
مقدمه۱
نانوذرات نقــره، يکــی از پرکاربردترين ذرات 
در حوزه فناوری نانــو پس از نانولوله های کربن 
است، که هر روزه بر کاربرد آن افزوده می شود. 
نانوذرات نقره به دلیل داشــتن خواص فیزيکی 
و شــیمايی ويژه ای که دارنــد، در عرصه های 
گوناگون پزشکی، صنعت، کشاورزی، دامپروری 
و بســته بندی، لوازم خانگی، آرايشی، بهداشتی 
و نظامــی کاربرد های فراوانی پیدا کرده اند. اين 
فناوری با کنترل فعالیــت عوامل بیماری زا در 
خدمت انســان ها قرار گرفته اســت. از اين رو، 
بــه لحاظ بازدهی باال، عملی بــودن، و افزايش 
ظرفیت هــا و صرفــه اقتصادی و ســازگاری با 
محیط زيست و ماندگاری بسیار زياد، در مقايسه 
با ديگــر روش های بهبــود فــرآوری و تولید، 
ارجحیت دارد. استفاده از فناوری نانو برای تولید 
نانوذرات نقره هر چند در ســال های اخیر مورد 
توجه زيادی قرار گرفته و رونق بســیاری پیدا 
کرده، اما داســتان خاصیت ضدمیکروبی نقره 
داستانی جديدی نیســت بلکه اين خاصیت از 
ديرباز شناخته شــده و به کار  رفته است؛ بدون 

آنکه دلیل تأثیر آن دقیقاً شــناخته شود. برای 
مثال در بسیاری از جنگ ها برای کنترل عفونت 
زخم سربازان از سکه های نقره استفاده می شده 
است و برای ترمیم زخم های سربازان، روی زخم 
ســکه ای از جنس نقره قرار می دادند و سپس 
محل زخم را می بستند و يا برای نگهداری مواد 
غذايی از ظروف نقره ای استفاده می شده است. 
همچنین علت شیوع نیافتن بیماری های مسری 
در مناطق اعیان نشین را به ظروف نقره نسبت 
می دهند. طبیب بزرگ ايرانی بوعلی سینا برای 
بعضــی از بیمــاران خود، قند آبــی که در آن 
انگشتر نقره قرار داده و هم زده باشند را تجويز 

می کرده  است. 
يکی از داليل کاربرد گسترده اين ذرات، داشتن 
خاصیت ضدمیکروب آن هاســت. نانوذرات نقره 
برای عوامل بیماری زا يک سم تلقی می شوند و 
 برای بدن انسان، غذاها و بافت ها بی ضررند. اين 
خاصیت ذرات نانو در مقايسه با ذرات غیرنانوی 
نقره به دلیل اثر افزايش سطح در نتیجه افزايش 
واکنش پذيــری ماده و پیروی مــاده از فیزيک 
و شــیمی کوانتم در حالت نانو اســت. نقره در 

ابعــاد بزرگ تر، فلزی بــا خاصیت واکنش دهی 
کم است، ولی زمانی که به ابعاد کوچک در حد 
نانومتر تبديل می شود، خاصیت میکروب کشی 
آن بیــش از ۹۹ درصــد افزايــش می يابد، به 
حدی که می توان از آن بــرای بهبود جراحات 
و عفونت ها اســتفاده کرد. نقره در ابعاد نانو بر 
متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم 
اثر می گذارد. اين ماده تاکنون بیش از 650 نوع 

باکتری شناخته شده را از بین برده است.
دانشــمندان ســازو کارهای متفاوتی را برای 
تبیین اثرگذاری نقره بــر میکروب ها يافته اند. 
به دلیــل همین تعدد ســازوکار ها اســت که 
میکروب ها نمی توانند نســبت به نقره ســازگار 
شــوند و يا مقاومت پیدا کنند. از سازوکارهای 
متعددی کــه برای عملکــرد نانــوذرات نقره 
شناسايی شده اند، دو سازوکار بارزتر عبارتند از:

۱ سازوكار كاتاليستی: ايــن سازوکار بیشتر 
در مــورد کامپوزيت هــای نانو نقــره ای صدق 
می کند کــه روی پايه های نیمه هــادی مانند 
TiO2 )دی اکسید تیتانیوم( يا SiO2 )دی اکسید 
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سیلیسیوم( قرار گرفته می شود. در اين وضعیت 
ذره مانند يک پیل الکتروشیمیايی عمل می کند 
و با اکسید کردن اتم اکسیژن، يون اکسیژن و با 
هیدرولیزکردن آب، يون OH- را تولید می کند 
که هــر دو از بنیان های فعــال و از قوی ترين 

عوامل ضد میکربی نیز هستند.

۲ ســازوكار یونی: دگرگون ساختن میکرو-
ارگانیسم به وســیله تبديل پیوندهای SH- به 
SAg-. دراين ســازوکار ذرات نانونقره فلزی به 
مرور زمان يون های نقره از خود ساطع می کنند. 
 -SHاين يون ها طی واکنش جانشینی، باندهای
 -SAg را در جداره میکروارگانیسم به باندهای
تبديل می کنند، کــه نتیجه ی اين واکنش ها از 

بین رفتن میکروارگانیسم است.

خواص نانو نقره۲
نانونقره دارای ويژگی های شیمیايی و زيستی 
است که برای محصوالت مصرفی، فناوری مواد 
غذايی، منســوجات و صنايع پزشــکی جذاب 
اســت. نانونقره همچنیــن ويژگی های نوری و 
فیزيکی منحصربه فردی دارد که در توده ی نقره 
وجود ندارند و ظرفیت عمده ای برای کاربردهای 
پزشکی دارد. برخی از ويژگی های مهم نانونقره 

عبارتند از:

 خاصیت ضدمیکروب
 خاصیت ضدقارچ

 خاصیت ضد ويروس
 خاصیت ضد التهاب

 خاصیت ضد اليــه گلیکوپروتئین- خاصیت 
ضد زيست اليه

 خاصیــت رزونانس پالســمون ســطحی - 
گرمايش پالسمونیک

استانداردهای موجود۳
هنوز اســتاندارد مشــخصی در دنیا در مورد 
نانوذرات نقره ارايه نشــده اســت. البته صرف 
نظر از نانويی بــودن محلول های ضد باکتری، 
اســتاندارد ملی بــرای فعالیت باکتری کشــی 
محصوالت موجــود در بازار وجــود دارد. اين 
استاندارد با عنوان «استاندارد ضدعفونی کننده ها 
و گندزداهــای شــیمیايی- ارزيابــی فعالیت 
باکتری کشــی- روش آزمون« به شماره 2۸42 

در سال 13۸3 تدوين شده است.

كاربردهای نانو نقره4
نانونقــره بــا داشــتن خــواص ضدمیکروب 
کاربرد هــای فراوانــی در صنايــع مراقبت های 
بهداشتی، پالستیک ها، بسته بندی غذايی پیدا 
کرده اســت. در حالی که از خاصیت رســانايی 

آن در الکترونیــک، رســاناها، صفحات نمايش 
لمســی و غیره استفاده می شود. در حال حاضر 
۸0 درصــد از نانونقــره به عنــوان يک عامل 
ضدمیکروب استفاده می شود. فعاالن حوزه های 
منســوجات،  غذايی،  بســته بندی  دارو،  تولید 
شوينده ها، ســلول های خورشیدی، لوازم برقی، 
حسگرها و غیره می توانند با استفاده از نانوذرات 
نقــره، فرصت هــای کســب و کار جديدی را 

پیشنهاد کنند.

كاربردهای جهانی نانو نقره4 .۱
 افزودنی: منظور از افزودنی، در کاربردهايی 
مانند ضدعفونی کننده ها يا شوينده ها است که 
نانونقــره به صورت پودر يا کلوئید به مواد اولیه 

اضافه می شود.
 پوشش: در برخی کاربردها نانونقره به صورت 
پوشــش ســطحی جهت ضدمیکروب نمودن 
محصول استفاده می شــود نظیر پوشش لوازم 

پرکاربرد و يا پوشش ابزار و تجهیزات پزشکی.
 مســتربچ: نوع ديگر اســتفاده از نانونقره 
در محصــوالت به صورت مســتربچ اســت که 
بــرای تولید محصوالت پلیمری و پالســتیکی 

ضدمیکروب کاربرد دارد.
فهرست انواع کاربردهای نانونقره در جدول )1( 

ارائه شده است.

نوع استفادهمحصوالتگروه صنعتحوزه كاربرد

صنايع نساجی و پوشاک

انواع پوشاک

افزودنیلباس زير
افزودنیجوراب

افزودنیپوشاک ورزشی
افزودنیساير پوشاک

کفش و پايپوش
افزودنیکفش

افزودنیملزومات کفش و پايپوش

الیاف و پارچه
مستربچنخ و الیاف

افزودنیپارچه

ساير منسوجات

افزودنیلوازم خواب )پتو، ملحفه و غیره( 

افزودنیحوله
افزودنیفرش

افزودنیموکت و زير انداز

صنايع آرايشی

تجهیزات آرايشی
پوششموچین، قیچی و غیره

پوششوسايل برقی حرارتی آرايش مو

مواد آرايشی
افزودنیکرم ها

افزودنیلوسیون ها
افزودنیدئودورانت

جدول ۱. فهرست انواع كاربردهای نانونقره در صنایع مختلف
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نوع استفادهمحصوالتگروه صنعتحوزه كاربرد

افزودنیساير مواد آرايشیمواد آرايشیصنايع آرايشی

صنايع بهداشتی

محصوالت پاک کننده و شوينده

افزودنیصابون
افزودنیشامپو

افزودنیخمیردندان
افزودنیدستمال مرطوب
افزودنیشوينده های لباس
افزودنیشوينده های ظروف

افزودنیاسپری های پاک کننده

ضدعفونی کننده ها

افزودنیمیوه و سبزيجات
افزودنیدام و طیور

افزودنیاماکن عمومی
افزودنیخانگی

افزودنیحیوانات خانگی
افزودنیآب

افزودنیدست و بدن انسان

سالمت و مراقبت فردی

لوازم شخصی

افزودنیانواع ماسک تنفسی
افزودنیمسواک

پوششبرس و شانه سر
افزودنیمحصوالت بهداشتی سلولزی

لوازم نوزادان

مستربچانواع شیشه شیر و قطعات

محصوالت الستیکی بهداشتی )پستانک 
مستربچو غیره( 

افزودنیپوشک بچه

مستربچانواع وسايل بازی و اسباب بازی

لوازم خانگیتجهیزات و محصوالت صنعتی

افزودنیماشین لباسشويی
افزودنیيخچال

افزودنیجاروبرقی
افزودنیظرفشويی

افزودنیکولر
افزودنیدستگاه تصفیه آب خانگی

افزودنیهود و هواکش
افزودنیدستگاه بخور

پوششانواع ظروف فلزی اشپزخانه

مستربچظروف پالستیکی خانگی
پوششلوازم فلزی و آالت برنده آشپزخانه

افزودنیخشک کن دست

ادامه جدول ۱. فهرست انواع كاربردهای نانونقره در صنایع مختلف
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نوع استفادهمحصوالتگروه صنعتحوزه كاربرد

تجهیزات و محصوالت صنعتی

لوازم خانگی
پوششاتو

افزودنیسشوار
افزودنیساير لوازم خانگی

الکترونیکی

افزودنیپانل های خورشیدی
پوششرايانه و قطعات

پوششموبايل
افزودنیکیت  و مدارهای الکترونیکی

افزودنیجوهر رسانا
افزودنیصفحه نمايش ها

افزودنیخازن

پتروشیمی و پالستیک
مستربچمستربچ ها و آمیزه ها

افزودنیکاتالیزورها
افزودنیخمیر يا چسب نقره

ساختمانی

پوشششیشه ها
افزودنیرنگ

افزودنی/پوششکاشی و سرامیک
پوشششیرآالت ساختمانی

پوششدستگیره های ساختمانی
مستربچانواع کفپوش پالستیکی

پوششسنگ ساختمانی
پوششسرويس بهداشتی
مستربچلوله و اتصاالت

فیلترها و تصفیه

افزودنیتصفیه و تهويه هوا
افزودنیدستگاه تصفیه آب و فاضالب

افزودنیانواع هواساز
افزودنیفیلتر صنعتی هوا
افزودنیماسک صنعتی

افزودنیمواد تصفیه کننده آب

افزودنیکاغذ آنتی باکتريالچوب و کاغذ

ساير محصوالت صنعتی
تجهیزات اماکن عمومی )دستگیره های 

اتوبوس، صفحه کلید خودپردازها، آسانسور 
و غیره( 

پوشش

افزودنیروغن های صنعتی

صنايع غذايی و کشاورزی
مواد غذايی

افزودنیخوراک حیوانات
افزودنیآب های تقويت شده
افزودنینگهدارنده های غذايی

افزودنیانواع کودکود و آفت کش ها

ادامه جدول ۱. فهرست انواع كاربردهای نانونقره در صنایع مختلف
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نوع استفادهمحصوالتگروه صنعتحوزه كاربرد

صنايع غذايی و کشاورزی

کود و آفت کش ها
افزودنیمحرک های رشد

افزودنیسموم و آفت کش ها

بسته بندی

مستربچانواع فیلم های بسته بندی
مستربچبطری ها و تیوپ های نگهداری
مستربچظروف بسته بندی مواد غذايی

افزودنیپوشش کنسرو های فلزی
مستربچمخازن پالستیکی

پزشکی و دارويی

تجهیزات پزشکی
پوششدندان پزشکی

پوششجراحی و بیمارستانی
پوششعمومی

لوازم پزشکی مصرفی

مستربچانواع لوله، سرنگ و ست انتقال دارو
مستربچوسايل يکبار مصرف بیمارستانی
پوششوسايل فیزيوتراپی و ارتوپدی

پوششاعضای مصنوعی
افزودنیابزارهای يکبار مصرف دندانپزشکی

پوششساير لوازم مصرفی پزشکی

منسوجات پزشکی

افزودنیماسک های پزشکی
افزودنیالبسه بیمارستانی
افزودنیملحفه بیمارستانی

افزودنیدستکش های پزشکی
افزودنینانوحسگرها و تراشه های زيستیتجهیزات تشخیص

ملزومات مراقبت از زخم

افزودنیضدعفونی کننده ها )ژل، محلول و اسپری( 
افزودنیباند پانسمان

افزودنیترمیم کننده )پماد سوختگی( 
افزودنیبند آورنده خون

داروهای ضدعفونی کننده
افزودنیچشم، گوش، دستگاه تناسلی و غیره

افزودنیملزومات پیش گیری از بارداری

ملزومات دهان و دندان

افزودنیمواد دندان پزشکی
افزودنیضد عفونی کننده های دهان و دندان

افزودنیمسکن های درد

داروهای خوراکی
افزودنینانوکلوئید تقويت سیستم ايمنی

افزودنیسوسپانسیون خوراکی معده

افزودنیاسپری ضد سرماخوردگیداروهای استنشاقی

مصرف نانونقره در ایران۵
وضعیت مصرف نانونقره در ايران را می توان به 
بخش های نساجی و پوشاک، آرايشی و شوينده، 

پزشــکی و ســالمت، آفت کش ها، تصفیه آب، 
ساختمان و کاربردهای پژوهشی و آزمايشگاهی 

تقسیم کرد.

صنایع نساجی و پوشاک۵ .۱
با به کار گیری نانوذرات نقره در ساختار و بافت 
الیاف، می توان پارچه ها و لباس هايی با خاصیت 

ادامه جدول ۱. فهرست انواع كاربردهای نانونقره در صنایع مختلف
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ضدمیکروبی تولید کرد. بــا اين روش، عالوه بر 
بهبود کارايی، منســوجات بــا هزينه ای کمتر 
نسبت به ساير روش ها، ضدمیکروب می شوند. از 
نانوذرات می توان به راحتی در اغلب فرايند های 
نســاجی اســتفاده کرد، بدون آنکــه نیازی به 
ماشین آالت و فرايندهای جانبی خاصی باشد. 
با بهره گیری از نانوذرات، منســوجاتی با خواص 
ضــد باکتری، قــارچ و ويروس، بــدون بوهای 
نامطبوع و آنتی اســتاتیک تولید می شوند. اين 
خواص، حتی با 10 بار شسشتو از بین نمی روند. 
الیاف طبیعی را می توان قبل و يا بعد از تبديل 

شدن به پارچه ضدمیکروب کرد.
 از آنجايــی که اســتفاده از نانونقره در اغلب 
فرايند های متداول در صنعت نســاجی، بدون 
نیاز به ماشین آالت و فرايند های جانبی خاص، 
به سهولت امکان پذير است )البته در ايران( لذا 
از آن می توان در بســیاری از کاربرد های خاص 
منســوجات مانند پوشاک مورد اســتفاده در 
صنايع بهداشتی و پزشــکی، ورزشی، نظامی و 

غیره استفاده نمود.
عالوه بــر اين، بــه دلیل قابلیــت از بین بردن 
میکروارگانیســم ها و مانــدگاری طوالنی مدت 
خاصیت ضدمیکروب، بســیاری از شرکت ها با 
افــزودن نانونقره به محصوالت مورد اســتفاده 
روزمره مردم، بیشتر نیاز های آن ها را با کمترين 

وقت و هزينه تأمین می کند.
کاربرد های نانونقره در صنايع نساجی و پوشاک 

را می توان در چهار بخش بررسی کرد.

الياف و پارچه ضدميکروب۱.۵ .۱
در حــال حاضر نانونقــره در نخ های مصنوعی 
به کار می رود. در اين صنعت، مســتربچ نانونقره 
به مواد اولیه نخ اضافه شــده و نخ با روش های 

متعارف تولید نخ به دست می آيد.

پوشاک ضدميکروب۱.۵ .۲
بــا مقاومــت فزاينــده باکتری هــا در برابر 
باکتری کش هــا متخصصیــن حــوزه بیومواد 
پژوهش هــای خــود را بــر ذرات نانومتــری 
مانند نقــره، مس و اکســید تیتانیوم متمرکز 
کرده اند. نانوذرات نقــره در حجم کامل الیاف 
قــرار می گیرد و برای مــدت زيادی به صورت 
فعال باقی می مانند. يون های نقره آزاد شــده 
از نانوذرات برای باکتری ها ســمی هســتند و 
حتی می تواننــد در گرما و رطوبت عمل کنند. 
بنابرايــن باکتری ها در پوشــاک از بین رفته و 

تمیزتر باقی می مانند.
لباس هــای  تولیــد  روش هــای  از  يکــی 
ضدمیکروب، بافت اين لباس ها با اســتفاده از 
الیاف ضدمیکروب اســت امــا در حال حاضر 
عمدتــا مرحله ضدمیکروب کردن اين دســته 
پــس از تولید انجام می شــود. بــه اين معنی 
که در بیشــتر موارد اين محصــوالت از الیاف 
ضدمیکــروب تولید نمی شــوند بلکــه پس از 

تولید پارچه يا لباس، عملیات غرقابه کردن در 
حوضچه نانونقره انجام می شود.

چالــش موجود در میــان تولید کنندگان اين 
محصــوالت مربوط به رنگ محصوالت اســت، 
چراکه رنگ مرســوم در لباس های زير ســفید 
و رنگ های روشن اســت و استفاده از نانونقره 
موجود جهت ضدمیکروب کردن اين محصوالت 

رنگ آنان را تغییر می دهد.

كفش و پایپوش ضدميکروب۱.۵ .۳
تاکنون شرکتی اقدام به تولید کفش و پايپوش 
ضدمیکروب نکرده است و استفاده از نانونقره در 
اين بخش بیشــتر به شکل اسپری های بوگیر و 

ضدعفونی کننده ها است.

صنایع آرایشی و شوینده۵ .۲
در حــال حاضر بــا توجه به حساســیت ها و 
محدوديت های موجود برای استفاده از نانونقره 
در محصــوالت آرايشــی، هیچ گونــه تولیدی 
مربــوط به اين حوزه در داخل از کشــور وجود 
ندارد. البته در مجمــوع تولید انواع محصوالت 
آرايشی در کشــور ناچیز بوده و بخش عمده ی 
اين محصوالت وارداتی است.محصوالت مربوط 
به کاربردهای بهداشــتی نانونقره نیز محدود به 

شوينده ها و پاک کننده ها است. 
يکــی از شــاخص ترين کاربرد هــای نانونقره 
اســتفاده از آن به عنوان ضدعفونی کننده است 
کــه از غلظت هــای پايین اين مــاده می توان 
بــه عنوان ضدعفونی کننده ســطوح اســتفاده 
کرد. مــوارد مصرف اين محصــول می تواند در 
مکان های زيادی مانند ضدعفونی کلیه سطوح و 
تجهیزات بیمارستانی و پزشکی و دندانپزشکی 
و آزمايشــگاهی و صنايع مختلف اعم از صنايع 
غذائی، آرايشــی و بهداشتی و يا سطوح منازل 
و اماکن عمومی، هتل ها، رســتوران ها، مدارس، 

ادارات و غیره باشد.
 

مزیت هایی كه ضدعفونی كننده نانونقره در 
مقابل ضدعفونی كننده های دیگر دارد شامل 

موارد زیر است.
 موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها

 بی بو
 عدم ايجاد حساسیت و عوارض بر روی پوست

 سازگار با محیط زيست
 بدون نیاز به آب کشی بعد از مصرف
 دارای اثر ضدمیکروبی سريع و پايدار

 ماندگاری اثر بر روی سطوح
 عدم ايجاد خورندگی بر روی سطوح

آفت كش ها۵ .۳
کاربرد نانونقره در آفت کش ها شــامل دو گروه 
اصلی ۱ مواد ضدعفونی و آفت کش های واحدهای 
۲ مواد  پــرورش دام و طیــور و کشــتارگاه ها، 

آفت کش و کودهای کشاورزی، است.

دام و طيور۳.۵ .۱
صنعــت دام و طیــور از خاصیت ضدمیکروبی 
کلوئید نانونقره به عنوان ضدعفونی کننده بهره 
می بــرد. کلوئیــد نانونقره به عنــوان يک ماده 
افزودنی ضدمیکروب قوی به شــوينده هايی که 
برای شستشوی سطوح مرغداری ها و دامداری ها 
مصرف می شــود، کاربرد دارد. مصرف اين ماده 
۱ ضدعفونی کننده  در حال حاضر به دو صورت 
۲ به عنوان  سطوح، سالن ها، تجهیزات و غیره و 
مکمل آب يا خوراک دام و طیور است. البته در 
حال حاضر مجوزی برای استفاده از نانونقره در 
محلول های شستشو در مرغ داری ها و يا استفاده 

از آن به عنوان خوراک مرغ وجود ندارد.

كشاورزی۳.۵ .۲
اين حوزه شامل ســه گروه، مواد غذايی، کود 
و آفت کش ها و بســته بندی است. از نانونقره به 
صــورت خوراکی برای تقويت سیســتم ايمنی 
حیوانات اســتفاده می شــود البته بــا توجه به 
مباحثی که در باره ســمیت نانونقره وجود دارد 
اين محصــوالت مورد تايید مراجع بهداشــتی 
نیســتد. اگر چــه شــرکت هايی از نانونقره در 
مکمل های غذايی آب تقويت شــده اســتفاده 

کرده اند. 
 کاربرد های نانونقره در صنعت کشاورزی بسیار 
گســترده اســت. اين کاربردها می تواند در دو 
مرحله قبل از کشــت و پس از برداشــت برای 
آفت کشی، کنترل بیماری های گیاهان و بذرها، 
ضد عفونی بســتر کاشــت و به تعويق انداختن 
خرابی محصوالت و غیره است. حوزه کشاورزی 
تا حدودی نســبت به حوزه پرورش دام و طیور 

ناشناخته تر و نوپا است.

پزشکی و سالمت۵ .4
فناوری نانــو در حــال حاضر با پیشــرفت در 
حوزه مراقبت های پزشــکی پیش گیرنده، وارد 
حوزه سالمت شده است. استفاده از فناوری نانو 
می تواند حتی قبل از اين که بیماری شروع شود، 
آن را تشخیص داده و پیشروی آن را متوقف کند. 
در طول دهه آينده، اين حوزه يکی از بخش  های 
فناوری نانــو بــا باالترين رشــد خواهد شــد. 
نــانوپزشکي در حال حاضر بازار تثبیت شده ای 
است. بر خالف برخي از کاربردهای بالقوه ديگر 
در  زيادی  حد  تا  هم  هنوز  که  فناوری نانو،  از 
حال تحقیقات است، نانوپزشکي در حال حاضر 
چنديــن محصول قابل توجه تولید نموده که 
اثربخشي  در  بخصوصي  تاثیر  نانو  ابعاد  آن  در 
محصول داشته است.کاربردهای حوزه پزشکی 
و دارويــی فناوری نانو می تواند به چهار دســته 
تقسیم بندی شود؛ فرموالسیون و رسانش دارو، 
زيست سازگارپذير،  پوشــش های  و  ايمپلنت ها 
دارو و مراقبت زخم پیشــرفته و تشخیص. در 
حال حاضر بازار شــاهد تالش های گســترده 
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تحقیق و توســعه با تمرکز بر دارورسانی است. 
تصويربــرداری با وضوح باال، دارای بیشــترين 
پتانسیل برای کاربردهای تشخیصی فناوری نانو 
است. ديگر کاربردها مانند پوشش ها/ ايمپلنت ها 
و دارو/مراقبــت زخم پیشــرفته، همچنان نیاز 
به انجــام پژوهش هايی برای تســهیل فرآيند 

تجاری سازی در مقیاس باال دارند.
 در حال حاضر در ايران به دلیل حساســیت ها 
و محدوديت های موجود در حوزه ی پزشــکی 
و ســالمت و زمان بر بــودن مراحــل دريافت 
مجوز ها و تايیديه ها برای محصوالت اين حوزه، 
شــرکت های کمی توانســته اند دست به تولید 
محصوالت، تجهیزات و يا لوازم مربوط به حوزه 
پزشــکی و ســالمت بزنند. با اين حال تعدادی 
از شــرکت ها در زمینه های ملزومات مراقبت از 
زخم، داروهای ضدعفونی کننده، ملزومات دهان 

و دندان و منسوجات پزشکی فعال شده اند.

منسوجات پزشکی4.۵ .۱
اســتفاده از نانونقــره بــر روی منســوجات 
بیمارســتانی عالوه بر خاصیت ضدمیکروبی که 
در گان جراحی ايجاد می کند باعث عدم جذب 
مايعات مختلف بويژه خون شــده و باعث حفظ 
توازن بیولوژيکی و طراوت بهداشتی پوست در 

طول مدت عمل جراحی می شود.
استفاده از مواد ضدمیکروبی در منسوجاتی که 
به سالمتی انســان مربوط می شوند، به عنوان 
جزيی از برنامه پاکیزه تر نگه داشــتن کارکنان 
و تجهیزات بهداشتی مورد توجه کارکنان مراکز 
درمانی قرار گرفته اســت. فناوری اســتفاده از 
نانونقره به علت طیف گسترده کاربرد، سهولت 
بکارگیری، زيست سازگاری و پذيرش وسیع آن 
تبديل به يکی از فناوری های مطرح ضدمیکروبی 

برای منسوجات بهداشتی شده است.

صنعت ساختمان۵ .۵
کاربردهای نانونقره در صنعت ســاختمان در 

ايران را می توان به چهار بخش تقسیم کرد.

رنگ۵.۵ .۱
افــزودن نانونقره به دلیل قابلیت امتزاج پذيری 
بسیار خوب به صورت ماده افزودنی، ويژگی های 
زيادی را به محصوالت رنگ و رزين می بخشد. 
رنگ های ضدمیکروب، ضــد قارچ و ضد کپک 
و ضد ويــروس هســتند. به عــالوه خاصیت 
پوشش دهی، براقیت و چسبندگی رنگ افزايش 
می يابد. رنــگ ضدمیکــروب می تواند مصارف 
زيادی در مکان های بهداشــتی، بیمارستان ها، 

داروخانه ها و غیره داشته باشد.

شيشـه ها، كاشـــی و سـراميک،۵.۵ .۲
شيرآالت ساختمانی، دستگيره های ساختمانی، 

سنگ ساختمانی و غيره
نانونقره به عنوان ماده ضدعفونی کننده عالوه بر 

کاربــردی که برای ضدعفونی ســطوح داخلی 
ســاختمان و تجهیــزات دارد، می توانــد برای 
تمیز و ضدعفونی کردن نمای ساختمان ها هم 
استفاده شــود. نانونقره همچنین باعث افزايش 
درخشندگی سطوح کاشی و سرامیک و شیشه 
شــده و اين امر باعث گســترده شــدن هرچه 
بیشــتر کاربرد و موارد استفاده آن ها در صنايع 

ساختمان می گردد.

انواع كفپوش پليمری۵.۵ .۳
در محیط هــای ورزشــی و صنعتــی از انواع 
کفپوش های الســتیکی، اســتفاده می شــود. 
اين کف پوش هــا هم به صورت گرانول شــده 
)بازيافتــی( و هم به صورت تزريق شــده تولید 
می شــوند. نانونقره به شکل مســتربچ در اين 
صنعت مورد اســتفاده قرار می گیرد و محصول 
است.کاربرد  نهايی همان کفپوش ضدمیکروب 
کفپوش های ضدمیکروب در سطوح خط تولید 
دارو، داروخانه ها، آزمايشــگاه ها و بیمارستان ها 

است.

لوله و اتصاالت۵.۵ .4
يا توجه به اينکه بخش عمــده ای از لوله های 
مورد مصــرف در صنعت ســاختمان پلیمری 
هســتند، اســتفاده از نانونقره در آن ها نیاز مند 
تولید مســتربچ های نانونقره است. بدين منظور 
ترکیبــی از نانونقره و دی اکســید تیتانیوم در 
مســتربچ های پلیمری به نســبت 10 الی 20 
درصد مورد اســتفاده قرار گرفتــه و در نهايت 
خود مســتربچ ها نیز به نسبت 1/5 تا 3 درصد 
بنا به نوع کاال مورد استفاده قرار می گیرند. اين 
مستربچ ها را می توان در ساخت لوله و اتصاالت 

پلیمری ضدمیکروب استفاده کرد.

تجهيزات و محصوالت صنعتی۵ .۶
يکــی از مهم تريــن کاربردهــای نانونقره در 
تجهیزات و محصوالت صنعتی است. اين حوزه 

به زير گروه های زير تقسیم می شود:

لوازم خانگی۶.۵ .۱
يکی از بخش هــای پرکاربرد نانــوذرات نقره 
بخش لــوازم خانگی همان يخچال، جارو برقی، 
ماشین های لباسشــوئی و ظرف شويی، سیستم 
تهويه، تصفیه هوا، رطوبت زا است. يخچال های 
مجهز به فناوری نانونقره موجب ماندگاری بیشتر 
و حفــظ تازگی غذاهــا و همچنین حذف بوی 
نامطبوع غذا و از بین بردن باکتری ها می شود. 

هــوای خروجــی از جاروبرقی هــا، هماننــد 
دستگاه های تهويه و تصفیه هوا، هیچگاه کامال 
پاک نیســت مگر آنکه به وسیله ی يک سیستم 
فیلتر اسیون پاک، فیلتر شده باشد. فیلتر اسیون 
نانونقــره جاروبرقی هــا با جلوگیری از رشــد 
باکتری ها در فیلتــر ، آن ها را پاک نگه می دارد 
و همزمان بو را نیز از فیلتر دفع می کند و بدين 

ترتیب هوای خروجی از جاوربرقی، هوايی پاک 
و خالص خواهد بود. اســتفاده از نانوذرات نقره 
در دســتگاه های تهويه مطبوع که با استفاده از 
فناوری يون میکروپالسما، موجب حذف عوامل 
بیماری زايی همچون ويروس سارس و آنفلوآنزا 
می شوند.نانونقره در ماشــین های لباس شويی، 
می تواند تا 10 سال برای ضد عفونی کردن و از 
بین بردن بوهای نامطبوع لباس ها مورد استفاده 
قرار گیرد. از نانونقره همچنین برای پوشش در 

ظروف آشپزخانه و غیره استفاده می شود.

الکترونيک۶.۵ .۲
نانونقره با داشــتن قابلیت زيــاد هدايت گرما 
و الکتريســیته ی به همــراه ويژگی های نوری 
پیشــرفته، کاربردهای مختلفی در الکترونیک 
پیدا کرده اســت. نانوســیم های نقره به عنوان 
رابط های نانــو و الکترودهای نانو برای طراحی 
و ساخت وسايل نانو به کار گرفته شده اند. ديگر 
کاربردهــا عبارتند از: آماده ســازی موج برهای 
فعال در وسیله های نوری، جوهر چاپ مدارهای 
اپتیک  نانوالکترونیک،  اپتوالکترونیــک،  چاپی، 
زير طول موج، تجهیــزات ذخیره داده، اپتیک 
غیرخطی، ابزارهای ضبط با شدت باال، مواد بین 
اليه ای برای باتری ها، ساخت میکرو اتصال ها در 

مدارهای مجتمع )IC( و خازن های کامل.

پتروشيمی و پالستيک۶.۵ .۳
نانوذرات نقره می تواننــد واکنش پذيری های 
ســطحی، نظیر جذب ســطحی وکاتالیســت 
را افزايش دهنــد.از اين رو از مــواد نانونقره و 
نانوکامپوزيت برای کاتالیز بسیاری از واکنش ها 

در فرايند های صنعتی استفاده می شود 
يکی ديگر از کاربردهای نانونقره در جوهرهای 
رسانا است. در حال حاضر تقاضای زيادی برای 
جوهرهای رســانا وجود دارد. نانــوذرات نقره، 
ماده مناسبی برای اين کاربرد به شمار می رود.

جوهرهای مبتنی بر اين نانوذرات در محل هايی 
به کار می روند که جوهرهای مرسوم اين توانايی 

را ندارند.

سایر محصوالت صنعتی۶.۵ .4
در ايــن گــروه محصوالتی نظیــر روغن های 
صنعتی قــرار دارد که از نانونقره جهت افزايش 
اســتفاده شده  روغن های خنک کننده  کارايی 
اســت. همچنین می توان از نانونقره به صورت 
پوشــش در ســطوح تجهیزات عمومی مانند 
دستگیره های اتوبوس، صفحه کلید دستگاه های 
خودپرداز، آسانســور و غیره جهت ضدمیکروب 

نمودن آن ها استفاده کرد.

فيلترها و تصفيه۵ .7
يکــی از کاربردهای مهــم نانونقره در صنعت 
فیلترسازی و تصفیه اســت. فیلترهای نانونقره 
را می تــوان برای تصفیه هوا و استريل ســازی 
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اماکن عمومــی و رفع آالينده ها و بیماری هايی 
که منشأ باکتريايی دارند به کار گرفت. يون های 
نقره در دستگاه های تصفیه و تهويه هوا، سطح 
فیلتر را پوشــانده و از طريق استرلیزاسیون از 
رشد ســلولی میکروب ها جلوگیری نموده و در 
صــورت برخورد با میکــروب و باکتری آن ها را 
از بین می برند. حتی بــه کمک اين تکنولوژی 
ويروس هــای خطرنــاک آنفلوآنزا نیــز از بین 
می روند و عمل میکروب زدايی صورت می گیرد.

محصوالتی نظیر فیلترهای کربن اکتیو حاوی 
نانو نقره، دســتگاه تصفیه و تهويه مطبوع هوا، 
دســتگاه تصفیه آب خانگی، فیلتر تصفیه آب، 
دســتگاه هوا ســاز و غیره از جمله محصوالتی 

است که در اين گروه قرار دارند.

مراكز علمی و آزمایشگاهی۵ .۸
مراکز پژوهشــی يکی از بخش هايی است که 
از نانونقره در فعالیت های علمی خود اســتفاده 
می کنند.در باره نحوه مصرف اين بخش بايد به 

نکات مهمی توجه کرد.
۱ پودر نانونقره خارجی: ماده مصرفی عمده 
در ايــن بخش بر خالف ســاير کاربردها، پودر 
نانونقره اســت. با توجه به حساسیت و اهمیت 
کیفیــت ذرات نانونقره در پژوهش ها، بیشــتر 
پژوهشــگران ترجیح به استفاده از منابع معتبر 
خارجی دارند. بنابرايــن اين بخش اصلی ترين 

مصرف کننده پپودر نانونقره وارداتی است.
۲ پژوهش ها و تجاری ســازی: بررســی ها 
نشــان می دهند که در مراکز علمی و پژوهشی 
کشــور، فعالیت های زيادی در زمینه توسعه ی 
کاربردهــای نانونقره در حال انجام اســت، اما 
تعداد کمی از ايــن موارد به محصوالت تجاری 

شده تبديل می شوند. 
و  به عنوان ماده تشــخيصی  نانونقره   ۳

آزمایشگاهی: 
اين کاربردها در بخش داروســازی و تشخیص 

مواد، بیشتر مشاهده می شود.

كاربردهای در حال ظهور نانو نقره۶
کاربردهای در حال ظهــور نانو نقره، ظرفیت 
رشــد فوق العاده ای را در پزشــکی و به عنوان 
رسانا، در ســلول های خورشیدی و بسته بندی 

مواد غذايی و غیره نشان می دهد.

كاربردهــای در حال ظهور نانونقره در۶ .۱
حوزه پزشکی

نانونقــره دارای کاربردهای متعددی در حوزه 
پزشــکی اســت از جمله: تشــخیص، درمان، 
دارو رسانی، پوشــش ابزار و تجهیزات پزشکی. 
نانونقره برای پوشــش ابزار پزشکی و مواد مورد 
استفاده در نواحی جراحی، بیهوشی، بخش قلب 
و ارولــوژی به کارمی رود. ايــن ماده همچنین 
در پانســمان های زخم، جوراب هــای ديابتی، 
آتل ها، مواد اســتريلیزه کردن در بیمارستان ها، 

منسوجات پزشکی، سوندهای پزشکی و وسايل 
جلوگیری از بارداری استفاده می شود. به عالوه 
نانونقــره در بخــش ارتوپــدی در زمینه هايی 
نظیر افزودنی ها در ســیمان استخوانی، پوشش 
ايمپلنت هــا برای تعويض مفاصــل و پرتزهای 
اســتخوانی اســتفاده می شــود. نانونقــره در 
دندانپزشکی و برای ساخت دندان های مصنوعی 
و نیز در مراقبت های چشمی جهت لنزها کاربرد 
دارد. فناوری پیشــرفته نانونقــره، برای ارتقای 
عملکرد باتری در نسل آينده ی وسايل پزشکی 
ايمپلنــت فعال به کار می رونــد. نانونقره برای 
تصويربرداری از سلول های سرطانی نیز استفاده 
می شود. اين ماده همچنین برای درمان آماس 
پوستی، کولیت زخمی و آکنه مورد مصرف قرار 
می گیرد. اســتفاده از پانسمان های زخم حاوی 
نانونقره مانع رشــد باکتری ها شــده و منجر به 

بهبودی سريع تر زخم ها می شود.
بــا اســتفاده از فناوری نانو و فراهم شدن امکان 
کوچک،  بسیار  مقیاس  در  الکترودهايي  ساخت 
در  حســــگرهايي  ساخـت  و  طـراحي  امکان 
فناوری  از  اســت.  شده  فراهم  نیز  نانومتر  ابعاد 
نانوحسگرهای زيستي در رديابي میکروارگانیسمها 
و آسیبهای بافتي مثل سرطان استفاده ميشود. 
با استفاده از لیزرتراپي، تبديل انرژی نور به گرما 
در محدوده پیکوثانیه انجام ميشود از اين ويژگي 
که فوتوترمال کنسرتراپي نامیده ميشود، برای از 

بین بردن سلولهای سرطاني استفاده ميشود.

كاربردهــای در حال ظهور نانونقره در ۶ .۲
حوزه رساناها و دیگر كاربردها

کاربرد نانونقره در ترکیب با اکسید واناديوم در 
باتری ســلولی، نمونه ای از فناوری پیشرفته ی 
نانونقره به شــمار می رود که به همگن ســازی 
مواد کاتدی ارتقا يافته منجر شده است. قطعات 
الکترونیکــی چاپــی با بکارگیــری جوهرهای 
رسانای نانونقره کار می کنند. يکی از نمونه های 
قطعات الکترونیکی چاپــی، الکترود بکارگرفته 
شده در يک ابرخازن است که می تواند متناوباً و 
به سرعت شارژ و دشارژ گرد. ترمزهای باززايشی، 
يک نوآوری در صنعت اتومبیل اســت که اجازه 
می دهد تا انرژی جنبشــی يک وسیله نقلیه در 
حال توقف برای مصــرف مجدد در ابرخازن ها، 
ذخیره گردد. برچسب های سامانه بازشناسی با 
امواج راديويی )RFID( يکی ديگر از کاربردهای 
پرقدرت قطعات الکترونی چاپ شــده را عرضه 
می دارند. اين برچســب ها بــرای رديابی کردن 
کاالهــای موجــود در انبــار بهتــر از بارکدها 
هستند. به اين خاطر که آن ها می توانند عالوه بر 
ذخیره سازی اطالعات بیشتر، از فاصله ای دورتر 

حتی بدون ديد مستقیم خوانده شوند.

جمع بندی و تحليل فضای كسب و كار7
 مروری بر بازار جهانی نانو نقره

مصرف جهانی نانونقره در سال 2011، حدود 

۸00 تن تخمین زده شــده اســت. بزرگ ترين 
مصرف کننــده نانــو نقره، آمريکای شــمالی و 
پس از آن اروپا اســت. بــا اين حال، 60 درصد 
از ظرفیت مصــرف جهان در آســیا و به ويژه 
در چین و کره قــرار دارد. کره جنوبی، چین و 
اياالت متحده آمريــکا اصلی ترين بازيگران در 
حوزه نانونقره و محصــوالت مصرفی و تجاری 
مبتنی بر نانونقره هســتند. کاربردهای نوظهور 
نانونقره نشان می دهد که اين ماده ظرفیت رشد 
فوق العاده ای در زمینه پزشکی و به عنوان رسانا 
در سلول های خورشیدی و بسته بندی غذا دارد.

 الگوی مصرف نانونقره در جهان
به احتمــال زياد ســريع ترين رشــد در بین 
ســال های 2014-2020 از نظر حجم مصرف، 
مربوط به آســیا و اقیانوسیه با نرخ رشد ساالنه 
بیش از 13 درصد خواهــد بود؛ که پیش بینی  
شــده انتقــال واحدهای تولیــدی محصوالت 
الکترونیکی به آســیا محرک بــازار نانونقره در 
اين منطقه باشد. بیشترين تقاضا برای نانونقره 
در اروپا بــرای کاربردهايی نظیــر تصفیه آب، 
مراقبت های شــخصی و شــويندها است. بازار 
نانونقره در اروپا رشــد متوســطی در اين دوره 

خواهد داشت.

 تحليل تحوالت بازار جهانی نانو نقره
انتظــار مــی رود، افزايش تعــداد محصوالت 
الکترونیکی مبتنی بر نانونقره مانند دستگاه های 
تصفیه کننده هوا و آب، ماشین های لباسشويی، 
يخچــال فريزرهــا و غیره، کاربــرد نانونقره در 
صنعت برق و الکترونیک را افزايش دهد. عالوه بر 
اين جايگزينی نانونقره با نقره متعارف، اکســید 
قلع اينديوم )ITO(، نانولوله های کربنی، گرافن 
و غیره در گوشــی های هوشــمند،  OLEDها و 
 LCDها و همچنین تمايل به سمت محصوالت 
الکترونیکی کوچک موجب تقويت بازار نانونقره 

شود.
انتظــار می رود در ســال های آتــی، افزايش 
تقاضا برای محصوالت مصرفــی مبتنی بر نانو 
نقــره، به ويژه در کشــورهای توســعه يافته و 
ضدمیکروبی  کاربردهــای  افزايــش  همچنین 
نانونقــره در صنايــع پزشــکی و داروســازی، 
محــرک بازار جهانی نانونقره باشــد. در همین 
زمینــه می تــوان بــه اســتفاده از نانونقره در 
کاربردهای ضدمیکروبی مانند پوشــش ابزار و 
تجهیزات پزشــکی، پانسمان های زخم، روپوش  
و مالفه های بیمارستانی، دســتگیره های در و 
نرده های بیمارستانی اشــاره کرد. عالوه بر اين 
بخش بهداشت و درمان کمتر به قیمت حساس 
است و اين مسئله بیشتر بازار نانونقره را تقويت 
می کند. پیش بینی می شود ساير صنايع مصرفی 
نهايی نظیر مراقبت های شــخصی، شــويندها، 
دستگاه های خودپرداز و ساختمان در اين دوره 

نرخ رشد قابل توجهی داشته باشند.
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