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 خالصه طرح

 تولید نانوذرات نقره  نام محصول

 براي ضد باکتري کردن سطوح موارد کاربرد

 50 )تن( ادي طرحظرفیت پیشنه

 100 )تن( میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

 گذاري ثابت طرح سرمایه
 100000 )دالر( ارزي
 2400 )میلیون ریال( ریالی
 3400 )میلیون ریال( مجموع

 در گردش طرح  سرمایه
 --  )دالر( ارزي
 2400 )میلیون ریال( ریالی
 2400 )میلیون ریال( مجموع

 500 )متر مربع( ز زمین مورد نیا

 زیربنا
 350 )متر مربع( تولیدي
 50 )متر مربع( انبار

 60 )متر مربع( خدماتی

 مصرف سالیانه آب، برق و گاز
 1500 )متر مکعب(آب 
 540000 )کیلو وات( برق
 35000 )متر مکعب( گاز

 هاي پیشنهادي براي احداث واحد فناورانه محل

 ،سیپردپارك هاي علمی و فناوري 
تربیت  ،اصفهان ی،شرق جانیآذربا

 ،سمنان ،تهران ،ارومیه ،مدرس
 ،کرمان ،قزوین ،فارس ،خراسان

 يمرکز و النیگ ،کرمانشاه
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  معرفی محصول .1

  نانوذرات نقره  – فناوري نانواي بر تجاري سازي مقدمه 

رشته فناوري نانو مملو از اصطالحات مبهم است و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات یکسان، به 

با توجه به اینکه این امکان سنجی در حوزه فناوري نانو است، . کنند چیزهاي کامالً مختلفی اشاره می

فناوري «م است که براي مشخص بودن مطالب ارایه شده، به روشنی تعریف شود که منظور از کلمه الز

چیست؛ تا بدین ترتیب چارچوبی براي درك کاربردهاي تجاري فناوري نانو فراهم نموده و یک » نانو

ك براي این در. سازي فناوري نانو ارائه شود انداز آینده تجاري دیدگاه کمی از وضعیت فعلی و چشم

مشهورترین و . تعاریف زیادي از فناوري نانو وجود دارد. ورود به حوزه فناوري نانو ضروري است

 100مورد قبول ترین تعریف  از فناوري نانو عبارت است از مهندسی هدفمند مواد در مقیاس کمتر از 

  .١ها و عملکردهاي وابسته به اندازه براي به دست آوردن ویژگی) nm(نانومتر 

 1راي درك بهتر مقیاس نانومتر کافی است بدانید که اندازه ده اتم هیدروژن در کنار هم حدود ب

سه قسمت از این تعریف مشخص . باشد حدود دو نانومتر می DNAنانومتر، و عرض یک رشته 

این سه قسمت . گیرد یا نه کنند که آیا یک نوآوري ارائه شده در محدوده فناوري نانو قرار می می

  :رتند ازعبا

هدف از گنجاندن این بخش در تعریف فناوري نانو حذف مواد و ابزارهایی : مهندسی هدفمند •
                                                
1 Size-dependent 



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري 

 طوحکردن س
 

 

  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  6صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

است که ابعاد نانومتري داشته، ولی به صورت هدفمند طراحی نشده و به صورت تصادفی 

بسیاري از مواد با ابعاد نانومتري وجود دارند که براي این منظور طراحی . اند ایجاد شده

نانومتر دارند،  100کمتر از ) طول، عرض، یا ارتفاع(فهمیدن اینکه این مواد ابعاد . اند نشده

  .هاي جدید روي داده است ها بعد و همزمان با ظهور میکروسکوپ ها یا قرن دهه

این حدمرزي بیان شده به هیچ وجه یک قانون غیر قابل تغییر . نانومتر 100مقیاس کمتر از  •

اي است که در آن  عنوان یک مختصرنویسی مؤثر براي نقطهنیست؛ این مقدار تنها به 

به دلیل اثرات مکانیک کوانتومی، افزایش بسیار ) به شکل وابسته به اندازه(هاي مواد  ویژگی

دهند،  زیاد در مساحت سطحی، یا اثرات دیگري که خودشان را تنها در مقیاس نانو نشان می

 .یابد تغییر می

: باشد ترین قسمت تعریف می این بخش اصلی. سته به اندازهها و عملکردهاي واب ویژگی •

باشند که نه تنها کوچک بوده، بلکه  کاربردهاي فناوري نانو شامل مواد و ساختارهایی می

هدف این بخش از تعریف حذف کارهاي بسیار جالب مربوط به . کوچک و متفاوت هستند

گردند، اما هیچ تغییر  انو میباشد که منجر به ساختارهاي با مقیاس ن سازي می کوچک

 . شود هاي آنها ایجاد نمی وابسته به تغییر اندازه در ویژگی  غیرپیوسته
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  هاي مشابه با فناوري نانو فناوري

شود که افراد درگیر در تجارت تجربه مستقیمی با  هاي فناوري قبلی مقایسه می فناوري نانو اغلب با موج

با این حال بنظر میرسد هر دوي این موارد ). یستی و انقالب اینترنتهمانند فناوري ز(اند  آنها داشته

فناوري زیستی تنها این قابلیت را دارد که بر محصوالت صنعتی . مشابه قابل قیاس با فناوري نانو نیستند

؛ در حالی که فناوري نانو، به عنوان )ها محصوالتی همانند داروها و پارچه(بسیار محدودي تأثیر بگذارد 

تواند در هر صنعت و بخشی به کار برده شده و در  هاي عمومی، می ک چتر براي بسیاري از فناوريی

انقالب اینترنتی تنها بر روي بخش . آنها امکان انجام مهندسی هدفمند در مقیاس نانو را فراهم آورد

هاي  ر زمینهافزار تمرکز داشت، در حالی که کاربرد فناوري نانو در حال حاضر د الکترونیک و نرم

  .مختلفی، از داروها گرفته تا مواد ساختمانی، گسترش یافته است

هاي عمومی دیگري در تاریخ جستجو کنیم که  مورد مشابه براي فناوري نانو را باید در فناوري

ها تأثیر بسیار زیادي در موفقیت یا شکست  به طور کلی این فناوري. اند کاربردهاي بسیار وسیعی داشته

به عبارت . دهند اند؛ اما هویت و موجودیت این صنایع را تشکیل نمی دارند که آنها را پذیرفته صنایعی

به . شوند کنند و موجب ایجاد صنعت جدیدي نمی ها ابزارهاي جدیدي ایجاد می دیگر، این فناوري

زمانی که  :به عنوان یک مشابه براي فناوري نانو توجه نمایید) خط تولید( ١سبک تولید خطی و پیوسته

استفاده کرد،  1910در دهه  Tهاي تولید خطی و پیوسته براي تولید خودرو مدل  هنري فورد از روش

درصد کاهش دهد، بر رقباي خود چیره شود، و  63هاي تولید محصول را تا  شرکت او توانست هزینه
                                                
1 Assembly-line manufacturing 
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رکت خودروسازي ارزش سهامی به مراتب بیشتر از رقباي خود به دست آورد؛ اما فورد همچنان یک ش

صنعت «بود که در زمینه تولید خودرو فعالیت داشت، نه یک تولید کننده عمومی خط تولید که در 

  .فعالیت داشته باشد» تولید خط تولید

  کاربردهاي فناوري نانونکات مهم براي تجاري سازي 

در مورد فناوري نانو براي درك منطقی کاربردهاي تجاري فناوري نانو، باید ابتدا از قید سه باور غلط 

  .رها شد

بسیاري از فعاالن حوزه کسب . »صنعتی به نام فناوري نانو وجود دارد«: 1باور عمومی غیردقیق  •

و کار فناوري نانو بر این باورند که یک صنعت یا بخش نوظهور به نام فناوري نانو وجود دارد 

هاي تجاري مشابه تشکیل  شهاي و چال ران فکر با پیش هم» هاي فناوري نانو شرکت«که از 

این مفاهیم هم غیردقیق . رسانند را به فروش می» محصوال ت فناوري نانو«شده است و همگی 

بیایید . هاي مختلفی گسترده شده است باشند، چرا که فناوري نانو در بخش و هم نامفید می

: وسیع بیاندازیمنگاهی به یک مشابه تاریخی از یک فناوري دیگر با افق مشابه و کاربردهاي 

الکتریسیته موجب ایجاد کاربردهاي بسیار . ها الکتریسیته، یا همان دستکاري هدفمند الکترون

ها شد، اما تمام این کاربردها چنان وسیع  هادي متنوعی از جمله روشنایی، تلفن، و صنعت نیمه

چ وجه اشتراك هاي بنیادي مشترك، هی باشند که به غیر از استفاده از فناوري و گسترده می

 C Sixtyشرکت نوپاي . کند این امر در مورد فناوري نانو نیز صدق می. دیگري باهم ندارند
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با ( 1براي ساخت داروهاي محافظت کننده اعصاب Merckبا شرکت بزرگ مواد دارویی 

کند؛ از سوي دیگر، شرکت  همکاري می) اکسیدانی فولرین استفاده از خاصیت آنتی

American Bowling Services هاي بولینگ با ساختار  ها براي ساخت توپ از فولرین

این دو شرکت به هیچ . برد بهره می) کند که مسیر مورد نظر را بهتر طی می(سطحی نانو 

  .بندي صنعتی یکسانی تعلق نداشته و نخواهد داشت طبقه

ما درباره  خوشبختانه بحث قبلی. »اگر نانو هست، پس جدید است«: 2باور عمومی غیردقیق  •

. باشد نظر می اند، پایانی بر این نقطه مواد با ساختار نانو که به صورت هدفمند طراحی نشده

باشد، مهندسی هدفمند براي به دست آوردن  آنچه به طور روشن در فناوري نانو جدید می

 .باشد هاي وابسته به اندازه می ویژگی

کاربردهاي .»ت سودآوري باالیی دارداگر نانو است، پس قابلی«: 3باور عمومی غیردقیق  •

بسیاري از این محصوالت . فناوري نانو از قبل در محصوالت متنوعی وارد شده است

رسد  که به نظر می(کاالهایی هستند که بر مبناي قیمت و دسترسی و با حاشیه سود پایین 

هاي مشتریان و  این حاشیه سود پایین به دلیل ویژگی. رسند به فروش می) همیشه پایین بماند

بدون توجه به این که در محصول مورد نظر (باشد که تغییر نخواهد کرد  محصوالت می

با وجودي که خریداران در ابتدا مقدار کمی هزینه اضافی ). فناوري نانو به کار رفته است یا نه

کنند، اما این امر زمان زیادي  پرداخت میویژگی هاي متفاوت محصول فناوري نانو بابت 

                                                
1 Neuroprotectant drugs 
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هاي مشابهی دست پیدا کنند، رقابت  زمانی که رقبا بتوانند به پیشرفت. دوام نخواهد داشت

اند، از بین رفته و حاشیه  مند شده موجب خواهد شد که این سود باالیی که پیشتازان از آن بهره

در دراز مدت، این امر به معناي آن است که . هاي آن صنعت رانده شود سود به سمت میانگین

ه سود محصوالتی که در آنها از فناوري نانو استفاده شده است، به سمت میانگین سود حاشی

شکل زیر مقایسه باورهاي موجود با واقعیت  .آن محصول در صنعت مربوطه میل خواهد کرد

 .تجاري آنها را بطور خالصه نشان داده است

  

 

  

  

  

  فناوري نانورکن مهم تجاري سازي زنجیره ارزش 

کاربردهاي فناوري نانو از مواد خام اولیه تا محصول براي به ثمر رسانی جیره ارزش یک ساختار زن

  :عبارتند از زنجیره ارزشاصلی ي ها بخش .ضروري استنهایی 

ده شده مقایسه باورهاي غیردقیق موجود با واقعیت تجاري در مورد فناوري نانو در شکل نشان دا
 .هر سرمایه گذار در حوزه فناوري نانو باید به دقت از باورهاي غیردقیق پرهیز نماید. است
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باشند که حداقل یکی از  نانومواد ساختارهاي مهندسی شده هدفمندي از مواد می :نانومواد •

دهند که  را از خود نشان می اي بسته به اندازهنانومتر بوده و خصوصیات وا 100ابعاد آنها زیر 

دهند  نانومواد خصوصیات منحصر به فردي از خود نشان می. اند در حداقل مقدار فرآوري شده

به خودي خود مفید این مواد . توان این خصوصیات را به اندازه آنها نسبت داد که می

تر زنجیره ارزش وارد شده و  یینهاي پا باشند؛ در عوض، این مواد در محصوالتی در رده نمی

 . گردند باعث ایجاد خصوصیات مطلوب می

نه اولین مرحله و نه ( هاي نانومقیاس محصوالت میانی  حدواسط :هاي نانومقیاس حدواسط •

باشند که یا از نانومواد استفاده نموده و یا از مواد دیگري  می) آخرین مرحله از زنجیره ارزش

 . اي نانومقیاس تولید کنندبرند تا ساختاره بهره می

محصوالت توانمند شده توسط نانو کاالهایی هستند که  :محصوالت توانمند شده توسط نانو •

اند و در ساختار خود از نانومواد یا  در انتهاي زنجیره ارزش فناوري نانو قرار گرفته

 . اند هاي نانومقیاس بهره برده حدواسط

نانومواد در . گیرند ارزش ذکر شده در طول هم قرار میسه مرحله قبلی زنجیره  :نانوابزارها •

ها در ساخت محصوالت  گیرند و این حدواسط هاي نانو مورد استفاده قرار می حدواسط

با این حال محققان و تولیدکنندگانی که در . شوند توانمند شده توسط نانو به کار گرفته می

اي و همچنین تولیدي  تحقیقاتی و توسعه هاي کنند، در فعالیت تمام این سه مرحله فعالیت می

نام این بخش نانوابزارها است که . کنند خود، از بخش چهارم این زنجیره ارزش استفاده می
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باشد که در تصویربرداري، دستکاري، و مدلسازي  افزارهاي اصلی می شامل تجهیزات و نرم

باشند  شامل ابزارهاي گوناگونی می نانوابزارها. گیرند مواد در مقیاس نانو مورد استفاده قرار می

ابزارهاي بازرسی که براي تصویربرداري نانوساختارها مورد استفاده قرار : که عبارتند از

؛ )هاي الکترونی هاي پروب پیمایشگر و میکروسکوپ همانند میکروسکوپ(گیرند  می

ات مربوط به همانند تجهیز(شوند  ابزارهاي ساخت که براي ساخت نانوساختارها استفاده می

؛ و ابزارهاي مدلسازي که براي مدلسازي )لیتوگرافی نانومهرزنی و تجهیزات نانولیتوگرافی

ها براي بهینه کردن آزمایشات بعدي یا جلوگیري  شکل و مشخصات نانوساختارها روي رایانه

شکل زیر توصیف زنجیره ارزش را نشان داده  .روند از مشکالت حین آزمایش به کار می

 .است

با توجه به نکات مهم ذکر شده روشن است که هر گونه ورود به سرمایه گذاري در حوزه فناوري هاي 

از این رو هرگونه مطالعات امکان . پیشرفته به ویژه فناوري نانو تفاوتهاي ظریفی با دیگر حوزه ها دارد

براي .  اشته باشدسنجی و طرح هاي تجاري در این حوزه میبایست به نکات فوق الذکر اهتمام کافی د

تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري مثال این مهم است که سرمایه گذار در کجاي زنجیره ارزش 

شرایط و وضعیت سرمایه گذاري در بخش تولدي نانو . میخواهد سرمایه گذاري نماید کردن سطوح

هاي خاص خودش را ذرات، مواد واسطه و سرانجام تولید سطوح ضد باکتري هر کدام شرایط و ویژگی

این امکان سنجی به صورت کلی بیشتر در بخش تولید نانوذرات متمرکز شده است اما این . دارا میباشد

بدیهی است امکان سنجی یک بخش از این . از اهمیت باالي دیگر بخش هاي زنجیره ارزش نمیکاهد
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براي سرمایه گذاري دقیق   . نمایدزنجیره به تنهایی نمیتواند اطالعات کافی براي سرمایه گذار را فراهم 

 .و کامل بررسی زنجیره ارزش در هر بخش الزم و ضروري است

  

  

  

  

  

  

  

  

  فناوري نانو ذرات نقره

ه توانمندي انسان در مقابله با باکتري ها و ویروس هاي ، هر روزفناوري هاي پیشرفتهامروزه به کمک 

انسان در قرن حاضر، کنترل عوامل بیماري زا  مضر بیشتر شده و علیرغم پیچیدگی هاي درمان و سالمت

نانو توسعه و فناوري علم  در راستاي تحوالت اخیر زندگی انسان،. نیز حوزه گسترده تري یافته است

هر کارآفرین براي ایجاد ثروت در . زنجیره ارزش رکن مهم تجاري سازي فناوري نانو است
 حوزه فناوري نانو  الزم است با دقت باال به زنجیره ارزش فناوري نانو اهتمام کرده و اینکه

اگر سرمایه گذاري در یک بخش . در کجاي این زنجیره قرار خواهد گرفت را شفاف نماید
بدون درنظر گرفتن دیگر بخشهاي زنجیره ارزش انجام شود، به احتمال زیاد آن سرمایه 

این بخش یکی از تفاوتهاي مهم حوزه فناوري هاي پیشرفته با . گذاري ناموفق خواهد شد
 . میباشد فناوري هاي در سطح پایین
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از جمله سالمت و تندرستی انسان پیشرفتهاي زیادي  یافته و تقریباً در همه رشته هاي علمیمتنوعی 

  . کرده است

تکنولوژي است که در عرصه هاي مختلف پزشکی،  گرف علمی از نانونانو سیلور یک دستاورد ش

بسته بندي، لوازم خانگی، آرایشی، بهداشتی، و نظامی  صنایع مختلف مثل کشاورزي و دامپروري و

از این رو، . کنترل فعالیت عوامل بیماري زا در خدمت بشر می باشد این فناوري از طریق. کاربرد دارد

 ، عملی بودن ، و افزایش ظرفیت ها و مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادي وباال به لحاظ بازدهی

فرآوري و تولید ،  سازگاري با محیط زیست و ماندگاري بسیار زیاد، در مقایسه با دیگر روشهاي بهبود

استفاده از فناوري نانو براي تولید نانوذرات نقره هر چند به تازگی مورد توجه زیادي . ارجحیت دارد

داستان خاصیت ضد میکروبی نقره داستانی معاصر نیست بسیاري پیدا کرده ، اما  رار گرفته و رونقق

خیلی  بدون آنکه دلیل تاثیر آن. بلکه این خاصیت از دیرباز شناخته شده بوده و بکار می رفته است

شده  اده میبراي مثال در جنگ براي کنترل عفونت زخم سربازان از سکه هاي نقره استف. شناخته شود

روي زخم سکه اي از جنس نقره قرار میدادند و سپس محل  ،جهت ترمیم زخمهاي سربازاناست و 

 همچنین. زخم را می بستند و یا براي نگهداري مواد غذایی از ظروف نقره اي استفاده می شده است

طبیب بزرگ  .هندعلت شیوع نیافتن بیماریهاي مسري در مناطق اعیان نشین را به ظروف نقره نسبت مید

ایرانی بوعلی سینا براي بعضی از بیماران خود، قند آبی که در آن انگشتر نقره  قرار داده و هم زده باشند 

همچنین ضریح مرقد اهل بیت علیهم السالم را از نقره تهیه میکردند که خاصیت . را تجویز میکرده است

 . یشودضد باکتري داشته و باعث عدم انتقال آنها به دیگران م
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ذرات نانو نقره به ما این    امروزه به مدد فناوري نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است

 .امکان را میدهند که با کمترین غلظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوي را از فلز نقره شاهد باشیم

دور فناوري نانو ذرات نقره ن ه چنداندر آینده که  بر این باورندنانو تکنولوژي و دانشمندان محققان 

  . خواهد کردایفا حوزه سالمت انسان نقش بسیار زیادي در 

به صورت کلوئید آبی یا الکلی و یا  (Nano Silver) صورت ذرات نانو نقره  به نقره   ،نانو فناوريبا 

 يتی فونگا، آن)ضد باکتري(خاصیت آنتی باکتریال در حالتهاي مختلف نقره  ذرات. پورد تولید میشود

نانومتر تشکیل شده اند  10- 100در اندازه هاي نقره محلول هاي نانو  .و آنتی ویروس دارند) قارچ ضد(

ی که وچکبه دلیل اندازه کدر ابعاد نانو ذرات . و در مقایسه با محلولهاي دیگر پایداري بیشتري دارند

و نقش هاي خود را با سرعت بسیار ایجاد میکنند و از اینردارند، سطح تماس بیشتري با فضاي بیرون 

تصویر نانوذرات در شکل  .می گذارندپیرامون تأثیر بیشتري برمحیط باالتري انجام میدهند و در نتیجه 

محصوالت بعضی از . نقره در حوزه هاي مختلف استفاده میشوداز نانو   . داده شده استنقره نشان 

   :عبارتند از ساخته شده از نانو نقره

یا  اسپريبه صورت  ي مختلفهاکلوئید •

  محلول

هاي متنوع نانو ذرات نقره با  کامپوزیت •

مانند پلیمرها با کاربرد در  دیگر مواد
 تصویر نانو ذرات نقره
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 لوازم ، )غذایی ، دارویی ، آرایشی(ظروف پالستیکی  ، مسواك و برسهاي بهداشتی حمام

، )ازستم تهویه و تصفیه هوا و رطوبت یخچال، جارو برقی، ماشین ظرف شویی، سی( خانگی

تلفن همراه یا صفحه گوشی  مانندبدنه وسایلی  ، غذایی مواد داريمواد بسته بندي براي نگه

  ... و کلید کامپیوتر

  بر روي سطوح مختلف براي ایجاد خاصیت آنتی باکتریالی در سطح محصوالت پوششی •

   مانند لباس،  پارچه و جوراب منسوجات •

   داروها و ابزار و تجهیزات پزشکی •

  دامپزشکیو یا  کشاورزي محلول هاي •

درمان در براي مثال از نانو ذرات نقره . شرکتهاي ایرانی نیز بخشی از مواد فوق را تولید میکنند

و  بیماریهاي باکتریایی و قارچی انواع جراحات و سوختگی ها،هاي پوستی،  جوش بیماریهاي پوستی،

و باندهاي ) اسپري(کیتوتک، افشانه ها  شرکت ایرانیدر همین راستا . استفاده میشود به تازگی  غیره

اما با توجه به مسائل مرتبط با استانداردها و مجوزها، . سوختگی آغشته به نانوذرات نقره تولید میکند

حوزه اصلی کاربرد و مصرف اما . هنوز کاربرد نانو ذرات نقره در حوزه دارویی گسترش نیافته است

در این حوزه  .استضد باکتري کردن سطوح  ویژه در به  نانو ذرات نقره در حوزه هاي سالمت

مشکالت استانداردها و مجوزها کمتر است و از طرف دیگر کاربري گسترده اي نیز براي نانو ذرات 

نسبت به دیگر حوزه هاي کاربرد نانو ذرات نقره توسعه بیشتري از این رو این بخش . نقره وجود دارد

   . یافته است
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  مکانیزم عملکرد نقره

 فلزي با خاصیت واکنش دهی کم میباشد، ولی زمانیکه بهیک ذره ، از نانو نقره در ابعاد بزرگترذرات 

 درصد افزایش می 99خاصیت میکرب کشی آن بیش از  ،ابعاد کوچک در حد نانومتر تبدیل میشود

اد نانو بر ابع نقره در. یابد، به حدي که می توان از آن جهت بهبود جراحات و عفونتها استفاده کرد

نوع باکتري شناخته  650از  تاکنون بیش. متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم اثر می گذارد

چگونگی اثرگذاري نانو ذرات نقره بر زیر شکل در  .میرونداز بین است که توسط نانو ذرات شده 

  . اده شده استمیکروارگانیسم ها نشان د

بر نو نقره ناتاثیرگذاري دو مکانیسم عمده 

  :عبارتند ازمیکروارگانیزم ها 

تولید  یا کاتالیستی مکانیسم •

نانوذرات اکسیژن فعال توسط 

مورد  این مکانیسم بیشتر در :نقره

نانو نقره اي صدق  کامپوزیتهاي

میکند که روي پایه هاي نیمه 

 SiO2 یا TiO2 هادي مانند

در این . می شود قرار گرفته

: چگونگی اثر گذاري نانوذرات نقره بر باکتري ها
ابعاد نانو بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل  نقره در

نوع  650و بیش از  میکروارگانیسم اثر می گذارد
 .را از بین میبردباکتري 
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اتم اکسیژن، یون  عمل میکند و با اکسید کردن کتروشیمیاییوضعیت ذره مانند یک پیل ال

یون اکسیژن . تولید می کند) -OH(هیدروکسید منفی  اکسیژن و با هیدرولیزکردن آب، یون

می  بنیان هاي فعال و از قوي ترین عاملین ضد میکربی هر دو ازهیدروکسید منفی  و یون

 .باشند

 :-Sagبه -SH گانیسم به وسیله تبدیل پیوند هايدگرگون ساختن میکروار یا یونی مکانیسم  •

این یونها طی . کنند میایجاد دراین مکانیسم ذرات نانونقره فلزي به مرور زمان یونهاي نقره 

تبدیل می  -Sag باندهاي را در جداره میکروارگانیسم به  -SHواکنش جانشینی، باندهاي

 .سم استمیکروارگانیاز بین رفتن واکنش  نکنند، که نتیجه ای

  ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

. بندي آیسیک است هاي اقتصادي همان تقسیم بندي در فعالیت بندي و دسته ترین طبقه متداول

المللی  بندي استاندارد بین بندي و دسته طبقه: بندي آیسیک طبق تعریف عبارت است از تقسیم

محصول تولید شده به هریک کدهایی  بندي با توجه به نوع صنعت و این دسته. هاي اقتصادي فعالیت

نانو ذرات نقره، منسوجات آغشته به نانونقره، . شود دو، چهار و هشت رقمی  اختصاص داده می

به محصوالت بهداشتی کاغذي آغشته به نانونقره و محصوالت آرایشی بهداشتی آغشته به نانو نقره 

کد  .آورده شده استآنها با  کد مرتبطزیر در جدول  ،باشند طور خاص داراي کد آیسیک می
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آیسیک مشخصی براي سطوح مختلف آنتی باکتریال الیه نشانی یا آغشته شده  به نانو ذرات نقره هنوز 

  . تعیین نشده است

محصوالت بهداشتی ، نانو ذرات نقره، منسوجاتکدهاي آیسیک مرتبط با : کدهاي آیسیک جدول

   نو نقرهکاغذي و محصوالت آرایشی بهداشتی آغشته به نا

  واحد سنجش  نام کاال  کد آیسیک  ردیف

  تن  نانو ذرات نقره  27201131  1

  تن  منسوجات آغشته به نانونقره 24241560  2

  تن  محصوالت بهداشتی کاغذي آغشته به نانونقره 24241560  3

  تن  محصوالت آرایشی بهداشتی آغشته به نانو نقره 24241560  4

یع و معادن، بخش سامانه ثبت مجوزهاي صادره صنعتی، در اسفند اطالعات فوق از وبگاه وزارت صنا

براي کسب اطالعات دقیق در مورد کد آیسیک هر محصول میتوانید به . استخراج گردید 1389ماه  

  :مراجعه نمایید 1بامداد 6ظهر  لغایت  12از ساعت این آدرس وبگاه زیر 

http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx  

  

                                                
1

فقط در اختیار صاحبان صنعت که داراي نام کاربري و رمز ورود  12تا بامداد  6ساعت  ازالزم به ذکر است این وبگاه  
  . هستند، میباشد

http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx
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  ـ شماره تعرفه گمرکی1ـ2

المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و  در داد و ستدهاي بین

شود که عبارت است از  بندي استفاده می همچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه

المللی بر همین  و تجارت بین بندي مرکز استاندارد بندي و نامگذاري براساس بروکسل و طبقه طبقه

 .شود بندي کاالها استفاده می بندي بروکسل جهت طبقه اساس در مبادالت بازرگانی خارجی ایران طبقه

نانوذرات نقره و یا تا کنون براي میدهد نشان  1389سال بررسی مقررات صادرات و واردات کشور  

  اي در نظر گرفته تعرفهته شده با نانو ذرات نقره سطوح الیه نشانی شده با نانوذرات نقره و یا سطوح آغش

سال مقررات صادرات و واردات کشور  در سایت سازمان توسعه تجارت ایران در بخش  .شده استن

  :آدرس این وبگاه به شرح زیر است. تعرفه اي براي نانو ذرات نقره درج نشده است 1389

http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx  

خته شده نظام تعرفه اي  بیشتر نقره را به عنوان یک فلز با ارزش و گرانبها در قالب جواهر رویکرد شنا

.  آالت یا مواد فلزي با روکش نقره است و در این راستا تعرفه هاي متفاوتی براي آن تعریف کرده است

مختلفی براي  تعرفه هاي... بعضی از کاربردهاي صنعتی مانند آبکاري، صنایع باطري سازي و همچنین  

  . نقره وجود دارد

به صورت کلوئید به نام شرکت نانو نصب به هر حال یکی از شرکتهاي تولید کننده نانوذرات نقره 

تعیین تعرفه درخواست اعالم کرده است که در مکاتبات خود با وزارت بازرگانی به تازگی پارس 

http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx
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و تعرفه ها بعد از مذاکرات و وئید کرده و کلبه صورت پودر نانو نقره محصول شماره تعرفه  گمرکی و 

اما هنوز رسما اعالم نشده، لذا در این گزارش نیز مورد نظر قرار . آزمایشات مختلف تعیین شده است

    . نگرفته است

  ـ شرایط واردات1ـ3

جدید بوده و چندان توسط متصدیان گمرك کشور شناخته شده نیست، لذا  از آنجا که این محصول 

بعضی از شرکتها که اقدام همانطور که اشاره شد  .مورد واردات این محصول وجود نداردشرایطی در 

آزمایشگاه . به واردات آن کرده اند،  نانو نقره را به عنوان پودر مخلوط نقره صنعتی معرفی کرده اند

نانوذرات نقره % 4استاندارد نیز آن را بررسی و ادعاي وارد کننده ها را تایید کرده و سرانجام با تعرفه 

به عبارت دیگر فعال شرایط خاصی براي واردات نانوذرات نقره وجود ندارد و  . وارد کشور شده است

طبق اظهار نظر بعضی از واردکنندگان، . در نظر گرفته میشود% 4تعرفه آن نیز مانند سایر مواد معموال 

ته و بیشتر نوع ماده و کاربرد تجاري قوانین گمرگ ایران حساسیت چندانی به اندازه و ابعاد ذرات نداش

با توجه به واردات بسیار . آن مطرح است، از این رو فضاي شفافی در مورد این ماده وجود ندارد

محدود این ماده تاکنون در فرآیند هاي واردات این کاال مانند ثبت سفارش، ترخیص کاال و غیره تغییر 

  . خاصی ایجاد نشده است
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  )المللی ملی یا بین(ه استاندارد ـ بررسی و ارائ1ـ4

با مراجعه به مستندات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشخص شد که استاندارد ملی 

با توجه به اهمیت موضوع . تدوین نشده استاستفاده از نانو ذرات نقره در کشور مشخصی براي 

سازي این فناوري، کمیته فنی  سعه و تجاريبراي توبه ویژه فناوري نانو براي حوزه هاي استانداردسازي 

متناظر استاندارسازي فناوري نانو با مشارکت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ستاد ویژه 

این کمیته به . ه استتشکیل شد 85در تیرماه  ISIRI/TC229توسعه فناوري نانو، با عنوان کمیته فنی 

با هدف تهیه و تدوین که ) ISO/TC229(تانداردسازي فناوري نانو المللی اس صورت متناظر با کمیته بین

. است ایجاد شده 2005در سال  ISOاستانداردهاي مورد نیاز در حوزه فناوري نانو توسط مؤسسه 

باشد که به  کمیته استانداردسازي فناوري نانو ایران داراي سه کارگروه تخصصی می. کند فعالیت می

نفر از اساتید  40در این کارگروهها حدود . کنند المللی فعالیت می ینصورت متناظر با کمیته ب

. هاي فعال در حوزه نانو عضویت دارند ها، پژوهشگران فعال در مؤسسات تحقیقاتی و شرکت دانشگاه

ترمینولوژي،  "کارگروه اول با عنوان  -: ها به شرح زیر است عناوین و حوزه فعالیت این کارگروه

حوزه کاري این کارگروه شامل تعیین تعاریف و اصطالحات واحد و نام  "حاتتعاریف و اصطال

المللی، ایجاد ادبیات واحد در  گذاري در ارتباط با فناوري نانو بوده و هدف آن تسهیل در ارتباطات بین

کارگروه دوم با عنوان  -. باشد هاي فناوري نانو می بندي مناسب و جامع حوزه فناوري نانو و تقسیم

گیري و  هاي اندازه ها استانداردسازي روش حوزه کاري این کارگروه "گیري و تعیین مشخصات ندازها"

کارگروه سوم  -. باشد تعیین مشخصات نانومواد، نانوساختارها، نانوقطعات و محصوالت فناوري نانو می
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تانداردها در حوزه کاري این کارگروه، توسعه و تدوین اس "سالمتی، ایمنی و محیط زیست"با عنوان 

هاي مهندسی،  محیطی، ایمنی و سالمت، تعیین تجهیزات حفاظت شخصی و کنترل زمینه مسائل زیست

هنوز  .باشد هاي ایمنی، بررسی و ارزیایی سمیت و خطرات در حوزه فناوري نانو می تدوین دستورالعمل

محیطی،  مسائل زیستش اظهار نظر مشخص و معینی در مورد استاندارد نانوذرات نقره به ویژه در بخ

  . نانوذرات نقره ارایه نشده است ایمنی و سالمت

هنوز استاندارد مشخصی در مورد نانوذرات .  در دنیا نیز این موضوع هنوز در حال بحث و بررسی است

و استانداردهاي منتشر شده ملی کشورها در حوزه فناوري نانو بررسی . نقره در دنیا نیز ارایه نشده است

نشان میدهد که هنوز براي  لی کشورها در حوزه فناوري نانوبین الملاستانداردهاي منتشر شده  همچنین

استانداردهاي منتشر شده ملی کشورها در براي آشنایی با . نانوذرات نقره استانداردي وضع نشده است

  :میتوان به وبگاه زیر مراجعه کرد حوزه فناوري نانو

http://www.nano.ir/standard/country.pdf 

میتوان به وبگاه زیر  لی کشورها در حوزه فناوري نانوبین الملاستانداردهاي منتشر شده براي آشنایی با 

  http://www.nano.ir/standard/international.pdf                                       :مراجعه کرد

یعنی اگر در . از منظر دیگر براي محلولهاي ضد باکتري و ضد عفونی استاندارد ملی وجود دارد

، استاندارد صرف نظر شودموضوع استفاده از نانو ذرات نقره از مباحث مربوطه به نانوئی بودن محصول 

استاندارد "این استاندارد با عنوان . ی فعالیت باکتري کشی یک ماده موجود استملی براي ارزیاب

http://www.nano.ir/standard/country.pdf
http://www.nano.ir/standard/international.pdf
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به شماره  "ضدعفونی کننده ها و گندزداهاي شیمیایی ـ ارزیابی فعالیت باکتري کشی ـ روش آزمون

  . استخراج و تدوین شده است 1383در سال  2842

زیر  پیونددر و تحقیقات صنعتی ایران  تانداردبراي دسترسی به این استاندارد میتوان به وبگاه مؤسسه اس

    : مراجعه کرد

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx 

  ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول1ـ5

 ها و حتی روش تولیدآن ورفولوژيم ،توزیع ذراتنانونقره، ه به مشخصات بست نانوذرات نقرهقیمت 

با یکدیگر بسته به هر کدام از  ي شرکتهاي تولیدي مختلفاز این رو مقایسه قیمتها. متفاوت است

در محصوالت با فناوري پایین مقایسه دو . نیستمحصوالت معمولی لذا به سادگی عوامل فوق داشته و 

ي دو شرکت ساده و با پارامترهاي مشخص مانند کیفیت و استاندارد و مانند آن نوع محصول تولید

  . پیچیده تر میباشداست اما در حوزه فناوري هاي پیشرفته به این سادگی نیست و بسیار 

و پوشش داده یا الکل کروي و به صورت کلوئیدي در آب ذرات  ایرانی نانوتولیدي اکثر شرکتهاي 

قیمت  . در بسته بندي هاي مختلف ارایه میکنندنانومتر  100زیر  اندازه ذراتدر شده با فعالگر سطحی 

نانو کاپوزیت  براي مثال. محصول خارجی بسته به مورد چندین برابر قیمتهاي شرکتهاي ایرانی است

 50000تا  10000 مورفولوژي نانوذرات نقره با غلظتپلیمري نقره در آگهی شرکت ایرانی نانو ساو  با 

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx
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)ppm (براي کسب . ریال فروخته میشود 140400نانومتر  هر لیتر  15تا  10بین  اندازه ذرات  با

  :اطالعات دقیق در مورد محصوالت این شرکت میتوان به وبگاه آن به آدرس زیر مراجعه کرد

http://www.nanosav.com/main/index.php?Page=quick_ purchase 

این بررسی فقط در  . ن قیمت با محصوالت مشابه چندان ساده نیستهمانطور که دیده میشود مقایسه ای

مورد خود نانوذرات نقره است اما در هنگام استفاده در روي سطوح پارامترهاي دیگري نیز اضافه 

 .اشدب یا متصل کننده هاي نانو سیلور به سطح می ١میشود که مهمترین آنها نوع و کیفیت بایندر

ي سطح به نانو ذرات نقره نیز در میزان پایداري نقره و به عبارت دیگر در همچنین چگونگی آغشته ساز

باکتري که به ویژه در زمان گسترش آنفوالنزاي مرغی ماسک ضد براي مثال در . قیمت آن موثر است

بهترین راه مقابله با "بازار خوبی هم پیدا کرده بود و ادعاهاي مختلفی در مورد قابلیت آن به عنوان 

تومان ارایه  1000به قیمت ) لفاف هاي سه عددي(، در هر بسته و مانند آن مطرح میشد "ردگیسرماخو

این در ادعاي سازنده ایرانی مطرح شده بود که . قیمت مشابه خارجی این محصول دو برابر بود. میشد

سک ها ماسک ها با بهره گیري از تکنولوژي نانو به کمک ذرات نانو نقره به کار رفته در الیاف ما

می ) شامل بو و غبار(باعث تصفیه هواي عبوري از ماسک از هر گونه میکروب و آلودگی 

همچنین برتري این ماسک ها نسبت به انواع ماسک ها ي ساده اینست که ذرات نانو نقره موجود .شوند

رچ در ماسک ها به کمک فناوري نانو باعت از بین رفتن و جلوگیري از رشد انواع میکروب ها و قا

هاي حاصل از تصفیه هواي عبوري در ماسک ها می شود که بدین معنی می باشد که ماسک شما به 

                                                
1 Binder 

http://www.nanosav.com/main/index.php?Page=quick_
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 .طور طوالنی مدت قابل استفاده می باشد و نیاز به تعویض آنها در مدت زمانی کوتاه احساس نمی شود

میکروب ها محافظت در برابر ، هواي دم و بازدمردن ضد عفونی کدر  کاربرد هاي این ماسک هاي نانو

کسانیکه مبتال به استفاده از آن به . دار مطرح میشدو قارچ هاي موجود در هوا نظیر بیماري هاي واگیر

آلرژي و آسم و کلیه کسانیکه مجبور به استفاده از ماسک در زمانی طوالنی په در محل کار و چه در 

  . ه میشدقرار دارند، توصیدر اجتماعات شلوغ و فضا هاي بسته یا  منزل هستند

همچنین تعدادي از همانطور که دیده میشود به علت نبود استاندارد مشخص، هر ادعایی مطرح شده و 

هیچ مکانیزمی را براي تایید یا عدم تایید ماسک خود الزم نمیداند و در این بازار باالخره ها فروشنده 

فی تاکنون تصمیم شفافی اتخاذ نهادهاي ناظر نیز در فقدان اطالعات کا. تعدادي را به فروش میرساند

  . است و بقیه حوزه هاي فناوري نانواین نشان از درهم ریختگی بازار در این حوزه . نکرده اند

  ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6

  :فهرست بعضی از این خواص به شرح زیر است. متعدد داردخصوصیات  سیلورذرات نانو 

 ت بسیار کوچک و درنتیجه اثرگذاري باالي واکنش؛به علت اندازه ذرا تاثیر بسیار زیاد  •

 به علت اندازه ذرات بسیار کوچک و درنتیجه سرعت باالي واکنش؛ سریع تاثیر  •

تاثیرات نانو نقره بر بدن و محیط زیست هنوز در حال بررسی است و گزارشات ( غیر سمی  •

 .)مختلفی برله یا علیه آن در دسترس است
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هنوز در حال بررسی است اما تاکنون گزارش مستندي ارایه ( غیر حساسیت و غیر محرك   •

 .)نشده است

 ؛پایداري زیادبه علت  شرایط مختلف قابلیت تحمل •

 آب دوست بودن •

تاثیرات نانو نقره بر محیط زیست هنوز در حال بررسی است و ( سازگاري با محیط زیست  •

 .)گزارشات متنوعی مخالف و موافق آن در دسترس است

 برابر حرارت قاوم درم  •

 میکروارگانیسم عدم ایجاد و افزایش مقاومت و سازگاري در  •

، بدون تغییر دادن خواص ... سرامیک، سنگ، رنگ و قابلیت اضافه شدن به الیاف، پلیمر، •

 .ماده

 آزاد می از خود در کاربردهاي ضد میکروبی، یونهاي نقره ايهمانطور که اشاره شد نانوذرات نقره 

. دود شدن مسیرهاي تنفسی میکروبها شده و بدین ترتیب آنها را از بین میبردموجب مسکنند که 

نوع باکتري را با استفاده از  650استفاده از نقره ، اما امروزه فناوري نانو امکان از بین بردن بیش از 

براي ضد امکان استفاده از نانوذرات نقره بالقوه با این نوع قابلیت  .نانویونهاي نقره فراهم کرده است

همچنین سطوحی که در . در تعامل با آن می باشد وجود داردباکتري کردن کلیه سطوحی که انسان 

از این رو حوزه بسیار وسیعی . تماس با دام و طیور نیز میباشند، نیز قابلیت کاربست نانونقره را دارند

مجوزهاي مورد نیاز و ابهام در  با توجه به بحث استانداردها و. است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد
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مورد تاثیرات نانو ذرات نقره بر محیط زیست و انسان و دام توصیه هاي اکیدي در مورد عدم استفاده از 

همچنین تاکید زیادي شده . نانو ذرات نقره در حوزه هاي مرتبط با خوراك و تغذیه انسان شده است

د که امکان آزادسازي آنها از ماده و ورود آنها به که نانوذرات نقره باید به گونه اي استفاده شون

با این رویکرد شرکتهاي بزرگ از نانو ذرات نقره در . صورت رها در طبیعت وجود نداشته باشد

البته آنها نیز مجوز مشخصی نداشته اما اکثر آنها با توجه به بزرگ . محصوالت خانگی استفاده کرده اند

معتبر بین المللی بودن معموال از اصول کلی خاصی پیروي میکنند و  )نام تجاري(بودن و داراي برند 

ذرات به کارگیري فناوري نانو  در این زمینه . مردم جهان کم و بیش به محصوالت آنها اعتماد دارند

به عنوان یک مورد مورد اشاره قرار  در صنعت لوازم خانگینقره به منظور ضد باکتري کردن سطوح 

  . گرفته است

 در صنعت لوازم خانگیذرات نقره به منظور ضد باکتري کردن سطوح گیري فناوري نانو بکار

براي ضد باکتري و ضد میکروب کردن سطوح مختلف در صنایع متفاوت استفاده نانوذرات نقره از 

در ادامه به کاربردهاي نانوذرات نقره . یکی از مهمترین این صنایع، صنعت لوازم خانگی است. میشود

ستم تهویه مطبوع، ماشین یخچال و فریزر، سیضد عفونی کردن سطوح لوازم خانگی مانند براي 

از آنجا که فناوري هاي جدید معموال توسط شرکتهاي . پرداخته شده است جاروبرقی لباسشویی و 

داراي برند و نام تجاري معتبر و بزرگ که داراي منابع مالی عظیم براي مدیریت و تجاري سازي 

تعدادي از  ، از این رواي جدید در حوزه کاري خود هستند مورد استفاده قرار میگیردفناوري ه
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ذرات نقره بهینه  با استفاده از فناوري نانوخود را محصوالت تجاري شرکتهاي بزرگ لوازم خانگی که 

  . کرده اند ارایه شده است

  سامسونگ

نماید تا  ی خود استفاده میهاي نانونقره در محصوالت لوازم خانگ شرکت سامسونگ از روکش

مدل  100سامسونگ از این فناوري در بیش از . خاصیت آنتی باکتریال و ضدمیکروبی به آنها بدهد

  :جدید از محصوالت خود بهره برده است که شامل موارد زیر می شوند

  سیستمهاي تهویه مطبوع •

ه از فناوري یون میکروپالسما متعلق استفاده از نانوذرات نقره در دستگاههاي تهویه مطبوع که با استفاد

گیرد، موجب حذف عوامل بیماریزایی همچون ویروس سارس  به خود شرکت سامسونگ صورت می

همچنین این دستگاهها داراي نانوفیلترهاي هوا می باشند که موجب حفاظت . گردد و آنفلوآنزا می

  .پوست در برابر رادیکالهاي مضر می گردند

  یخچالها و فریزرها •

هاي  اي روي دیواره ر یخچالها و فریزها تولید شده توسط شرکت سامسونگ از روکشهاي نانونقرهد

می کنند و  این روکشها از رشد باکتریها و قارچها جلوگیري  .درونی این دستگاهها استفاده شده است

  .دمی دهنعالوه بر پاکیزه نگهداشتن محیط درون یخچال، زمان نگهداري مواد غذایی را نیز افزایش 
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از بدبو شدن محیط داخلی یخچال و فریزر همچنین 

  . کنند جلوگیري می

همچنین این نانوذرات نقره در بخش خنک کننده 

آب نیز قرار داشته و آب مورد استفاده، باکتري 

  .شود زدایی می

  ماشینهاي لباسشویی •

شرکت سامسونگ یک ماشین لباسشویی جدید به  

ز آب براي شستشو بازار عرضه نموده است که ا

در این دستگاهها به جاي آب از . کند استفاده نمی

هواي داغ براي پاکیزه کردن لباسها استفاده شده و 

  .شود موجب کاهش مصرف آب، کاهش دفعات شستشو، و افزایش عمر لباسها می

روبها ک درصد می 9/99نانوذرات نقره به کار رفته در این ماشینهاي لباسشویی موجب از بین رفتن 

  .شود شود که درصد بسیار باالیی محسوب می می

  ال جی

 يدر یخچالها و فریزها: یخچال و فریزر سامسونگ
اي روي  شهاي نانونقرهسامسونگ از روک

این روکشها . هاي درونی استفاده شده است دیواره
از رشد باکتریها و قارچها جلوگیري کرده و عالوه 
بر پاکیزه نگهداشتن محیط درون یخچال، زمان 
نگهداري مواد غذایی را نیز افزایش داده و از بدبو 
شدن محیط داخلی یخچال و فریزر جلوگیري 

ن نانوذرات نقره در بخش همچنین ای. کنند می
خنک کننده آب نیز قرار داشته و آب مورد 

  .شود استفاده، باکتري زدایی می
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براي تولید ذرات نقره شرکت ال جی نیز از فناوري نانو 

این شرکت در . لوازم خانگی بهتر استفاده کرده است

محصوالت مختلفی همچون دستگاه تهویه مطبوع، یخچال 

و فریزر، جاروبرقی و ماشین لباسشویی از این فناوري جدید 

  .شود تفاده کرده است که در ادامه شرح داده میاس

  ماشین لباسشویی •

شرکت ال جی از نانوذرات نقره به صورت روکش براي  

  . داخل ماشین لباسشویی استفاده کرده است

این نانوذرات داراي خاصیت ضدباکتري بوده و درنتیجه 

ها عاري  یان فرایند شستشو لباسموجب استریلیزه شدن لباسها و همچنین آب شده و در نتیجه پس از پا

این شرکت توانسته است از سازمانها و موسسات مختلفی همچون . از باکتري و میکروب خواهند بود

FDA  ،آمریکاEPA ،SIAA  ژاپن، و همچنین موسسه آزمایش و تحقیقات صنایع شیمیایی و

  .کنددر کره تأییدیه کیفیت و ایمنی دریافت  FITIموسسه آزمایش و تحقیقات 

  جاروبرقی •

نانوذرات نقره : ماشین لباسشویی سامسونگ
به کار رفته در این ماشینهاي لباسشویی 

درصد می کروبها  9/99موجب از بین رفتن 
شود که درصد بسیار باالیی محسوب  می
  .شود می
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از  LG CYKINGهاي  در محفظه گرد و غبار جاروبرقی

این ذرات به دلیل دارا بودن . نانوذرات نقره استفاده شده است

خاصیت ضدمیکروبی خود مانع از تکثیر انواع باکتریها درون 

تري در منزل یا محل  جاروبرقی شده و در نتیجه محیط پاکیزه

   .کنند کار ایجاد می

  فریزر یخچال و •

در یخچالها و فریزرهاي تولیدي شرکت ال جی هم از  

. هاي کربنی استفاده شده است نانوذرات نقره و هم از نانوکره

درون این سطحی در نانوذرات نقره به صورت پوششی 

  . گرفته استدستگاهها قرار 

ها، عالوه بر  ها و قارچ با حذف باکترياین سطوح ضد باکتري 

همچنین در درزگیر در . دهند غذایی، مدت زمان نگهداري آنها را نیز افزایش می سالم نگهداشتن مواد

یخچال و فریزر نیز از این نانوذرات استفاده شده است که مانع از ورود عوامل بیماریزا از خارج به 

هاي کربنی نیز به عنوان یک جاذب قوي براي حذف بوهاي نامطبوع  از نانوکره. شود درون یخچال می

    .ل از مواد غذایی درون داخل یخچال استفاده شده استحاص

شرکت ال : باسشویی ال جیماشین ل
جی از نانوذرات نقره به صورت 
روکش براي داخل ماشین لباسشویی 

این نانوذرات . استفاده کرده است
داراي خاصیت ضدباکتري بوده و 
درنتیجه موجب استریلیزه شدن لباسها و 
همچنین آب شده و در نتیجه پس از 

ها عاري از  پایان فرایند شستشو لباس
  .ب خواهند بودباکتري و میکرو
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هیتاچی نیز از هاي دیگر لوازم خانگی مانند شرکت 

براي بهبود کیفیت محصوالت ذرات نقره فناوري نانو 

این شرکت  در اکثر .تولیدي خود استفاده کرده است

به منظور از این نانوذرات در یخچالها و فریزرهاي ها 

   .استشده  استفاده تریها و عوامل بیماریزا از بین بردن باک

ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و 1ـ7

  تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

ختلفی امروزه با پیشرفت تکنولوژي می توان جایگزین م

این . ضد باکتري کردن سطوح در نظر گرفتبراي 

جایگزین ها معموال مواد شیمیایی مختلفی هستند که براي 

د عفونی کردن و گندزدایی از سطوح از آنها استفاده ض

  . میشود

در یخچالها و : یخچال و فریزر ال جی
فریزرهاي ال جی هم از نانوذرات نقره و هم از 

نانوذرات . هاي کربنی استفاده شده است نانوکره
نقره به صورت پوششی درون این دستگاهها 

ها و  قرار داشته و در نتیجه با حذف باکتري
ی، ها، عالوه بر سالم نگهداشتن مواد غذای قارچ

مدت زمان نگهداري آنها را نیز افزایش 
همچنین در درزگیر در یخچال و . دهند می

فریزر نیز از این نانوذرات استفاده شده است که 
مانع از ورود عوامل بیماریزا از خارج به درون 

  .شود یخچال می

از نانوذرات   در محفظه گرد و غبار جاروبرقی: LGجارو برقی 
به دلیل دارا بودن خاصیت ضدمیکروبی  نقره استفاده شده که

تري ایجاد  خود مانع از تکثیر انواع باکتریها شده و محیط پاکیزه
 .کند می
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براي مثال . مزیتهاي مختلف استفاده از نانوذرات نقره را ندارندنکته مهم این است که مواد جایگزین 

اکثر این مواد حساسیت زا هستند یا مواد شیمیایی هستند که استفاده از آنها تاثیرات سوء مختلف 

هم اکنون در بعضی موارد مواد جایگزین از نظر قیمت و شاخص هاي . هد داشتدیگري را در بر خوا

در عین حال موارد متعدد دیگري نیز وجود دارد که . مقایسه بر نانوذرات نقره ترجیح داده میشوند

به هر حال . استفاده از نانو ذرات نقره مزیتهاي مختلفی ایجاد میکند که مواد شیمیایی فاقد آنها هستند

  . ان مصرف نانو ذرات نقره نسبت به مواد شیمیایی مشابه در حال رشد میباشدمیز

  ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز1ـ8

آید ولی  محصول مورد بررسی با توجه به جایگزین موجود جزء محصوالت استراتژیک به حساب نمی

   .از محصوالت ضروري محسوب می گرددنیاز جامعه براي ارتقاء بهداشت و سالمت با توجه به 

  ـ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 1ـ9

 .در خصوص تولید این محصول نمی توان از کشوري به عنوان تولیدکننده و یا مصرف کننده نام برد

  :این کشورها عبارتند از. شرکتها در بیش از ده کشور جهان وجود داردتوزیع جغرافیایی زیرا 

البته الزم به ذکر است که  . تایوان، چین و کره جنوبی و ژاپن مریکاي شمالی، چند کشور اروپایی وآ

اما فناوري تولید نانوذرات نقره در . گرید نانوذرات تولیدي هر کدام از این کشورها متفاوت است
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رات نقره براي روشن شدن مطلب اطالعات بعضی از شرکتهاي تولیدي نانوذ. اختیار این کشورهاست

  .  براي آنتی باکتریال کردن سطوح در ادامه ذکر شده است

  هاي ضدباکتري در زمینه روکشبین المللی داراي فناوري شرکتهاي فعال 

غیر از اسامی شرکتهاي بزرگ بین المللی مانند سامسونگ، ال جی و هیتاچی که نام و  محصوالت آنها 

شرکتهاي تولیدي نانوذرات نقره براي آنتی باکتریال  ازدیگر اسامی و اطالعات تعدادي اشاره شد، 

  . وجود داردکردن سطوح 

محصول آن ، زمینه فعالیتشامل به همراه اطالعات تکمیلی آنها  شرکتهاي تولیدي فهرست برخی از 

در ادامه به شرح زیر و پست الکترونیک آن  فرد مسئول، شرکت آدرس، کشور، نوع مرکزشرکت، 

  : استآمده 

  ItN Nanovation GmbH  رکتنام ش

  کروبینانوذرات ضدم  زمینه فعالیت

  آلمان  کشور

  Untertürkheimer Straße 25 66117 Saarbrücken  آدرس

  Dr. Dirk Busse  فرد مسئول

  info@itn-nanovation.com  ایمیل

mailto:info@itn-nanovation.com
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  LaamScience  نام شرکت

  فعال شونده با نور يها کروبیضدم  زمینه فعالیت

  شرکت  نوع مرکز

  کایآمر  کشور

  Hanes Drive Research Triangle Park North Carolina 2  آدرس

  Tom Roberg  فرد مسئول

  9198725601 001  تلفن

  www.laamscience.com  سایت اینترنتی

  tom.roberg@LAAMscience.com  ایمیل

 

  Duraban LLC  نام شرکت

  و گندزدا ،ییایضدباکتر ،یکروبیضدم يها يفناور  زمینه فعالیت

  کایآمر  کشور

  Capital Dr. NE Suite 300 Buffalo MN 55313 230  آدرس

  7634930080 001  تلفن

  bwilson@durabanintl.com  ایمیل

http://www.laamscience.com
mailto:tom.roberg@LAAMscience.com
mailto:bwilson@durabanintl.com
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  MNT Innovations Pty Ltd  نام شرکت

نازك  يها لمیشده با استفاده از ف دیتول يو ضدباکتر کروبیضدم يروکشها  زمینه فعالیت

  نانوساختار

  شرکت  مرکزنوع 

  ایاسترال  کشور

  Damian Lismore  فرد مسئول

  damian.l@microtechnologycrc.com  ایمیل

 

 Centre of Excellence- Manufacturing University of  نام شرکت

Portsmouth  
  هوشمند یکروبیضدم يها روکش  زمینه فعالیت

  دانشگاه  نوع مرکز

  سیانگل  کشور

 Anglesea Building Anglesea Road Portsmouth Hants PO1  آدرس

3DJ  
  Professor Mel Richardson  فرد مسئول

  mel.richardson@port.ac.uk  ایمیل

 

mailto:damian.l@microtechnologycrc.com
mailto:mel.richardson@port.ac.uk
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  European Center for Nanostructured Polymers and Nanocomposites  نام 

  يضد باکتر یلنیپروپ یپل افیال  زمینه 

  دانشگاه  مرکز

  ایتالیا  کشور

  University of Perugia Italy Loc. Pentima bassa, 21  آدرس

  Dr. Stefano Montanari  مسئول

  0744492939 0039  تلفن

  www.unipg.it/materials     www.nanofun.net  سایت 

  stefano.montanari29@tin.it  ایمیل

   هاي داخلی عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول شرکت

. س بقیه کشورهاي در حال توسعه، وضعیت توسعه فناوري نانو متفاوت استخوشبختانه در ایران برعک

تعدادي زیادي از محققین دانشگاهی در این حوزه تحقیق و بررسی هاي مختلف انجام داده اند و 

اگرچه راست آزمایی . شرکتهاي مختلفی نیز محصوالت ضد باکتري با نانو ذرات نقره ارایه میکنند

در مورد توانمندي افراد و شرکتها در ایران انجام نشده است، اما به هر حال  دقیق و هوشمندانه اي

اسامی .  پتانسیل بالقوه اي در کشور وجود دارد که در صورت نیاز قابلیت به فعلیت خواهد رسید

     . در این زمینه در ادامه آمده است داخلی عمده تولید کننده و مصرف کننده محصولشرکتهاي فعال 

http://www.unipg.it/materials
http://www.nanofun.net
mailto:stefano.montanari29@tin.it
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مجموعه حقوقی در ایران در حوزه تولید نانو ذرات  11همانطور که در شکل صفحه قبل دیدید بیش از 

مجموعه هر کدام در بخشی از زنجیره  11این . نقره براي پانتی باکتریال کردن سطوح فعال هستند

براي مثال شرکت مهندسی نرمین . ارزش که قبال به صورت مشروح بررسی شد، مشغول فعالیت هستند

شیمی، شرکت نانو نصب پارس، شرکت لوتوس پارس و شرکت نانو پاك پرشیا در بخش اول زنجیره 

اگرچه بعضی از این شرکتها بنا به دالیلی وارد بخش . ارزش یعنی تولید نانو ذرات نقره فعالیت میکنند

واقعی انها بر روي بخش اول زنجیره ارزش دوم یا حتی سوم زنجیره ارزش شده اند اما تمرکز اصلی و 

در . بعضی شرکتهاي دیگر مانند شرکت زرنخ بر بخش سوم زنجیره ارزش متمرکز شده اند. است

بخش دوم زنجیره ارزش کمتر شرکتی به صورت متمرکز فعالیت میکند که این موضوع یکی از 

   .کشور در حوزه توسعه این فناوري به شمار میآیدچالشهاي اساسی 

براي . ي نانو سیلور بسته به اینکه در کدام بخش زنجیره ارزش باشد، متفاوتندکاالمصرف کنندگان 

تولید کنندگان نانو ذرات نقره شرکتهاي توسعه اي مشتریان خوبی هستند که فرموالسیون کاربردهاي 

کشور ما چندان همانطور که اشاره شد این شرکتها در . مختلف آن در صنایع متفاوت را استخراج کنند

در نبود این نوع شرکتها، تولید کنندگان نانو ذرات نقره خود سعی کرده اند جاي خالی . فعال نیستند

مشتریان بخش دوم زنجیره ارزش نیز صنایع . این شرکتها را پر کنند و البته چندان هم موفق نبوده اند

در حوزه صنایع خانگی، صنایع  شرکتهاي فعال. مختلف براي ضد باکتري کردن سطوح خود می باشند

مشتریان بخش دوم زنجیره ارزش تولید ... ساختمانی، صنایع خودرو، صنعت رنگ، صنعت نساجی و 

وسایل نیز تمامی اقشار جامعه می باشند که از مشتریان بخش سوم زنجیره ارزش . نانو ذرات نقره هستند
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امیک آنتی باکتریال در زندگی روزمره با سطوح ضد باکتري یا پارچه ضد باکتري و کاشی ها و سر

  . خود استفاده میکنند

  ـ شرایط صادرات1ـ10

تاکنون هیچ کدام از شرکتها موفق به صادرات محصوالت نانو ذرات نقره یا سطوح ضد باکتري نشده 

اوال صادرات فناوري هاي پیشرفته قبل از بازاریابی نیاز به . این از چند منظر قابل بررسی است. اند

کشورهاي توسعه یافته که معموال . ازارسازي دارد تا مشتریان با محصول و کاربردهاي آن آشنا شوندب

کشورهاي . این محصوالت را میشناسند و بازار آنها بالغ یافته است، در دسترس شرکتهاي ایرانی نیستند

در دسترس بیشتر  در حال توسعه یا کشورهاي همسایه که بازار آنها به نسبت دیگر کشورهاي پیشرفته

با توجه به چالشهاي مختلفی که ثانیا .  ایرانی هاست، با این محصول و کاربردهایش آشنا نیستند

شرکتهاي ایرانی پیش روي صادرات محصوالت خود دارند، در عمل صادرات محصوالت فناوري 

نشده اند و بیشتر از ثالثا شرکتهاي فناور ایرانی هنوز بزرگ . پیشرفته با چالشهاي بیشتري روبرو است

رابعا . و در ابعاد شرکتهاي مرکز رشدي  میباشند) سال 5کمتر از (جنس شرکتهاي تازه تاسیس 

براي مثال توزیع ابعاد نانو ذرات نقره . محصوالت شرکتهاي ایرانی فاقد استانداردهاي مورد قبول میباشد

دالیل در جمع بندي نشان میدهد که در این . نانومتر است اما  گستره ذرات تیز نیست 100اگرچه زیر 

این محصول با شرایط فعلی شرکتها و  تنها جهت تامین بازار داخلی می باشدتقریبا این کاال عمل تولید 

  . شرایط بازارهاي در دسترس ایرانی علیرغم تالش شرکتها هنوز در سطح صادرات قرار نگرفته است
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  ـ وضعیت عرضه و تقاضا2

هنوز . ید در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران با وضعیت خاصی روبرو استحوزه فناوري هاي جد

ساز و کارهاي بازار، شبکه هاي . بازار معناداري در این حوزه ها بنا به دالیل مختلف شکل نگرفته است

توزیع، افراد بانفوذ در بازار، همگی از ساختارهاي سنتی پیروي کرده و از این رو چالشهاي متعددي 

نانو شرکتهاي اکثر  طرف دیگر از . ش روي محصوالت جدید و کاربري هاي نوین آنها قرار داردپی

معموال کوچک و در حد شرکتهاي مرکز رشدي هستند و بیشتر آنها فاقد تجارب کسب و کاري 

  . ضروري براي رشد و توسعه میباشند

وع مالکیت فکري و امکان کپی در کنار شرایط فوق و با توجه به چالشهاي شرکتهاي ایرانی در موض

برداري و همچنین فرهنگ پنهان کاري در حوزه کسب و کار باعث شده است که اطالعات از وضعیت 

    .  کسب و کارها بسیار محدود باشد و عمال نمیتوان اطالعات دقیق از وضعیت شرکتها کسب کرد

تا کنون و محل  طی پنج سال گذشتهبرداري و روند تولید  ـ بررسی ظرفیت بهره2ـ1

واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت 

هاي سازنده  ها، نام کشورها و شرکت برداري کامل از ظرفیت عملی، علل عدم بهره

  آالت مورد استفاده در تولید محصول ماشین

قبل از آن هنوز شرکتی در این  شرکتهاي تولید کننده نانو ذرات نقره عمر کمتر از پنج سال دارند و

  . حوزه در کشور فعالیت نداشته است
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  . در جدول زیر تعداد واحدهاي تولیدي بر اساس نوع تولید بر مبناي زنجیره ارزش فهرست شده اند

  جدول شرکت هاي تولید کننده نانو ذرات نقره در بخش اول زنجیره ارزش تولید نانو ذرات نقره

  نوع تولید  محل واحد  1تاسیس  شرکت  

  کامپوزیت و کلوئید نانونقره  شهرك صنعتی نصیر آباد  1386  نانو نصب پارس  1

هندسی نرمین شیمی نوینم  2  نانوکامپوزیت نقره  تهران چهار دنگه 1386 

  محلول ضد عفونی نانونقره  شهرك صنعتی فالورجان  1386  نانوپاك پرشیا  3

  نانو نقره  تهران  1388  نانو رنگدانه شریف  4

  نانو نقره  تهران  1387  نانو شیمی لوتوس پارس  5

  نانوذرات نقره  تهران  1388  هسته تحقیق و توسعه علم و فناوري نانو  6

  کلوئید/ پودر نانوذرات نقره  تهران  1388  پیام آوران نانو فردا نگر  7

ل جدول فوق دیده میشود شش شرکت در حوزه تولید نانو ذرات نقره در بخش اوهمانطور که در 

همانطور که دیده . ابعاد شرکتهاي فوق در مقایسه با همدیگر مختلف میباشد . هستندزنجیره ارزش فعال 

البته این شرکت در طول . میشود قدیمی ترین شرکت در این حوزه شرکت نانو نصب پارس میباشد

آنها را  طبق نظر مدیران این شرکت شرایط بازار. زنجیره ارزش اقدام به تولید محصول کرده است

زیرا از نظر آنها می بایست محصوالت . مجبور کرده است چنین رویکردي در ورود به بازار اخذ کنند

در . نهایی بهینه شده با فناوري نانو به صنعت گران نشان داده شود تا بازار اولیه براي آن ایجاد گردد
                                                

بعضی از شرکتها سال قبل تاسیس شده اند اما ورود . س، سال تولید اولین محصول نانو ذرات نقره استمنظور از تاسی  ١
  . آنها به حوزه فناوري نانو مالك تاسیس در نظر گرفته شده است
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 بخش سوم زنجیره ارزششرکت هاي تولید کننده محصوالت نانو ذرات نقره در جدول زیر فهرست 

  . براي مشتریان نهایی ارایه شده است

  زنجیره ارزش سومنانو ذرات نقره در بخش محصوالت جدول شرکت هاي تولید کننده 

  نوع تولید  محل واحد  تاسیس  شرکت  

  لباس هاي زیر ضد میکروب  تهران  1388  نانو فناوران آناهید  1

 زخم مبتنی بر نانوذرات نقرهشستشوي  تهران 1386 کیفیت تولید تکاپو    2

  پدهاي سلولزي ضد میکروب   تهران  1388  نانو ابزار پارس  3

  اشی نانو آنتی باکتریالک  تهران  1389  نانو پیشتاز پارس  4

  محلول ضد عفونی نانونقره  شهرك صنعتی فالورجان  1386  نانوپاك پرشیا  5

  ب ضد باکتريحوله و جورا  شهرك صنعتی نصیر آباد  1386  نانو نصب پارس  6

  جوراب ضد باکتري  قزوین  1387  کاسپین  7

نانو ذرات نقره وجود ندارد زیرا همانطور که اشاره واحد تولیدي امکان دقیقی براي بررسی واحدهاي 

به علت اینکه . شد روشهاي تولید نانوذرات محرمانه بوده و اطالعاتی در این زمینه مطرح نمیشود

رعایت نمیشود، شرکتها عالقمند به نشان دادن و اعالم اطالعاتی مانند مالکیت فکري در ایران چندان 

و حتی مراکز دولتی مانند ستاد ویژه توسعه فناوري نانو نیز براي  ندارند. ..وضعیت فناوري، دستگاه ها و 

   .کسب اطالعات دقیق دچار مشکل هستند



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري 

 طوحکردن س
 

 

  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  45صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

و  کرده را معموال خودشان تهیه  آنها ماشین آالت خود. فناوري شرکتهاي ایرانی تقریبا بومی است

البته . ماشین آالت تولید نانو ذرات معموال چینی یا داخلی هستندکشورهاي تولید کننده البته . ساخته اند

شرکتهاي ایرانی از ماشین آنها معموال باالي بهترین ماشین آالت آلمانی است اما با توجه به قیمت 

  . کنند چینی خریداري میآالت 

دالیل چنین . رکتهاي ایرانی طبق اظهار نظر مدیران شرکتها، زیر ظرفیت خود تولید میکنندمعموال ش

شرایطی به وضعیت بازار ایران بازمیگردد که هنوز بالغ نشده است و نیازهاي فناوري پیشرفته آن هنوز 

  . ایجاد نشده است

ر تعداد، از نظ(هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2

ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و 

  ) هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز گذاري سرمایه

که در سال هاي آمار و اطالعاتی مربوط به طرح هاي مراجعه به مرکز اطالعات و آمار وزارت صنایع، 

تعدادي از شرکتهاي مرکز در الیه اول زنجیره ارزش  .د ندارددر این حوزه بوده است وجو گذشته

رشدي در این حوزه فعال بوده که آنها بسیار کوچک بوده و هنوز در مرحله تولید به معناي واقعی آن 

سطح تکنولوژي اکثر این شرکتهاي مرکز رشدي  نیز در سطح تکنولوژي شرکتهاي نسبتا بالغ .   نیستند

عت بالغ کشور نیز با توجه به نبود شرکت حقیقی در الیه دوم زنجیره ارزش صن. در این حوزه است

  . چندان اقبالی به این حوزه نشان نداده است
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در بخش سوم زنجیره ارزش سه شرکت فعالیت رو به گسترشی دارند که اطالعات آنها در جدول زیر 

  .  آمده است

 سومنانو ذرات نقره در بخش  طرح هاي جدید و در حال توسعه محصوالتجدول شرکت هاي 

  زنجیره ارزش

  نوع تولید  محل واحد  ورود به نانو  شرکت  

  نخ آنتی باکتریال  شهرك صنعتی البرز  1389  تولیدي تهران زرنخ  1

 سطل زباله شهري ضد میکروب شهرك صنعتی بهارستان 1389 پرشین صنعت بهارستان    2

  ضد میکروب  یلوازم پالستیکی خانگ  تهران  1389  صنعت کاران  3

به عبارت دیگر این شرکتها از منظر دانش فنی . به اتمام رسیده استپیشرفت فناوري این شرکتها تقریبا 

. توانسته اند ریسک هاي فناوري را پشت سر گذاشته و محصول ضد باکتري با فناوري بومی تولید کنند

رکت زرنخ از نظر فیزیکی به پیشرفت ش. اما پیشرفت فیزیکی آنها بسته به شرایط هر کدام متفاوت است

شرکت پرشین صنعت . کامل رسیده و امکان تولید بدون محدودیت با توجه به بازار را دارا میباشد

این شرکت هم اکنون سطل زباله آنتی . بهارستان در حال اخذ آخرین مراحل تاییدیه هاي الزم است

لیتري ضد  1100حل آخر تولید سطل زباله شهري لیتري تولید میکند و در مرا  600باکتریال تا ظرفیت 

شرکت صنعت کاران هنوز نتوانسته وزارت بهداشت را براي تولید محصول خود قانع . باکتري است

وضعیت این شرکت با توجه به مخالفت وزارت بهداشت با تولید .  کرده و مجوزهاي الزم را اخذ نماید

  . ه کره اي هم اکنون در بازار  موجود میباشندمحصوالت مشاب. این محصوالت هنوز مشخص نیست
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   )چقدر از کجا(سال گذشته  5در طی ـ بررسی روند واردات محصول 2ـ3

هنوز بازار بزرگی براي نانو ذرات نقره در ایران اشاره شده است هاي قبلی همانطور که در قسمت 

. ي مصرف صنعتی میگرددبیشتر مصرف به صورت تحقیقاتی بوده و مقدار محدود. شکل نگرفته است

یا مقدار آن بسیار معموال تحت عناوین دیگر صورت گرفته و نیز ورود نانو ذرات نقره از طرف دیگر 

 در دسترس این محصول میزان واردات در عمل اطالعات دقیقی از از این رو . محدود بوده است

  . باشد نمی

سش از شرکتهاي فعال، بیشتر واردات طبق بررسی هاي انجام شده در یک مطالعه میدانی و با پر

  . محصول نانوذرات نقره به ترتیب از کشورهاي آلمان، چین  و کره صورت گرفته است

  سال گذشته 5در طی ـ بررسی روند مصرف 2ـ4

بیشتر مصرف به صورت تحقیقاتی . هنوز بازار بزرگی براي نانو ذرات نقره در ایران شکل نگرفته است

مصرف تحقیقاتی بسیار محدود و در حد . مقدار محدودي مصرف صنعتی داردبوده و هنوز در عمل 

مصارف صنعتی نیز که . گرم بوده و معموال از شرکتهاي معتبر آلمانی تهیه میشود که گرید باالیی دارند

روند .  به تازگی بیشتر شده است از کشورهاي آسیایی شرقی و یا شرکتهاي داخلی تامین میشود

نقره صعودي بوده است اما از نظر شرکتهاي تولیدي نانو ذرات نقره انتظار آنها از مصرف نانوذرات 

بنظر آنها جامعه ایرانی هنوز نتوانسته است از مزایاي نانو ذرات نقره . رشد مصرف خیلی بیشتر بوده است

  . استیکی از مهمترین موانع د راین زمینه استانداردهاي مورد نظر وزارت بهداشت . بهره مند گردد
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چقدر به (و امکان توسعه آن  سال گذشته 5طی ـ بررسی روند صادرات محصول 2ـ5

  )کجا صادر شده است

به ویژه در بخش اول و دوم زنجیره ارزش در اشاره شده است صادرات این محصول  "همانطور که قبال

الشهاي معمول عمل اتفاق نیفتاده است و هنوز شرکتهاي تولیدي در سطح صادرات نیستند و درگیر چ

بعضی از شرکتهاي فعال در بخش سوم زنجیره ارزش اقدام به فعالیتهایی در . بنگاه داري خود میباشند

  .خصوص صادرات محصول کرده اند که آن هم در شروع میباشد

بنظر میرسد این حوزه پتانسیل باالیی براي صادرات در بعضی مناطق جغرافیایی به ویژه کشورخهاي در 

به ویژه شرایط بعضی کشورهاي  همسایه به گونه اي است . یا کشورهاي همسایه داشته باشد حال توسعه

براي مثال عراق یا افغانستان با توجه به . که چالش هاي زیادي در مقابله با عفونت هاي مختلف دارند

ی پاك و عاري از باکتري هاي مضر میتوان از این محصول به خوبچالشهاي سالمت و بهبود محیط 

اما چالش اصلی همان بازارسازي است تا مشتریان محصول و کاربري هاي آن را بشناسند . استفاده کرد

فناوري نانو فاقد منابع الزم براي انجام  معموال شرکتهاي. و سپس فرایند بازاریابی شروع میشود

یز از حوزه ایران بازارسازي و سپس بازاریابی هستند و ادامه این روند این بازارهاي در دسترس را ن

در کشورهاي پیشرفته نیز تشویق هاي مختلفی براي صادرات فناوري هاي پیشرفته . خارج خواهد کرد

براي همین . اما چنین روندي در کشور ما کمتر وجود دارد. اعمال میشود تا این حوزه سامان یابد

ا ترجیح میدهند محصوالت آنه. صادرکنندگان انگیزه اي براي صادرات فناوري هاي پیشرفته ندارند



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري 

 طوحکردن س
 

 

  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  49صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

که چندان نتیجه آن شناخته شده صادر کنند تا اینکه خود را درگیر طیف زیادي از مسائل مختلف کنند 

  . نیز شفاف نیست

  ـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم2ـ6

ل مشکالت مجوزهاي وزارت ایجاد نقش بیشتر دولت در بازارسازي و حنیاز به این محصول در گرو 

ل رشد و توسعه روز به روز می در حا بازار فناوري هاي پیشرفته ایراناز آنجا که . می باشدبهداشت  

ان نیز در حال افزایش است می توان روند رو به رشد بازار مصرف این یمشترشناخت نسبی د و باش

وزارت . متولی آرام و بطئی خواهد بود اما این روند بدون دخالت نهادهاي .محصول را پیش بینی نمود

هنوز عزم مشخصی براي تعیین تکلیف . بهداشت نیز دالیل مشخصی براي دادن یا ندادن مجوز ندارد

لذا این موضوع در بروکرواسی . مجوزهاي بهداشتی در این حوزه در نهادهاي متولی دیده نمیشود

  .اداري همچنان بال تکلیف مانده است

نکات تخمین صحیحی از نیاز آتی کشور به این محصول نمیتوان داشت اما واضح است با توجه به این 

مگر اینکه دولت به عنوان نهاد متولی و بازار . که با این روند فعلی نمیتوان انتظار خارق العاده اي داشت

صول ساز فناوري هاي جدید به عرصه میدان وارد شده و در مرحله اول تکلیف مجوزهاي تولید این مح

بعد از آن محصوالتی که مجوزهاي الزم را اخذ کردند باید در فرآیند بازارسازي به . را تعیین نماید

مردم معرفی شده تا شناخت عمومی نسبت به آنها صورت بگیرد و سپس با حمایتهاي اولیه وارد بازار 

  . و موفق شد بهینه سازي مصرف سوخت استفاده کردمدلی که قبال دولت توانست در حوزه . شوند
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ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور 3

  و مقایسه آن با دیگر کشورها

  هاي ساخت نانو ذرات نقره   روش

  )DND(رسوب نانو ذرات به طور مستقیم  •

. آیند تیتانیا است که از رسوب نانوذرات بدست می/ این روش براي ساخت نانو ذرات تیتانا، نقره و نقره

در این روش ذرات میکرو سایز مواد اولیه در . هاي مایع است این روش بر پایه تکنیک اسپري مشعل

و نیترات نقره در ) TEOT(تیتانیوم اتو کسید . شوند با دماي خیلی باال اسپري می O2 -H2شعله 

فزودنی به همراه ا mg/min 1.5-40 سرعت تولید. شوند محلول اتانول حل شده و سپس اسپري می

گیري ترموفورتیک  نانو ذرات رسوبی با نمونه. باشد می TiO2درصد وزنی نسبت به  8,4,2,1  نقره از

  . کنترل می شود

گیري سطح  هاي دیگر، آنالیز، اندازه  روش. شوند آنالیز می SAEDو TEMهاي   ها با روش  نمونه

ها  و دیگر روش SMPS  ئروسل با روشاندازه ذره و دانسیته مؤثر بعد از شعله در آ. باشد می  XPSو

ها در شعله و نمودار  محصول حاصله به خواص فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه، غلظت آن. شود آنالیز می

روش اول  . آید که از دو روش متفاوت است دو نوع رسوب بدست می. دماي شعله وابسته است

اسپري هر یک از مواد در مراحل   م مرحلهمخلوط شدن مواد اولیه در محیط به طور همزمان و روش دو

  . یابد اي اندازه ذرات الگومره و اولیه با افزودن نقره کاهش می در روش یک مرحله. پشت سر هم است
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    sol-gelروش  •

وري بر روي  و با استفاده از روش الیه نشان غوطه  sol-gelدر این روش ابتدا الیه نازك به روش 

ها مورد مطالعه  هاي سطحی آن تهیه شده و خواص نوري و ساختار  soda-limeهاي  سطح زیر الیه 

هاي مختلف نقره ساخته   تهیه شده با غلظت Ag-SiO2سپس سیستم الیه نازك . گیرد قرار می

به منظور . شوند ساعت پخته می 2هاي مختلف به مدت  هاي تهیه شده در دما  در ادامه نمونه. شوند می

هاي   حاوي نانو ذرات نقره، از تکنیک) Sio2(هاي نازك سیلیکا  میایی الیه بررسی خواص فیزیکی شی

، XRS(هاي آنالیز  هاي به دست آمده از روش   بر اساس تحلیل. شود مختلف آنالیز مواد استفاده می

AFM ،SEM (... با تغییر مقدار نیترات نقره)کند ها تغییر می اندازه آن) پیش ماده ساخت نانو ذرات .  

  تز احیاي شیمیاییسن •

هایی مثل هیدرازین و سدیم بورو هیدرید، نیترات سدیم، اسید   در این واکنش از نمک فلز و احیا کننده

. توان استفاده کرد سیتریک، فرمات سدیم، اسید فرمیک، هیدروسولفید سدیم و اسید اسکوریک می

در این روش نانو ذرات نقره . رشد هستند زایی و هایی که بر توزیع اندازه ذرات اثر دارند، هسته  مکانیزم

در روش سنتز احیاي شیمیایی از نیترات . شوند با استفاده از واکنش نیترات نقره و هیدرازین تولید می

یک فیلم نازك از  PO4 NaH2بعد از افزایش عامل انتقال فاز . شود نیز استفاده می NaBH4نقره و 

تواند بر روي سطح شیشه تشکیل  این الیه می. شود کیل مینانو ذرات نقره بین سطوح آبی و آلی تش

  . شود
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   به روش انفجاريسنتز نانو ذرات نقره  •

مفتول فلزي در دستگاه با ولتاژ باال و تحت . از مفتول فلزي نقره تهیه میشوددر این روش نانو ذرات نقره 

این روش که . نانو تبدیل میگردددر انفجار مفتول فلزي به ذرات ریز . خال قرار میگیرد و منفجر میشود

منبع اصلی آن از یک مرکز تحقیقاتی روسی بوده است، هم اکنون توسط یکی از شرکتهاي ایرانی به 

البته این شرکت دستگاه هاي تولید نانو پودر هاي فلزي از . نام پیام آوران نانو فردا نگر تولید میشود

ود کمتر به عنوان تامین کننده نانو ذرات نقره شناخته مفتول آنها به روش انفجاري را درست میکند و خ

  . شده است

پیام آوران نانو فردا نگر از روش سل ژل براي تولید نانو ذرات نقره استفاده اکثر شرکتهاي ایرانی غیر از 

این روش نسبتا قدیمی بوده و تقریبا دانش فنی آن در اختیار اکثر محققان و آشنایان با فناوري . میکنند

به هر . شاید بعضی ظرایف کاري باشد که در عمل نیاز به تجربه و دانش عملیاتی است. نانو قرار دارد

حال میتوان به جرات اظهار کرد که دانش تولید نانو ذرات نقره به روش سل ژل چندان پیچیدگی 

ودر شود یا به تبدیل به پبا عملیات مختلفی محصول این روش معموال کلویید نقره است که باید . ندارد

. در کشور ما به سختی میتوان پودر نانو ذرات نقره تولید کرد .صورت کلوییدي مصرف گرددهمان 

دانش فنی تولید پودر در روش انفجاري در دستگاه هاي شرکت پیام آوران نانو فردا نگر وجود دارد 

تولید پودر . ی به دست نمیآیدکه آن نیز نیاز به پمپ ها و فیلترهاي خاص و ویژه دارد و چندان به راحت

از کلوئید نیز چندان ساده نیست و شرکتهاي ایرانی هنوز نتوانسته اند متولیان توسعه فناوري نانو را قانع 
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محصوالت تولیدي این شرکتها با توجه به نوع ویژگی که . کنند که این پودر را خود تولید میکنند

  . دارند، مشخصات متنوعی دارد

صوالت نانو ئذرات نقره در روي سطوح خاصیت آنتی باکتریال مناسبی داشته باشد، باید براي اینکه مح

محلول هاي زیر این غلظت عمال خاصیت مناسبی . باشد PPM (Part Per Million) 300حداقل 

اما در این غلظت محلولهاي ایرانی بی رنگ نیستند و اگر . براي ضد باکتري بودن از خود نشان نمیدهند

  . رنگ و شفافیت مهم باشد دیگر نمیتوان از انها استفاده کرد موضوع

از طرف دیگر در روش سل ژل که روش شیمیایی است و از احیاء نمک نقره استفاده میشود، باید از 

اکثر شرکتهاي ایرانی فاقد . نانو قرار گیرد  50التراسونیک یا مایکروویو استفاده کرد تا پیک ذرات زیر 

همچنین استفاده از زمان طوالنی براي التراسونیک هزینه نانو ذرات نقره را به . تنداین بخش مهم هس

همانطور که . شدت افزایش میدهد که دیگر امکان اقتصادي بودن و رقابت را از تولید کننده میگیرد

هرچه سایز ذرات ریزتر باشد، خواص ضد میکروبی بیشتر . اشاره شد سایز ذرات خیلی مهم است

البته روش هاي بیولوژیکی نیز وجود دارد که از لجن مس نانوذرات نقره تهیه . د و بالعکسخواهد ش

آن زرد کمرنگ متمایل   PPM 10نانومتر بنفش رنگ است و  50در این روش محلولهاي زیر . میشود

نمودرا توزیع از طرف دیگر . محلولهایی با رنگ خاکستري تولید میکند PNFشرکت   .به قرمز است

یعنی توزیع ذرات در یک . محصوالت این شرکت پیک پهن دارد و توزیع ذرات باریک نیستت ذرا

بلکه توزیع ذرات پخش شده است و تمرکز بر یک طیف محدود ذرات . ابعاد مشخص باال نیست



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري 

 طوحکردن س
 

 

  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  54صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

این پیک پهن باعث شده است که محلول این ذرات داراي رنگ باشد وگرنه اگر ابعاد آن . نیست

  . ط متفاوت بودمحدود بود، شرای

در این ابعاد . نانو متر تولید میکند 5اما در مقایسه این شرکتها، شرکت سامسونگ نانوذرات نقره زیر 

طول موج نور بزرگتر از ابعاد ذره است، لذا این محلول بی رنگ است و در ان سایز فوق العاده خواص 

توضیحات آن ارایه شد و در لوازم  این همان محصولی است در سطور قبل. ضد باکتري را نشان میدهد

  . خانگی سامسونگ یا روکش موبایل استفاده میشود

در ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ـ4

  فرآیند تولید محصول 

فناوري تولید نانو ذرات نقره اگرچه از دیگر حوزه هاي فناوري نانو جلوتر همانطور که ذکر گردید 

نکته مثبت این است که این فناوري ها هم اکنون کامال بومی . هنوز راه طوالنی تا توسعه دارد است اما

با توجه به اینکه وضعیت شرکتهاي تولیدي نانو . بوده و توسعه آن نیز میتواند با موفقیت دنبال شود

ها اتفاق نمی  ذرات نقره چندان رضایت بخش نیست، از این رو عمال توسعه فناوري این حوزه در بنگاه

  .  افتد و الزم است ساز و کاري براي این چالش توسط دولت اندیشیده شود

ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم 5

با استفاده از اطالعات (گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزي  سرمایه
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هاي  و اینترنت و بانک UNIDOواحدهاي موجود، در دست اجراء، 

  ... )و  و تجهیزات  هاي فروشنده تکنولوژي  عاتی جهانی، شرکتاطال

نانوذرات نقره براي هاي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث یک واحد صنعتی تولید  در این بخش بررسی

همانطور که اشاره شد بسته به اینکه کجاي زنجیره ارزش . ضد باکتري کردن سطوح مورد نظر است

هاي ثابت و در گردش مورد نیاز  برآورد هزینه. اقتصادي متفاوت خواهد بودقرار گرفته باشیم شرایط 

براي تولید نانوذرات نقره، تولید فرموالسیون کاربست ... گذاري و  سرمایه  واحد، نقطه سر به سر، سرانه

در ادامه شرایط . متفاوت استنانو ذرات نقره در صنایع مختلف و کاربري آن در صنعت مورد نظر 

  . ر کدام از محورهاي فوق بررسی خواهد شدکلی ه

نانو متر با پیک توزیع ذرات زیر ده  100در بخش اول زنجیره ارزش تولید نانو ذرات نقره در ابعاد زیر 

این فناوري هنوز در ایران وجود ندارد یا مشکالت عمده اي براي دسترسی به محصول . نانومتر است

به تعدد فعالیتهاي علمی انجام شده در این حوزه، بنظر میرسد از  با توجه. مورد نظر در عمل وجود دارد

نظر کلی این توانمندي کم و بیش در کشور موجود است اما موجودیت آن بیشتر در آزمایشگاه و بعد 

هزینه این . براي تبدیل آن به حوزه صنعتی فرایند توسعه اي باید صورت گیرد. تحقیقاتی و علمی است

تخمینی بوده و  از ارزیابی این هزینه . میلیون تومان خواهد شد 100حداکثر حدود فرایند توسعه اي 

. بدیهی است در عمل ریسک فنی نیز شامل این بخش خواهد شد. نقطه نظرات متخصصین میباشد

  : جدول زیر میباشدذکر شده در شامل هزینه هاي صاحبان 
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  نانومتر 5با ذرات زیر  ت نقرهتخمین هزینه هاي توسعه بخش اول زنجیره ارزش نانو ذرا

  )میلیون ریال(هزینه   ضوعمو
  500 نیروي انسانی متخصص

  200  و وسایل مصرفیشیمیایی مواد 
  200  و خدمات تخصصی ، تستهاآزمایشها

  100 سایر هزینه ها 
  1000  جمع کل

ا نتیجه به دست ت در بخش حد واسط نیز مشابه  همین حوزه تولید نانومواد میبایست منابع هزینه شود

بسته به هر حوزه صنعتی باید یک حوزه توسعه اي مشخص تعریف شود و مبتنی براي این منظور . آید

براي مثال براي ضد باکتري کردن سطوح فلزي باید نانو واسطی . بر آن به تولید نانو واسط اقدام شود

سطح فلزي ه خوبی به هم از یک طرف ضد باکتري باشد و از یک طرف دیگر بانتخاب نماید که 

که محلول نانوذرات نقره را به خوبی به سطح  1توسعه یک متصل کننده. متصل گردد و پایدار هم باشد

بدون داشتن این حد . فلز وصل کند و پایدار باشد، خود یک فرآیند توسعه اي تولید حد واسط میباشد

صنعت به شرطی میتواند از نانوذرات یعنی . واسط هیچ صنعتی نمیتواند از این محصول استفاده نماید

هزینه . نقره بهره مند شود که حتما حد واسط نانو ذرات نقره براي آن صنعت مشخص استفاده شود

تقریبی هر حد واسط در هر حوزه صنعتی طبق محاسبات انجام شده در ستاد ویژه توسعه فناوري نانو 

نشان میدهد که متوسط منابع ده توسط ستاد هاي محاسبه شهزینه . بسته به هر صنعت متفاوت میباشد

این . میلیون تومان است 720میلیون تومان تا  340الزم براي صنعتی سازي و تولید حد واسط نانو بین 
                                                
1 Binder 
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اعداد از محاسبه هزینه هاي انجام شده صنعتی سازي و تولید حد واسط هاي انجام شده در حوزه 

   . فناوري نانو میباشد

  به سرمایه ثابت طرح  ـ اطالعات مربوط5ـ1

شود که داراي طبیعتی ماندگار داشته که در جریان  ها اطالق می سرمایه ثابت به آن دسته از دارائی

ها شامل زمین، ساختمان، وسایل نقلیه،  این دارائی. شود عملیات واحد تولیدي از آنها استفاده می

. نه ها براي بخش اول زنجیره ارزش استاین هزی. باشد می... آالت تولید، تأسیسات جانبی و  ماشین

براي بخش حد واسط نیز مشابه این هزینه ها وجود دارد اما معموال در ایران بیشتر شرکتهایی این 

  . در اختیار دارند... فعالیت را انجام میدهند که امکانات الزم از جمله زمین و 

  سازي هاي زمین و ساختمان ـ هزینه5ـ1ـ1

هاي مورد نیاز این واحد، الزم است اندازه بناهاي مورد  هاي تهیه زمین و ساختمان براي محاسبه هزینه

سپس مقدار . برآورد شود... هاي اداري، محوطه، پارکینگ و  نیاز از قبیل؛ سالن تولید، انبارها، ساختمان

متر  500نه هزی. زمین مورد نیاز براي احداث بناها با در نظر گرفتن توسعه طرح در آینده، محاسبه شود

البته . میلیون ریال تخمین زده میشود 400مربع زمین مناسب در یک شهرك صنعتی به طور متوسط 

  .به شهرك صنعتی مورد نظر قابل تغییر می باشدسته هزینه زمین ب
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خدماتی   هاي اداري، سوله خط تولید و انبار،  ساختمانهزینه ساختمان سازي سازي شامل مواردي مانند 

میلیون  130و مانند آن حدود  سازي، پارکینگ و فضاي سبز، دیوارکشی تاسیسات، محوطه و عمومی،

  . تومان تخمین زده میشود

  آالت و تجهیزات خط تولید ـ هزینه ماشین5ـ1ـ2

روش تولید نانو ذرات نقره و مشخصات خروجی ومقدار آالت خط تولید براساس  هزینه تهیه ماشین

رزش از روش سل ژل استفاده شود، متفاوت ااگر در بخش اول زنجیره  بدیهی است. متغیر خواهد بود

براي مثال دستگاه تولید کلوئید نانوذرات نقره براي تولید آزمایشگاهی . از روش انفجاري خواهد بود

دستگاه صنعتی با توجه به گزینه هاي . میلیون تومان است 27پیم آوران نانو فردا نگر به قیمت شرکت 

  .  ت تغییر خواهد کردمورد درخواس

  هاي تأسیسات ـ هزینه5ـ1ـ3

هاي اصلی خط تولید، جهت تکمیل یا بهبود فرآیندها، نیاز به  هر واحد تولیدي، عالوه بر دستگاه

تجهیزات و تأسیسات جانبی، نظیر؛ تأسیسات گرمایش و سرمایش، آب، برق، دیگ بخار، کمپرسور، 

هاي فرآیند و  نتخاب این موارد با توجه به ویژگیا. خواهد داشت... تأسیسات اطفاء حریق و 

تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز این طرح و . گیرد محیطی انجام می اي و زیست هاي منطقه محدودیت

  . میلیون ریال تخمین زده میشود 300حدود هاي تهیه آن  هزینه
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  ـ هزینه لوازم اداري و خدماتی5ـ1ـ4

 ،تجهیزات اداري ،کامپیوتر و لوازم جانبی ،دستگاه فتوکپی ،و صندلیمیز واحد اداري و خدماتی نیاز به 

  .  میلیون ریال تخمین زده میشود 200نانوذرات نقره حدود و  دارند که براي واحد تولید  خودرو سبک

  هاي خرید حق انشعاب ـ هزینه5ـ1ـ5

هزینه . دارد... باطات و ارت هر واحد تولیدي براي شروع فعالیت و ادامه آن، نیاز به آب، برق، گاز،

 250سته به منطقه صنعتی مورد نظر تغییر میکند و هزینه آن حدود هاي برق، گاز، تلفن ب خرید انشعاب

  . میلیون ریال میباشد

  برداري هاي قبل از بهره ـ هزینه5ـ1ـ6

اندازي  و راه هاي آموزش پرسنل اخذ مجوزها، هزینه  برداري شامل مطالعات اولیه، هاي قبل از بهره هزینه

در صورت مشخص شدن روش . میلیون تومان تخمین زده میشود 50حدود باشد که  می... آزمایشی و

  .گردیدخواهد هاي ثابت مورد نیاز براي احداث طرح برآورد  کلیه هزینهتولید و  هزینه هاي آن بخش 

ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا 6

داخل کشور قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند 

  تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
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نطور که قبال اشاره شد فرایند تولید نانوذرات نقره تا سطوح آنتی باکتریال از سه بخش تشکیل شده هما

لیه بخش اول زنجیره ارزش  بخش زیادي از مواد او. هر بخش شرایط خاص خودش را داراست. است

بخش هاي دیگر نیز از محصوالت . و مشکلی در این زمینه وجود ندارد از داخل کشور تامین می گردد

   . این بخش استفاده میکنند

  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7

یا مراکز  شرکتهاي فناور معموال در مناطقی که به همین منظور تحت عنوان پارك هاي علم و فناوري

، به محل تامین مواد اولیه توجهمعمولی در مکان یابی یک طرح . رشد تعبیه شده است، مستقر میشوند

حمایت ، امکانات زیربنایی طرح، احتیاجات و نیازمندي هاي دیگر طرح، بازارهاي فروش محصوالت

در دسترس بودن اما در حوزه فناوري هاي جدید نکته مهم . و مانند آن مطرح است هاي خاص دولت

زیرا نیروي هاي متخصص دانشگاهی معموال در اطراف مراکز دانشگاهی . نیروي انسانی متخصص است

محصوالت فناوري پیشرفته معموال در صنایع پیشرفته . هستند و در مناطق دور افتاده نخواهند آمد

بعد از . ن هاي دیگر بهتر استوبازارهاي بالغتر مشتریان بیشتري دارند لذا تهران با تمام مشکالت از مکا

اما تاکید میشود که پارك هاي علم و . تهران مراکز بزرگ شهري مانند اصفهان و شیراز مناسب میباشند

مانند شبکه برق سراسري، راههاي براي تامین نیازهایی زیربنایی . فناوري براي این شرکتها مناسبتر است

هاي کشور داراي  نیاز این طرح هیچ یک از استانر سطح ارتباطی و شبکه آبرسانی و فاضالب و غیره، د

بخش سوم زنجیره ارزش هستند که در کشور در شرکتهاي صنعتی که  .باشند محدودیت خاصی نمی



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
تولید نانوذرات نقره براي ضد باکتري 

 طوحکردن س
 

 

  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  61صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

جغرافیاي متفاوت قرار دارند و نیازهاي آنها کامال صنعتی است و آنها فقط به عنوان یک مصرف کننده 

  .محصوالت نانو در بخش صنعتی مطرحند

  ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8

حوزه فناوري نانو در کشور توسط سیاستهاي توسعه هاي مورد نیاز در  تخصصداراي نیروي انسانی 

نیروي انسانی ستاد ویژه توسعه فناوري نانو ایجاد شده است لذا مشکلی در مورد تخصیص نیروي انسانی 

. هاي ویژه اي از اشتغال نیروي هاي متخصص نانو به عمل میآوردهمچنین ستاد نانو حمایت. وجود ندارد

همچنین اطالعات دقیق . حقوق نیروي هاي متخصص نانو توسط ستاد پرداخت میشود% 50براي مثال 

براي کسب اطالعات بیشتر در این زمینه . در مورد تخصص افراد نانویی کشور در دسترس است

 www.nano.ir:             فناوري نانو به آدرس زیر مراجعه نماییدمیتوانید به سایت ستاد ویژه توسعه 

ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و 9

و چگونگی امکان تأمین آنها ...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  راه ـ راه(ارتباطی 

  در منطقه مناسب براي اجراي طرح

هاي بزرگ ایران مانند تهران وجود دارد و مشکلی از این منظر امکانات مورد نظر در شهرتمامی 

حوزه هاي فناوري پیشرفته معموال فناوري مبناست و امکانات خاصی از نظر برق و آب که . نیست

طیف زیادي از این شرکتها در کنار شهرها و در دل دانشگاه هاي و . ویژه باشد معموال نیاز ندارند

http://www.nano.ir
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شرکتهاي حد واسط . کیل می شوند و نیازهاي صنعتی ویژه ندارندپارك هاي علم و فناوري تش

شرکتهاي صنعتی نیز در بخش سوم زنجیره ارزش قرار دارند که در . فناوري نیز از این دسته اند

  .مراکز صنعتی مستقرند

  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10

  هاي جهانی ا تعرفهو مقایسه ب) آالت محصوالت و ماشین(ـ حمایت تعرفه گمرکی 

آالت و مواد نیاز طرح حقوق گمرکی  حمایت تعرفه گمرکی شامل دو بخش تعرفه واردات ماشین

بایست در جهت رشد صنعت انتخاب و اعمال  صادرات محصوالت واحد تولیدي است که می

آالت صنعتی تعرفه   آالت خارجی مورد نیاز طرح همانند اکثر ماشین حقوق ورودي ماشین. شود

  . کند گذاران هزینه باالیی را تحمیل نمی پایینی است و به سرمایه

هاي  شرکت  ،ها ، بانک)ها واحدهاي موجود و طرح(هاي مالی  ـ حمایت

  گذار سرمایه

در ایران ساختارهاي . یکی از مهمترین چالشهاي شرکتهاي فناور در بخش جذب سرمایه است

و با توجه به ذات فناوري هاي جدید که ریسک سرمایه گذاري خطرپذیر هنوز شکل نگرفته است 

، بانک ها و شرکتهاي سرمایه گذار معمولی عالقه هاي مختلفی دارند و خطرپذیري باالیی میطلبند

براي مثال دارایی هاي این شرکتها معموال از جنس . اي به سرمایه گذاري از خود نشان نمیدهند
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بانکها معموال زمین و . نهاد سرمایه گذار نیستدارایی فکري بوده و قابل مشاهده و حصر توسط 

از این منظر . تجهیزات و مانند آن را دارایی لحاظ میکنند نه دارایی هاي فکري و دانش فنی را

نهادهاي خطر پذیري در حوزه هاي فناوري هاي . بانک نمیتواند این شرکتها را تامین مالی نماید

براي مثال میتوان از موسسه توسعه . دود میباشدجدید حضور دارند که البته خدمات آنها مح

فناوري نخبگان نام برد که این موسسه با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوري نانو تاکنون در چند 

همچنین صندوق مالی توسعه تکنولوژي . طرح نانو به صورت خطرپذیر سرمایه گذاري کرده است

  . از این نوع فعالیتها حمایت میکنند) در شرف تاسیس(ایران و صندوق توسعه فناوري نانو 

طبق قانون جدید حمایت از شرکتهاي دانش بنیان مقرر شده است این شرکتها از معافیتهاي مالیاتی 

البته هنوز قوانین حقوقی مشخص در این زمینه ایجاد نشده است اما . طوالنی مدت بهره مند شوند

کاتبه با وزارت دارایی بخش خود توانسته اند فعال به بعضی از شرکتها با استناد به این قانون و با م

  . صورت مقطعی  از پرداخت مالیات معاف شوند

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11

  واحدهاي جدید

د متعددي نظیر ربه مسائل و مواجدید باید سنجی احداث واحد  بندي مطالعات امکان براي جمع

هاي تولیدي در دست اجراي مشابه، میزان نیاز کشور، توانایی  واحدهاي تولید مشابه، طرح وجود

واحد تولیدي، دوره بازگشت سرمایه، امکانات مورد  صنایع کشور، قیمت تمام شده، سوددهی 
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با توجه به فناوري هاي پیشرفته بودن موضوع فعالیت . توجه کرد... نیاز، دانش فنی مورد نظر و 

اگر دولت به وظایف قانونی مصرح در برنامه چهارم و قانون . ولت نیز حائز اهمیت استنقش د

در . شرکتهاي دانش بنیان عمل نکند، عمال امکان رشد و توسعه این شرکتها وجود ندارد

که همه زیرساختهاي مورد نیاز توسعه فراهم  OECDکشورهاي توسعه یافته مانند کشورهاي 

اگر در ایران این نوع حمایتها . ژه از توسعه فناوري هاي جدید مینمایداست، دولت حمایتهاي وی

نباشد، در حالیکه بخش زیادي از زیرساختهاي کشور نیز براي این فعالیتها مساعد نیست، امکانی 

در هر حال سعی شده در ادامه جمع بندي مبتنی بر . براي توسعه این فعالیتها وجود نخواهد داشت

  .داین حوزه مطرح شو

در بخش تولید . در هر سه بخش زنجیره ارزش تولید نانوذرات نقره این بحث قابل ارایه است

بدون این دو توسعه بی معنا . نانوذرات کشور نیازمند توسعه فناوري و شاخص هاي استاندارد است

 در بخش حد واسط عمال فعالیتی در کشور انجام نشده و هر فعالیت قابل تعریف است. خواهد بود

در بخش سوم زنجیره ارزش نیز فقط در حوزه نخ این فعالیت انجام شده . اما نیاز به حامی دارد

  .است و بقیه حوزه هاي صنعتی کار براي فعالیت دارند

  ـ منابع و ماخذ 12

  .ـ اداره کل اطالعات و آمار وزارت صنایع و معادن1
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