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 مقدمه  -1
 در خود فرد منحصربه شیمیایی و فیزیکی خواص دلیل به ذرات نیز نانو و یافته ظهور جدید رشته کی عنوان به نانو فناوری

به . (Cermonini ،2002و  Monica)است شده لیتبد محققان برای توجه جالبمرکز  یک عنوان بهخود  جامد ذرات با مقایسه

 نانو .شود یماحتمالی در جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزی و غذایی نگریسته  یها حل راهیکی از  عنوان بهنانو تکنولوژی 

نانو  زمین، تاریخ آغاز زمان از ،شده یمهندس و تصادفی، طبیعی،: کرد تقسیم اصلی طبقه سه به توان یم را (NPs) ذرات

و همکاران،  Handy )است شده ارائه آتشفشان مانند طبیعی منابع از نتیجه یک عنوان به ستیز طیمح در طبیعی یها ذرات

 اگزوز دیزل و سنگ زغال سوخت ،مثال عنوان به است، انسانی صنعتی یها تیفعال از تصادفی، نانو ذرات دوم، کالس(. 2002

(Monica  وCermonini ،2002)، به علت داشتن نانو ذرات. هستند مهندسینانو ذرات  که است سوم کالس خاص عالقه 

 نسبت را مختلفی یها یژگیو که است نوری حساسیت و یریپذ واکنش هدایت، مانند فرد منحصربه شیمیایی و فیزیکی خواص

 شناخته صنعتی انقالب یک عنوان به تواند یم نانو فناوری ظهور. (Xing ،2002و  Lin)دهند یم نشان خود فلزی  فرم به

 بهبود منظور به صنعتی صورت به که است پیشرفته یها یآور فن از فناوری نانو یکی(. 2012و همکاران،  Kurwadkar)دشو

 وری بهره بهبود مثال، برای. در بر دارد را زیادی مزایای نانو فناوری از استفاده. است شده داده ترجیح خواص نیتأم و محصوالت

 ظهور زمان از(. 2013و همکاران،  Keller؛ 2010و همکاران،  Brar)باشد یم مورداستفادهمحصوالت  بهتر عملکرد و انرژی

 دیافزا یمخود  فرد منحصربهدلیل که به علت خواص ویژه خود به عملکرد  به این را ها ذراتنانو  ،ها رشته از بسیاری نانو، فناوری

 قرار مورداستفاده کاربردهای و محصوالت از متنوعی طیف در یا گسترده طور به ذراتنانو  ،جهیدرنت. اند گرفتهرا به کار 

ن بوده است که این رقم در سال ت 2000نزدیک به  2002در سال  نانو موادتولید . (2012و همکاران،  Petersen)رندیگ یم

در تولیدات و تنوع نانو از همه این موارد، تغییر  تر مهم (.2011و همکاران،  Gubbins)هزار تن برسد 82چیزی قریب به  2020

نام برد.  با احتمال تغییرات موجود در سطح جهانی در  توان یمتغییرات در تولیدات تیتانیوم را  مثال عنوان به باشد یممواد 

 ،جهیدرنت(. 2002و همکاران،  Robichaud)تن خواهد رسید 8/2مواد به  گونه نیاتولیدات  2028تولیدات نانو ذرات در سال 

و  PeraltaVidea)مهم جوامع مختلف بوده است یها بحثآن در طی دو دهه اخیر یکی از  کاربردی یها برنامه و نانو فناوری

 (.2011همکاران، 

 ستیز طیمح در شده یمهندس نانو ذرات

شواهد نشان داده است که رشد این مواد در طبیعت رو به افزایش  ستیز طیمحدر  شده انجامبر اساس مطالعات 

 یخوب بهغلظت فعلی نانو ذرات در محیط  نیباوجوداولی (. 2012و همکاران،  Sun؛ 2012همکاران،  و Nowack)است

به علت فقدان ابزارهای موجود بر نظارت و تعیین میزان انتشار نانو ذرات و میزان (. 2012و همکاران،  Sun)است نشده شناخته

ممکن است (. Nowack ،2011و  Gottschalk)نیست انیب قابلانتشار آن در محیط میزان این انتشار در فضای محیط  

شوند و یا اینکه باعث  یفرد منحصربهو منجر به رفتارهای  داده رخ نانو ذراتدر ساختار فیزیکی و یا شیمیایی  یا ژهیوتغییرات 

 شده ارائهدر محیط نانو ذرات گرچه تخمین غلظت (. 2018و همکاران،  Bour)ایجاد خاصیت احتمالی سمی در محیط شوند

 ها آندر ساخت  شده ینیب شیپبر اساس محاسبات  شده ارائهمشخص و کامل نیست، زیرا مقادیر  طور بهاست ولی بیان دقیق آن 

؛ 2012و همکاران،  Sun)باشد یم نانو ذرات یریگ اندازهتنها را  ییها ینیب شیپچنین (. 2012و همکاران،  Sun)باشد یم

Whiteley  ،در  ها آنباعث افزایش میزان انتشار  نانو ذراتالزم به ذکر است که افزایش میزان استفاده از  .(2013و همکاران

 ستیز طیمحدر  نانو ذراتمیزان غلظت  اکثر مطالعاتی که در خصوص(. 2012و همکاران،  Sun)شود یم ستیز طیمح

 )کشورهایی مانند انگلستانبه  توان یم مثال عنوان بهاست.  متمرکزشدهاست در برخی کشورهای محدودی  شده انجام

Whiteley  ،سوئیس ،(2013و همکاران(Caballero-Guzman  ،2018و همکاران .)و سوئد آلمان(Wigger  ،و همکاران

ی در خصوص میزان انتشار العاتدر سایر کشورها مط حال نیباااشاره کرد. ( 2002و همکاران،    Gottschalk( و آمریکا)2018
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فرایندهای انتشار نانو ذرات  انتقال نانو ذرات به سایر کشورها جهت بازیافت  ازجملهاست.  نشده انجام ستیز طیمحدر  نانو ذرات

 (.2018و همکاران،  Wigger)و یا انتقال محصوالت تولیدی  بوده است ها آن

 آب در شده یمهندس نانو ذرات

 آبزی محیط به ها آن انتشار ،ابدی یم افزایش صنعتی و مصرفی محصوالت در ها ذراتنانو  از استفاده که طور همان  

در محیط آبی  نانو ذراتمواردی که باعث انتشار و انتقال  نیتر مهم ازجمله(. 2018و همکاران،  Markus)است ریناپذ اجتناب

 نمای از TiO2 های NP انتشار باران، و خورشید هوای شرایط تحت(. 2013و همکاران،   Keller)هستند ها رنگ شوند یم

 لیتر در میکروگرم 11 و 2 بین دهد یم نشان لیوتحل هیتجز. گرفت قرار موردمطالعه آب به جدید و قدیمی یها رنگ از خارجی

NPO TiO2 اشباع چنین که گرفتند نتیجه همچنین. است شده دهیدرواناب  رد TiO2 در یتوجه قابل انتشار است ممکن 

 اکسیداسیون واکنش و فتوشیمیایی یها واکنش سایش، مانند فرآیندهای(. 2002و همکاران،  Kagi)باشد داشته آب سطح

 هوایی و آب عادی شرایط تحت مطالعاتی چنین(. 2012و همکاران،  Nowack)کنند یم کمک موضوع این به احتماالً

 سطحی یها آب ،2002 سال در که ه استداد نشان نتایج(. 2018و همکاران،  Bour)دهد یم نشان را واقعی یها صحنه

در لیتر نانو  نانوگرم 013/0تا001/0تیتانیوم،  نانو ذراتنانوگرم در لیتر  021/0تا  002/0سوئیس بین  و آمریکایی اروپایی،

وجود داشته است. بر اساس  (CNTs)در لیتر ذرات نانو کربن نانوگرم 002/0تا Zno NPs،  001/0))ذرات زینگ اکسید

 200/22تا 100/0 بر بالغدر محیط آبی چیز  نانو ذراتاست که میزان وجود  شده مشخص( 2013مطالعات کلر و همکاران)

 یها انیجر برای احتمالی مدل یک دربوده است.  نانو ذراتتولیدات جهانی  درصد 2تا  2/0تن بوده است، برابر با  متریک

 دریافت تن 228228 غیرمستقیم یا مستقیم انتشار طریق از 2012 سال در که است شده گزارش اروپا، در ها ذراتنانو  محیطی

 (.2012و همکاران،  Sun)شود

 خاک در شده یمهندس نانو ذرات

گیاهی، آفات و  بیماری کنترل مانند کشاورزی محصوالتحفاظت  ازجمله مختلفی، یها روش طریق از توانند یمنانو مواد  

و   Blaser)شوند یم ها فاضالبوارد خاک و یا لجن  نانو ذراتاکثر (. 2002و همکاران،  Boxall)غیره وارد رسوبات خاکی شوند

هستند( بیشتر در  نانو ذراتدارای مقادیر باالیی  اکثراًها) بیشتر این لجن فاضالب(. 2012ران، او همک Sun؛ 2002همکاران، 

 22 تا 22 که شود یم زده تخمین(. 2002و همکاران،  Gottschalk)شوند یمکشاورزی وارد  یها خاکآمریکا و اروپا به بیوسنز 

 طور به ،(2013و همکاران،  Kellerها تجمع پیدا کنند) خاک در ها فاضالب از استفاده دلیل به توانند یم ها ذراتنانو  از درصد

و همکاران،  Judy)شود یم گرفته نظر در نانو ذرات و ستیز طیمح بین تعامل در مهمی عامل عنوان به بومی ترکیبات این عمده

 کل درصد 22 تا 2 به که است مترمکعب در تن 20000-22000از  که شد گزارش 2010 سال در خاک به مواد ورود (.2011

 کل درصد 30 حدود ،2012 سال در(. 2013و همکاران،  Keller)رسد یم تن 302000-210000از جهانی  نانو ذراتتولید 

 مطالعه کی(. 2012و همکاران،  Sun)کرد دریافت اروپا در لجن از استفاده طریق از را محیط در موجود های روتئینانکوپ حجم

خاک  لوگرمیکدر  کروگرمیم  2282 تا 22 بین متحده االتیا و اروپا در ها اثر فاضالب تحت یها خاک در که کرد ینیب شیپ

TiO2 NPs ،22/1  خاک  لوگرمیکدر  کروگرمیم 28/3تاZnO NPs ،2/31  در کیلوگرم خاک نانوگرم 1/23تا kg CNTs و 

 (.2002و همکاران،   Gottschalk)ابدی یمافرایش   هرسالفلورالین در  در کیلوگرم خاک نانوگرم 2/2تا01/1

 گیاهان روی بر مهندسی نانو ذرات ریتأث

 برای غذا تهیه در مثال، برای ؛کنند یم در جهان بازی را اساسی نقش و هستند ستیز طیمح از حیاتی جزء یک گیاهان

 تعادل عدم به منجر تواند یم غذایی مواد تولید در اختالل هرگونه. حیوانات مهم هستند و انسان مانند ،هتروتروف یها سمیارگان

 یتوجه قابل طور به ستیز طیمح به نانو ذرات طبیعی حجم گرچه. شود غذایی نیازهای افزایش و انسانی جمعیت افزایش بین

 زیست محیط برای واقعی تی خطرادارای  تواند یم حال نیباااما (. 2002و همکاران،  Handy)است نانو مواد از بیشتر
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(Gottschalk   وNowack ،2011 )موجودات( زنده باشندها سمیارگان نینو همچ((Huang  ،2012و همکاران .) نانو مواد

و  Brar)داده و باعث سمیت بیشتری شوند واکنش ستیز طیمحخطرناک موجود در  و فلزاتآلی  یا ندهیآالبا  توانند یم

 اما (.2002و همکاران،  Handy)هستند سازگار طبیعی نانو ذرات با حاضر حال در زنده موجودات از بسیاری(. 2010همکاران، 

 در زیادی شکاف که است است. واضح زیبرانگ چالش سؤال یک هنوز خیر، یا باشند سازگار نانو مواد با توانند یم ها آن آیا اینکه

 عنوان به نانو مواد نوآوری به توجه با(. 2012و همکاران،  Nowack)دارد وجود محیط در نانو مواد   اثرات و رفتار از ما درک

 گیاه یور بهره و گیاهان روی بر آن اثرات و خود بالقوه انتشار مورد در یتوجه قابل یها ینگران ،ستیز طیمح یها ندهیآال

 شده انجامبررسی اثرات نانو مواد بر روی گیاهان  منظور بهبرخی مطالعات  راًیاخ(. 2018و همکاران،  Zhao)است شده مطرح

 (. 2018و همکاران،  Zhao)بر گیاهان همچنان محدود است ها آناست، اما اطالعات در خصوص اثرات 

 نتیجه گیری
را بر با ایجاد هر نوع تکنولوژی جدید عالوه بر اثرات مثبت خود دارای اثرات منفی نیز بوده و در اکثر موارد اثرات منفی آن 

ها و محیط زیست و ایجاد اشکاالتی در  زیست و انسان نادیده گرفته می شود و چند دهه بعد از ورود آن به زندگی انسان محیط

خواهند بود. نانو  زیست، آن زمان به دنبال راهکارهایی جهت کاهش استفاده از این نوع فناوری های جدید در جهان محیط

ذرات نیز از این قاعده مستثنا نبوده و عالوه بر اثرات مثبت دارای اثرات منفی نیز بوده که در هم اکنون نیز دانشمندان در حال 

    ها می باشند. زیست و محیط زندگی انسان بررسی اثرات منفی آن بر محیط
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Effect of Nanoparticles (NPs) on the environment structure 
 

Abstract 

 Using of the nanotechnology in various fields, such as information technology, energy, 

consumer goods and the medical and agricultural sector, is increasing. However, any 

technology that comes into existence raises concerns about its undesirable effects on the 

environment, that it's main reason is lack of scientific knowledge related to the potential 

health and environmental risks associated with them, many studies have raised concerns about 

the affects of nanoparticles release on  ecosystem health and human safety . One of the most 

important problems in relation to nanoparticles is that it can be transferred to the environment 

(air, water, soil, and plant), and can be transmitted from one ecosystem to another ecosystem. 
 

Key words: Nanotechnology, Environment, Ecosystem Health 
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