
 سومین همایش ملی فناوری اننو از تئوری اتکارربد
1742کد مقاهل: - 23/3922/33 

1 
 

 فناوری نانو ، نقش و کاربرد آن در صنعت آب و فاضالب
 2، رضا فرضی1عبدالعظیم اسماعیلی

 مهندسی شیمی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر -کارشناسی1
 مهندسی شیمی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر -کارشناسی2

azimsmaeili@gmail.com 
re.farzi.chem.eng@gmail.com 

 
 

 چکیده    

تامین آب آشامیدنی مورد نیاز کشورهای مختلف  ی بارههايی را در افزايش جمعیت جهان و کاهش منابع آب آشامیدنی، نگرانی

، سبب کند های زيست محیطی شدت پیدا می در سراسر جهان به وجود آورده است و کمبود آب که در نتیجه افزايش آلودگی

 آلودگی از ناشی امراض .شود تبديل امروز جهان  شده است تامین آب بهداشتی مورد نیاز مردم به يکی از مشکالت اساسی

 از نوين های وری فنا ورود با اخیراً. شود می جهان مردم از نفر هزار ها ده شايد و هزاران شدن کشته سبب روزانه آب، منابع
 کشاورزی و صنعتی های فاضالب و آب نیز و آب ی تصفیه برای کارهای جديدی راه و مواد فناوری، نانو و فناوری زيست قبیل

 داده قرار خود تأثیر ا تحتر فناوری و علوم مختلف های بخش که است گسترده حدی به نانوفناوری مفهوم  است. شده معرفی
 نانو فناوری کاربردهای بررسی به مقاله اين در است. وسیعی يافته کاربردهای زيست محیط جمله از مختلف های  عرصه در و

 .پردازيم میو تصفیه آب  آب صنعت در
 نانو فیلتر، پساب، تصفیهواژه های کلیدی: نانو، 
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 مقدمه

 تبديل نوين های تکنولوژی در تحقیقات های زمینه ترين مهم از يکی به تکنولوژی نانو های اخیر  سال در
 به که می پردازد نانومتر 111 از ی کمتر اندازه با ذراتی رفتار جديد و خواص درك به دانش است. اين شده

  [6] .شود می منتقل ذرات، آن از شده ساخته نانوساختارهای

 مختلف خواص ارتباط بررسی و مواد نانو يا نانوساختارها کاربرد و طراحی، ساخت علم تکنولوزی نانو 
 از استفاده با دانش اين ها می باشد. آن نانومتری ابعاد ( با ... و الکتريکی مکانیکی، شیمیايی، فیزيکی،(مواد
 شامل: که عمده هدف چهار مهندسی، و بیولوژی مواد، علم شیمی، فیزيک، مانند مختلف علوم

                       ها، نانوساختار ها و مواد نانو سنتز )الف 
                            ها، آن متری نانو ابعاد با مواد خواص ارتباط بررسی )ب
                                                            ها، ابزار نانو ساخت و طراحی )ج

 [7] کنند. می پیگیری را می باشند مواد، ازنانو استفاده با جديدی های سازه د(طراحی

مانند  علوم کلیه در آورى فن اين از استفاده می باشند، دارا مواد نانو که مناسبی خواص به توجه با لذا

 که است شده باعث غیره و کوانتومى کامپوترهاى الکترونیک، دفاعى، صنايع مواد، علوم پتروشیمى، پزشکى،
 باشد. جهانیان روى پیش صنعتى و علمى اصلى يک چالش عنوان به نانو یزمینه در تحقیقات

 تعریف نانو تکنولوژی

نانو تکنولوژی بخشی "تر  دقیقنانو تکنولوژی فناوری جديدی است که تمام دنیا را فراگرفته است و به تعبیر 

های جديد با  نانو تکنولوژی، توانمندی تولید مواد، ابزار ها و سیستم "ی آينده است.  از آينده نیست بلکه همه

ها درمقیاس نانو می باشد. علم نانو،  در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آن

( نانومتر  211وسايل و ساختار هايی که در کوچکترين واحد ديمانسیون ) عبارت است از مطالعه و پژوهش 

تر وجود دارند. از تعاريف فوق بر می آيد که نانو تکنولوژی يک رشته نیست بلکه رويکرد جديدی  يا کوچک

ی در تمام رشته هاست. برای نانو تکنولوژی کاربرد هايی را در حوزه های مختلف از غذا، دارو، تشخیص پزشک

و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژی، محیط زيست، مواد هوا و فضا و امنیت 

های وسیع اين عرصه و پیامد های اجتماعی سیاسی و حقوقی آن، اين فناوری را  ملی بر شمرده اند. کاربرد

 ای و فرا بخش مطرح نموده است . به عنوان زمینه فرا رشته

ها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از ابتدای دهه قرن بیستم به طور جدی پیگیری شده  آزمايش هر چند

اما اثرات تحول آفرين، معجزه آور و باور نکردنی نانو تکنولوژی در روند تحقیق و توسعه باعث گرديد که نظر 

های  ترين اولويت يکی از مهمهای بزرگ به اين موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان  تمامی کشور

 011، 2111که ژاپن درسال  ی اول قرن بیست و يکم محسوب نمايند به طوری تحقیقاتی خويش طی دهه

-2112میلیون دالر هزينه کرده است و آمريکا برای اين امر در سالهای  061، 2110میلیون دالر و در سال

 بیلیون دالر اختصاص داده است. 7/3حدود  2112

ی نانو به عنوان چالش اصلی اده از اين فناوری در کلیه علوم باعث شده است که تحقیقات در زمینهاستف 

گران ايرانی نیز بايد در يک بسیج  علمی و صنعتی پیش روی جهانیان باشد . لذا محققین، اساتید و صنعت
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ال و حتی رقابتی همگانی، جايگاه و موقعیت خويش را در خصوص اين موضوع مشخص نمايند و حضوری فع

در اين جايگاه ايجاد نمايند . برای چنین کاری طراحی يک برنامه منسجم فراگیر و همه جانبه اجتناب 

 ناپذير است . 

ای است که از نظر کاربردی در علوم  نانو تکنولوژی دارای سه شاخه نانو فناوری خشک، مرطوب و محاسبه

 [3]پزشکی و صنايع غذايی کاربرد دارد.-نیکیمختلف به خصوص در ساخت و تولید مواد الکترو

 ی نانو در جهان  تاریخچه

ی نوبل در سخنرانی معروف  ی جايزه پنجاه و پنج سال پیش، ريچارد فیمن متخصص کوانتوم نظری و دارنده

ی علم مواد  به بررسی بعد رشد نیافته "آن پايین فضای بسیاری هست"با عنوان  1020خود در سال 

جايی که من توانايی فهمش را دارم، بر خالف  در آن زمان اظهار داشت اصول فیزيک، تا آنپرداخت. وی 

اند که  امکان ساختن اتم به اتم چیزها حرفی نمی زند. او فرض را بر اين قرار داد که اگر دانشمندان فرا گرفته

ها را کوچک  توانست که آن های کوچک بسازند، پس خواهیم ها را با مقیاس چگونه ترانزيستورها و ديگر سازه

های نامعلوم کوانتوم نزديک خواهند بود  شان در لبه ها به مرزهای حقیقی تر نمايیم. در واقع آن و کوچک

ای قرار دهیم که بتوانیم کوچکترين محصول مصنوعی و  طوری که يک اتم را در مقابل ديگری به گونه به

های بسیار کوچک  ماند که با استفاده از اين فرم باقی میساختگی ممکن را ايجاد نمايیم و جای اين سوال 

 چه وسايلی را می توانیم ايجاد کنیم؟

تر  فیمن در ذهن خود يک دکتر مولکولی را تصور کرد که صدها بار از يک سلول منحصر به فرد کوچک

ها،  ید سالمتی سلولتواند به بدن تزريق شود و درون بدن برای انجام کاری يا مطالعه و تاي خواهد بود و می

ی فناوری نانو اولین بار  انجام ترمیمی و به طور کلی برای نگهداری بدن در سالمت کامل به سیر بپردازد. واژه

توسط نوريوتا ينگوچی استاد علوم دانشگاه توکیو مطرح شد. او اين واژه را برای توصیف ساخت مواد )وسايل( 

باشد، به کار برد. مینسکی توانست به تفکرات فیمن قوت  انومتر میها در حد ن دقیقی که تلورانس ابعادی آن

ببخشد. مینسکی پدر هوش مصنوعی و شاگردش درکسلر گروهی از دانشجويان کامپیوتر را به صورت 

گذاری کرده  ها که خودش نانو تکنولوژی نام سری ايده انجمنی دور هم جمع کردند. او افکار جوانترها را با يک

دريافت  MITازدانشگاه  1001ی دکتری نانو تکنولوژی را در سال  داشت. درکسلر تنها درجه میبود مشغول 

 [6]داشت. او يک پیشرو در طرح نانو تکنولوژی است.

 عناصر پایه در فناوری نانو 

ها در مقیاس مواد و ساختارهايی که در اين فناوری مورد استفاده  تفاوت اصلی فناوری نانو با ساير فناوری

ی مواد در اين  گیرند، می باشد. البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست بلکه زمانی که اندازه قرار می

ها از قبیل رنگ، استحکام، مقاومت و خوردگی و ... نیز تغییر می  مقیاس قرار می گیرد، خصوصیات ذاتی آن

گردد. اين عناصر همان عناصر  يه آن بر میها به عناصر پا کند و در حقیقت تفاوت اين فناوری با ساير فناوری

ترين عنصر پايه،  باشند. اولین و مهم نانو مقیاسی هستند که دارای خواصی متفاوت با مقیاس ماکروشان می

توانند  باشند. نانو ذرات می نانو ذرات هستند. منظور از نانو ذرات، ذراتی در ابعاد نانومتری در هر سه بعد می

 کیل شده باشند مانند نانو ذرات فلزی، سرامیکی و ... از مواد مختلفی تش
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هايی از  کشف شد و در حقیقت لوله 1001ی کربنی است. اين عنصر در سال  عنصر پايه بعدی، نانو لوله

رسیم.  های کربنی می آوريم به نانو لوله باشند. اگر صفحات گرافیت را پیچیده و به شکل لوله در گرافیت می

توانند تک ديواره يا چند ديواره باشند و خواص بسیار جالبی  های متفاوت  هستند و می اندازهها در  اين لوله

 شود .  ها می های قابل توجهی از آن دارند که منجر به ايجاد کاربرد

هايی هستند که قطر  سومین عنصر پايه نانو کپسول است. همان طوری که از اسم آن مشخص است کپسول

ها در  هاست که نانو کپسول توان مواد مورد نظر را در درون آن کپسوله کرد. سال میمتری دارند و  نانو

ها آب  ها آبگريز و سر ديگر آن هايی موسوم به فسفولیپیدها که يک سر آن شوند. مولکول طبیعت تولید می

 دهند که گیرند خود به خود کپسول هايی را تشکیل می دوست است که وقتی در محیط آبی قرار می

شود، حالت برعکس  ها واقع می شود و از تماس با آب ممانعت می های آبگريز مولکول در درون آن قسمت

 [1]اين مورد قابل توجه است البته عناصر پايه گوناگون و متنوع ديگری نیز وجود دارند.

 نانو فناوری کارگیری به با آب سازی خالص های روش بررسی

 برای جديدی کارهای راه و مواد فناوری، نانو و زيست فناوری قبیل از نوين های فناوری ورود با اخیراً
 اين در نانو فناوری کاربردهای شوند. می يا و شده معرفی کشاورزی و ی صنعتی ها فاضالب و آب ی تصفیه

 توانايی ، سنسورها نانو ذرات، نانو ای، حفره نانو مواد ها، فتوکاتالیست نانو فیلترها، نانو : از خصوص عبارتند
 گرفته قرار ارزيابی ايران مورد مختلف نقاط های آلودگی انواع به توجه با و آب تصفیه در فناوری اين های
 .است

 زنده زدودن عوامل و معلق مواد کاهش آشامیدنی آب های خانه تصفیه اهداف دور چندان نه گذشته در
 افزايش با لیکن .اند حصول بوده قابل گندزدايی و فیلتراسیون متداول های روش با که بود آب در زا بیماری
 متعارف های روش آب منابع به فلزات سنگین و معدنی و آلی مواد ازته، ترکیبات ريزدانه، مواد غلظت
 استفاده ها خانه تصفیه در جديد نسبتاً از فرآيندهای است الزم و نبوده ها خانه نیاز تصفیه گوی جواب
 .[2]شود

 :کمک کندبه ما آب تمیز  ی تواند در تهیه های زير می صنعت آب فناوری نانو با روش ی در عرصه

 .غشاهای فیلتر اسیون نانو متری به منظور افزايش بازيابی آب-1

 .اجزای معدنی و آلی ی های زير زمینی به وسیله آب ی های سازگار با محیط زيست جهت تصفیه روش-2
 .فرايندهای فتو کاتالیستی و شیمیايینانو مواد برای بهبود کارايی -3

  [2] .نانو حسگرهای زيستی جهت تشخیص سريع آلودگی آب-0

 نانو فیلتراسیون 

 ی فیلتراسیون جداسازی براساس اندازه روش نانوفیلتراسیون طی چند سال گذشته رونق گرفته است. در نانو 

جهت حذف اجزای آلی نظیر اساساً اين روش . گیرد و فرآيندی فشاری است مولکول صورت می

توان به  باشد. از ديگر کاربردهای نانو فیلتراسیون می های چند ظرفیتی می های میکرونی و يون کننده آلوده

حذف مواد شیمیايی که به منظور کشتن موجودات مضر به آب اضافه شده اند، حذف فلزات سنگین، 

ها اشاره کرد. نانو فیلتراسیون  ها و حذف نیتراتکننده  های مصرفی، رنگ زدايی و حذف آلوده آب ی تصفیه
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های موجود در آب را حذف کند. در  تواند تقريباً از هر منبع آبی، آب پاك به وجود آورد و تمام باکتری می

کند و بدون عمل شیمیايی تصفیه را  های تصفیه را برای عموم فراهم می ضمن امکان استفاده آسان از روش

 دهد.  انجام می
فشارهای نسبتاً  هفتاد میالدی زمانی که غشاهای اسمز معکوس با ی نانو فیلتراسیون به دهه ی يخچهتار

گردد. استفاده از فشارهای  کردند باز می ای قابل قبول، بسط و توسعه پیدا پايین همراه با جريان آب تصفیه

شد، ولیکن به همان  آب با کیفیت بسیار عالی می ی منجر به تهیه بسیار باال در فرآيند اسمز معکوس، اگر چه

آب با استفاده از  ی آمد. در نتیجه، تهیه مصرفی عاملی نگران کننده به شماره می نسبت هزينه گزاف انرژی

تر  پايین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود. بنابراين استفاده از غشاهايی با میزان درصد حذف اين روش

تصفیه شده با کیفیتی مطلوب  ما با قدرت نفوذ آب بیشتر و به طبع آن، افزايش حجم آبترکیبات محلول، ا

آمد. از ين رو  حد استانداردهای مورد نظر( در فناوری جداسازی يک پیشرفت قابل مالحظه، به شمار می )در

و فیلتراسیون نان عنوان غشاهای نانو فیلتراسیونی شناخته شدند. هب غشاهای اسمز معکوس با فشار پايین،

 جديدی است که خواص آن بین فرايندهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون قرار دارد و در فرآيند غشايی

پايین و بازيابی باالتر،  باشد. به علت عمل نمودن در فشار بار( قابل استفاده می 21-11اختالف فشار پايین )

نیاز نبوده و پساب تولیدی فشرده و غلیظ  یمیايیداری اين فرآيند به مواد ش های عملیاتی و نگه هزينه

است. به کمک تجهیزات خاص غشاها به طور خودکار  حمل و نقل و دفع آن کمتر ی باشد. لذا هزينه می

باشد.  انرژی به مراتب از اسمز معکوس کمتر می ی فیلتراسیون، هزينه د. در مورد فرآيند نانونتمیز می شو

 هاست. گری در حذف يون نانو فیلترها نسبت به ساير غشاها، قدرت انتخاب مورد حائز اهمیت در ی نکته

عمل جداسازی و اليه  نازك و متراکم ی شود. اليه غشاهای نانو فیلتراسیون معموالً از دو اليه تشکیل می

نوع نانو فیلتراسیون معموالً در دو  دهد. غشاهای محافظ، عمل حفاظت در برابر فشار سیستم را انجام می

های بدون بار، خصوصاً ترکیبات آلی بر  در حذف ملکول باردار و غیرباردار موجود هستند. مکانیسم اصلی

های الکتروستاتیک  م کنشهکه حذف ترکیبات يونی به دلیل بر  یدر حال باشد سازی استوار می غربال ی پايه

 شوند. های باردار، حذف می بین سطح غشا و گونه

های مارپیچی،  گردند. اين اشکال شامل سیستم استفاده می يی تجاری، در اشکال متفاوتیامروزه غشاهای نانو

باشد. شکل هر يک از غشاهای نانويی براساس نوع غشا و به منظور  فیبری می ای و ای، لوله ای، جعبه صفحه

 گردد. باال بردن بازده و عملکرد آن انتخاب می

 : از ترکیبات به کار گرفته شده است، از جملهوسیعی  ی محدوده نانو فیلترها برای حذف

 جمله آترازين، سیمازين، ديورن و ايزوپرتورن ها از حذف آفت کش -

  مشتقات کلردار آلی سبک مانند کلروفرم، تری کلرواتیلن و تتراکلرواتیلن حذف ترکیبات آلی فرار مانند -

  آب از جمله هالومتان ها محصوالت جانبی حاصل از واکنش گندزدا با ترکیبات آلی حذف -

  حذف کاتیون ها و سختی -

  اورانیم، آرسنیک ، (VI) حذف کروم -

  حذف آنیون ها -
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  حذف پاتوژن ها -

 22هايی به اندازه اين فیلترها از دقت بسیار زيادی برخوردارند و می توانند ويروسالزم به ذکر است که 

 ها هزينه کاهش.  کنند حذف آب از کوالی –تر مانند باکتری ای  زای بزرگ خوبی عوامل بیماری هنانومتر را ب

 [3]. آيد می شمار به روش اين کاربرد مزايای ديگر از شده تصفیه آب در ها آالينده مقدار کنترل همچنین و

 نانو حسگرها

ها و مواد آلوده وجود دارند ولی فناوری نانو امکان  اگر چه حسگرهای مختلفی برای آشکار نمودن آلودگی 

های  نمايد که مواد آالينده در مقادير و غلظت های جديدی از حسگرهای با توانايی باال را فراهم می ايجاد نسل

 .[5]نمايند کم را آشکار می

  حذف رنگ

توانند  ها می رنگ موجود در آب آشامیدنی نه تنها به خاطر ظاهر آن بايد زدوده شود، بلکه چون اين رنگ

شوند. اين ماده هنگام ترکیب  نیز باشند، خطرناك محسوب می   (CHCl3)ها مانند  متان هالو منشاء تولید تری

شود. رنگ موجود در آب طبیعی  ا میبا کلر موجب تشکیل کلروفرم و ديگر ترکیبات هالوژنه مضر و سرطان ز

است. اسیدهای مذکور در   gr/mol  21111 – 211معموال ناشی از وجود اسیدهای معدنی با جرم مولکولی

های متداول برای تصفیه آب قادر به جداسازی  شوند. اغلب روش اثر تجزيه مواد آلی موجود در آب حاصل می

درصد اين گونه مواد را به سهولت از آب  00اهای نانو می توان تا مواد فوق نیستند، لیکن با استفاده از غش

 [0]جدا کرد.

 حذف نیترات

در   m2/gr 1/31نانومتر( و سطح ويژه  22)متوسط   nm 111-11نانوذرات آهن با قطر    gr/lit 0استفاده از 

 21-311که غلظت های اولیه  طوری های آبی، راندمان حذف بسیار بااليی داشته به حذف نیترات از محیط

عنوان  به pH گرم بر لیتر رسیده است. در اين فرآيند  میلی 0 -2ساعت به  3میلی گرم بر لیتر در طی 

ساعت تغییری در غلظت  3طی  pH<0/2که در  طوری پارامتری اساسی، احیاء نیترات را کنترل کرده به

باعث افزايش سرعت  2-0با تزريق اسید در طی واکنش در محدوده  pHنیترات مشاهده نشده است. کنترل 

 [0]شود. و راندمان واکنش می

 حذف فلزات سنگین و مواد آلی

های نانو مقیاس برای جذب فلزات  های آلی و به صورت دام برای اکسید کردن آالينده  TiO2 نانو ذرات

گیرند. در حاالت ذکر شده اين ذرات می توانند عامل  های آلوده مورد استفاده قرار می سنگین در مکان

در   TiO2اکساينده باشند و تولید آب يا دی اکسید کربن می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که از 

مقیاس نانو می توان برای رفع آالينده ها ؛ ويروس ها و مواد شیمیايی آلی خطرناك استفاده کرد. ذرات نانو 

توانند برای جداسازی فلزات سنگین و برای غیر فعال کردن  با سطوح مناسب ) لیگاندها و معرف ها ( می

کارايی باالتر مواد آالينده و ضايعات سطوح آلوده استفاده شوند. بديهی است که فرآيندهای شیمیايی با 

 [0]کنند. کمتری تولید می
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 نانو زئولیت ها

هاست که مورد استفاده قرار دارند، ولی امروزه با کنترل اندازه ذرات تشکیل دهنده غشاء و  ها سال زئولیت

های جامدی  يستالها کر ايجاد غشاهايی همگن از اين مواد، امکان باال بردن بازدهی فراهم شده است. زئولیت

اند و در  هايی در ابعاد میکرو دارند و معموال از سیلیکون ، آلومینیوم و اکسیژن تشکیل شده هستند که روزنه

آيند،  دست می های طبیعی وجود دارند که با هزينه های باال به اند. اين مواد بصورت کانی يک قاب قرار گرفته

ها  گیرند. زئولیت ه که برای مقاصد خاص مورد استفاده قرار میها به صورت مصنوعی ساخته شد نوع ديگر آن

 [0]باشند. های فلزات سنگین از آب می قادر به حذف مواد آلی خطرناك و همچنین يون

 تصفیه پساب های صنعتی

پساب های صنعتی صنايع شوينده ، حاوی اکسیژن بیوشیمیايی و مواد فعاال شایمیايی اسات کاه باياد در      

هاای صانعتی يافات مای شاود ماواد       فرآيندهای تصفیه از آب جدا شوند. يکی از ديگر موادی که در پساب 

هاای   از روش يکای  آب را با مشکل مواجه می کناد.  ی فرآيند تصفیه ،نامحلول روغنی است. حضور اين مواد

اين مواد، استفاده از سیستم های ترکیبی حاوی میکروفیلترها و نانو فیلترهاست. در  ی اقتصادی برای تصفیه

اين سیستم برای حذف ذرات معلق مانند روغن ها و گريس ها از میکروفیلترها و برای حذف پاك کننده هاا  

 [1].فیلترها استفاده می شود از نانو

 نتیجه گیری

ايران جزء کشورهايی خواهد بود که بحران مصرف باال و کم آبی را به دلیل افزايش جمعیت شهر  ،آيندهدر 

نشین و ارتقای سطح صنعت و کشاورزی، پیش رو خواهد داشت. مهندس افراسیاب باباکوهى کارشناس 

تار از باغ ها، هک 211در خشکسالى سال هاى گذشته حدود "گويد:  مى        کنترل کیفیت و منابع طبیعى

هزار هکتار از باغ هاى موز سیستان و بلوچستان و باغ هاى  2هزار هکتار از محصول چاى و  11بیش از 

دار زيرزمین در شرايط  هاى آب کوهپايه آسیب جدى ديد. استخراج بى رويه از آب هاى زيرزمینى و سفره

دشت جزو مناطق ممنوعه و  121دشت کشور،  612کنونى يک موقعیت بحرانى دارد. درحال حاضر از 

گیرد و مشخص  کوير قرار مى ی با قبول اين وضعیت، بخش بزرگى از مزارع در محدوده "بحرانى است.

شود خشکسالى يک واقعیت طبیعى و اقلیمى در کشور است. جمعیت کشور ما حدود يک درصد جمعیت  مى

 02درصد است. کشورهاى ديگر دنیا از  صدم 36 جهان است ولى سهم ما از کل منابع آب شیرين در دنیا

 21درصد آب مصرف مى شود. بیش از  66کنند. در کشور ما  درصد منابع آب مطلوب خود استفاده مى

درصد ذخاير آب شیرين کشور، وابسته به منابع آب هاى زيرزمینى است که درحقیقت ما بايد اين منابع 

کرديم. کارشناسان يکى از داليل اين بحران را ايجاد  دارى مى زيرزمینى را براى سال هاى خشکسالى نگه

دانند. از سويى ما در اقلیم خشک و کم آب قرار  ريزى نشده شهرها مى ها و گسترش بى رويه و برنامه شهرك

داريم. کره زمین درحال گرم شدن است و پديده ال نینو به گرم شدن هوا در اين نقطه از جهان کمک کرده 

توان از  نگاهی به مشکالت تأمین آب در ايران و نیاز مبرم کشور به منابع جديد، می است. بنابراين با

دقیق اولیه تحقق  ی های نوين در اين راه بهره جست. اين مهم در سايه انجام نیازسنجی و مطالعه فناوری

ت نانو است، عقالنی تحقیقا ی گیری در زمینه های اخیر، ايران در حال اوج که در سال يابد. با توجه به اين می
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های کالن آب در کشور از فناوری نانو به عنوان يک پشتیبان  رسد که در سمت و سودهی برنامه به نظر می

  د.قوی استفاده گرد
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