
  ضوابط مدیریت اجرایی پسابهاي صنایع نانو موادتهیه و تدوین  عنوان:

  :چکیده

هاي مختلف صنعتی، زیست محیطی، پزشکی و غیره توسعه زیادي پیدا کرده  هاي اخیر، کاربرد فناوري نانو در زمینه در سال

شود که در آینده تولید و مصرف محصوالت و مواد نانو رشد چشمگیري در کشورهاي مختلف از جمله  است و پیش بینی می

داراي خواص فیزیکو شیمیایی منحصر به فردي هستند و ورود آنها به محیط زیست ایران خواهد داشت. مواد در مقیاس نانو 

هاي مختلف زیست محیطی توسعه فناوري نانو  تواند پیامدهاي مختلفی در پی داشته باشد.  بنابراین، ضروري است جنبه می

ریت پساب صنایع نانو از طرف سازمان بطور ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، پروژه تدوین ضوابط اجرایی مدی

حفاظت محیط زیست کشور تعریف و اجراي آن به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار گردید. براي انجام این پروژه، مطالعات 

جامع در مورد ابعاد مختلف فناوري نانو صورت گرفت که گزارش آن در نه فصل تهیه شده است. در دو فصل "اي نسبتا کتابخانه

بندي نانو مواد به طور کامل ارائه شده است. در فصل سوم با عنوان  هاي تولید و طبقه دوم، کلیات نانو تکنولوژي و روش اول و

ارزیابی اثرات بهداشتی و زیست محیطی نانو مواد، مسیرهاي تماس با نانو مواد، سرنوشت نانو مواد در محیط، سمیت نانو مواد 

گیري نانو مواد که نیاز به ابزارهاي دقیق و پیشرفته  هاي اندازه ررسی قرار گرفته است. روشو ارزیابی ریسک نانو مواد مورد ب

اند. فصل پنجم به موضوع کنترل تماس با نانو مواد در مراکز تولید و مصرف این مواد  آنالیز دارد در فصل چهارم شرح داده شده

ریت پساب صنایع نانو پرداخته شده است. در این فصل، اختصاص دارد. در فصل ششم به هدف اصلی این پروژه یعنی مدی

اي مشخص شده و فرایندهاي مختلف حذف  فهرست صنایع تولید کننده و مصرف کننده نانو مواد بر اساس مطالعات کتابخانه

پسماندهاي نانو مواد معرفی گردیده است. در پایان نیز، دستورالعمل پایش پساب صنایع نانو پیشنهاد گردیده است. مدیریت 

نانو مواد که از اهمیت زیادي برخوردار است در فصل هفتم مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصول نهایی هشتم و نهم نیز 

هاي بین المللی ازجمله  قوانین مرتبط با نانو مواد در کشورهاي پیشرفته و همچنین استانداردهایی که به وسیله سازمان

د (ایزو)  براي نانو مواد وضع گردیده آورده شده است. در پایان الزم به ذکر است که به دلیل نوپا سازمان جهانی تدوین استاندار

هاي  بودن فناوري نانو، بسیاري از مسائل زیست محیطی از جمله استانداردهاي خروجی پساب، اثرات زیست محیطی، روش

هاي بنیادي و کاربردي زیادي در این رابطه در دنیا در  وهشکنترل و تصفیه نانو مواد و ... بطور کامل شناخته نشده است و پژ

ها، استانداردها و قوانین مورد نیاز براي  هاي بدست آمده، دستورالعمل حال انجام است. بنابراین الزم است متناسب با پیشرفت

  صنایع نانو مواد در کشور تکمیل و مورد بازنگري قرار گیرد.   

   

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

