در بخش آب حرکت در جهت  −
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طراحی شده که ) فاز تعالی(و بلند مدت ) فاز ارتقا(، میان مدت )فاز راه اندازي(این مدل در سه افق زمانی کوتاه مدت 
مت و محیط زیست، مباحث اجتماعی وضعیت کنونی صنعت آب را در چهار گروه اسناد باالدستی، مباحث استاندارد، سال

سـاله بـه وضـعیت     8که در طول این سه برنامه در افق زمـانی   کند می بندي دستهي اقتصادي و فنی ها طرحو مدیریت و 
  E. رسد مطلوب وزارت نیرو در بخش آب و آبفا می انداز چشمآینده و 

شکالت صنعت آب کشـور و پتانسـیل بـاالي    ي صورت گرفته در خصوص مها بندي دستهبا توجه به در حوزه پژوهشی 
تکنولوژي نانو در کمک به حل این مشکالت، پیشنهادات پژوهشی این مشاور با رویکرد عملیاتی در سه افق زمانی کوتـاه  

 ) F( :هاي ذیل  ارائه شد مدت، میان مدت و بلند مدت به تفکیک حوزه

 پژوهشی در بخش عمران  پیشنهادات −

 خش آبپژوهشی در ب پیشنهادات −

 پژوهشی در بخش فاضالب پیشنهادات −

ي بیرونـی ارتباطـات   هـا  سـازمان به منظور توسعه فناوري نانو در صنعت آب، وزرات نیرو بایستی بـا برخـی نهادهـا و    
در رشـد و  ) در اسـناد باالدسـتی   انـداز  چشـم با نظر به اهداف ( ها سازماناي برقرار نموده و با همکاري این نهادها و  شبکه

در تعامـل بـا    سـازي  شـبکه ي مورد نظر در ها سازمان. ي برداردموثرر چه بهتر این تکنولوژي در صنعت آب گام توسعه ه
 . و پیشنهادات ارائه گشت وزرات نیرو به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفت

 ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري معاونت برنامه -1

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -2

 ن و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درما -3

 سازمان ملی استاندارد -4

  ستاد ویژه توسعه فناوري نانو -5
 بخش خصوصی  - 6

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -7
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