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 داخلی هاي رنگی در دکوراسیوننانو فیلمکاربرد 

  1دي غالمیانها

  ي منابع طبیعی، دانشگاه تهران دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده1
 

  
  چکیده

از که از دیر ب هاالك ،به وجود آورده است در دکوراسیون داخلی اي را، امکانات ویژهینانو و یا چند اتم مقیاسهایی در استفاده از پوشش
نمایش  به کمک فناوري نانو اي را بههاي ویژهتوانائی ،اند امروزه و بخصوص در آیندهسازي سطوح نشان دادهنقش خود را در حفاظت و زیبا

   :دهد نظیر هاي بسیار خوبی را به رنگ و توانایی هاتواند قابلیتنانو می مقیاساستفاده از رنگها در . ذاشتخواهد گ
  

  ،) Lotus-effect( "اثر لوتوس "تمیز شونده براي سطوح بر مبناي خود هاي پوشش -
  بر مبناي مکانیسم فتوکاتالیز ، "ضد عفونی کننده"خودتمیز شونده و هاي پوشش -
  هاي شیمیائی ،کشآنتی باکتریل فاقد میکروبهاي پوشش -
  ، پذیري مناسببه حرارت وبا انعطاف مقاومهاي پوشش -
  ، پذیري مناسببا انعطافخوردگی  خراش وبه  الکهاي مقاوم -
  ، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و قلیاییهاي پوشش  -

استفاده از . باشدبه شناخت علوم مختلف نظیر طراحی، چیدمان، مواد و مصالح می با توجه به این موضوع که دکوراسیون وابسته
کند، نانوتکنولوژي به دو صورت به این بخش کمک می. گردد رف آن مینانو تکنولوژي در رنگ باعث افزایش کیفیت رنگ و کاهش مص

نانو، رنگ هاي پایه آبی نیز از این  فناوريامروزه با گسترش  .کردنهاي بهینه رنگیکی در انتخاب مواد مناسب در رنگ و دیگري در روش
هاي دیسپرس شونده در این رنگها از رزین. دو چندان شده است  ها با اعمال این تکنولوژيمزایاي عالی این نوع رنگ  اند ،امر متأثر گشته

هاي معمولی پایه آبی که باعث کیفیت بهتر رنگ، هایی در اندازه نانو استفاده می شودآب با ابعاد نانو و نیز از نانو پیگمنت ها و افزودنی
مصرف در هاي مورد و، ویژگیهاي منحصر به فردي را در پوششگیریی از فناوري نانبا بهرهکه  گردید استسعی  مطالعهدراین . گردیده است

  . دکوراسیون داخلی به وجود آورد

  رنگ، نانو ذرات  ،دکوراسیون :واژه هاي کلیدي
Hadi_gholamiyan@yahoo.com 
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  مقدمه 
یک نانو متر . نانو متر باشد تعریف شده اند nm 100زیر ) طول و عرض و ضخامت ( اد آن مواد نانو به عنوان موادي که حداقل یکی از ابع

 در شکل و فرم هاي( خواص فیزیکی و شیمیاییمواد نانو . کوچکتر از ضخامت موي انسان است برابر 100000یک هزارم میکرون یاحدود 
تغییرات اصولی که .میکروسکوپی نوع دیگر تفاوت اساسیدارند ر مقایسه با موادد) متعددي که وجود دارند از جمله ذرات ، الیاف، گلوله و غیره 

نانومواد، هم در عرصه تولید دانش و هم  .باشدکوچکی اندازه بلکه ازنظر خواص جدید آنها در سطح مقیاس نانو می وجود دارد نه تنها از نظر
در یک دهه قبل ذرات نانو به علت جذابیتى کـه در مطالعـه   . شده است در جنبه هاى عرضه تجارتى از رشد و گستردگى باالترى برخوردار
لذا به این دلیل این مواد در حال حاضر به صورت تجارتى در دسترس قـرار  . خواص فیزیکى آنها وجود داشت بیشتر مورد توجه قرار گرفت

توجه به اثرات مغناطیسى و خواص نورى مربوط به ذرات  قطع نظر از تمایلى که به مطالعه خواص فیزیکى ذرات نانو وجود دارد،. گرفته اند
. بندي مسایل نانویی همچنان مسائل حل نشده بسیاري وجود دارد در دسته .نانو از مهم ترین زمینه هاى کاربرد این ذرات به حساب مى آیند

  :دهند اما شاخه هاي زیر اساس نانوتکنولوژي را تشکیل می
 نانو مواد، بیو مواد

 ه ها نانو لول
  نانو کامپوزیت،نانوکپسول
 نانو سنسورها و بیوسنسورها

 نانو فیلتر، نانو ماشین
-در مقیاس مواد و ساختارهایی که در این فناوري مورد استفاده قرار می گیرند ، می هاتفاوت اصلی فناوري نانو با سایر فناوري 

اندازه مواد در  این مقیاس قرار می گیرند، خصوصیات ذاتی آنها از قبیل البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست بلکه زمانی که  .باشد
تغییر می کند در حقیقت تفاوت این فناوري با سایر فناوریها به عناصر پایه آن بر می گردد این ... رنگ، استحکام، مقاومت و خوردگی و

اولین و مهمترین عنصر پایه، نانو ذرات .باشندماکروشان می عناصر همان عناصر نانو مقیاسی هستند که داراي  خواصی متفاوت با مقیاس
توانند از مواد مختلفی تشکیل شده باشند مانند نانو ذرات می. باشند منظور از نانو ذرات، ذراتی در ابعاد نانومتري در هر سه بعد می .هستند

هایی از گرافیت کشف شد و در حقیقت لوله 1991صر در سال عنصر پایه بعدي نانو لوله کربنی است این عن... نانو ذرات فلزي، سرامیکی
اندازه هاي متفاوت   این لوله ها در.ي کربنی می رسیم اگر صفحات گرافیت را پیچیده و به شکل لوله در آوریم به نانو لوله ها. باشند می

هاي قابل توجهی از آنها دارند که منجر به ایجاد کاربرد  توانند تک دیواره یا چند دیواره باشند این لوله ها خواص بسیار جالبیهستند و می
-همان طوري که از اسم آن مشخص است کپسولهایی هستند که قطر نانو متري دارند و می. سومین عنصر پایه نانو کپسول است. شودمی

شوند مولکول هایی موسوم به فسفولیپیدها توان مواد مورد نظر را در درون آن کپسوله کرد سالهاست که نانو کپسول ها در طبیعت تولید می
گیرند خود به خود کپسول هایی را تشکیل می که یک سر آنها آبگریز و سر دیگر آنها آب دوست است که وقتی در محیط آبی قرار می

مورد قابل توجه  شود، حالت برعکس ایندهند، که قسمت هاي آبگریز مولکول در درون آنها واقع می شود و از تماس با آب ممانعت می
  .است البته عناصر پایه گوناگون و متنوع دیگري نیز وجود دارد

  
  رنگ صنعت در نانو فناوري کاربردهاي
 :بخش عمده تقسیم بندي نمود  دوتوان در رنگ را می صنعت در نانو فناوري کاربردهاي

 اولیه مواد -1
 گـروه  چهـار  در عمـده  بطور اولیه مواد ، پوشش و رنگ صنایع در که هدمید نشان ما به مختلف مراجع در شده داده اطالعات به نگاهی
-مـی  بنـدي  دسته film former ) ( فیلم هايدهنده تشکیل و(aditives)  افزودنی مواد ، آلی حاللهاي ها، رنگدانه : شامل بزرگ
 ها رنگدانه شامل ،بیشتر اولیه مواد بخش در پوشش و رنگ صنایع در فناوري این کاربرد میگردد، مربوط نانو فناوري به که آنجا تا. گردند
-می بهتر آنها کاربردي خواص رویممی پیش نانو مقیاس بسمت هرچه و دارد بسزائی اهمیت ذرات اندازه ها رنگدانه بحث در چون است
  .گردندمی مناسب شهاپوش و هادیسپرس در کاربردها از وسیعی طیف براي مواد این نانو، ذرات وسیع فعال سطح دلیل به .گردد

 
 نانوذرات -2



 ٣

-می موجود شده دیسپرس مایع یا خشک پودر اشکال به معموال و متغیراست نانومتر 100 تا 1 از آنها اندازه که باشند می موادي نانوذرات
 مختلـف  محصوالت یا پوششها انواع تهیه براي توانند می شده دیسپرس مایعات یا پودرها این مختلف، فرآیندهاي طی از پس که باشند
،  )2Sio( سیلیکا از عبارتند آنها معروفترین و دارند وجود بازار در تجاري بطور که هستند نانوذراتی مهمترین فلزي اکسیدهاي .شوند استفاده
 زیرکونیا ،)2CeO( سریا ،)ZnO( اکسید روي ،)4o3Fe( )2TiO(و ) 3o2Fe(ظرفیتی  3و  2اکسید آهن  ،)3o2Al(، آلومینا )2TiO( تیتانیا

)2Zr O( .  
  
 نانوذرات روي کاربردي تحقیقات در خاص موارد
 در عمل این که میباشد آنها دادن پوشش ، نانوذرات زمینه در تحقیقاتی مراکز در مطرح بسیار کاربردي تحقیقات از یکی حاضر، حال در
 اجراست دست در یا و شده انجام زیادي بسیار ارهايک راستا، این در . میپذیرد انجام ویژه خواصی کسب یا موجود خواص اصالح جهت
 :میگردد مطرح آنها از نمونه چند اینجا در که
 اکسـیدهاي  از یکـی  کـه  آهـن،  اکسید .میباشد آهن اکسید منودیسپرس نانوذرات با دادن پوشش مورد این در شده انجام کارهاي از یکی
 هماتیت آن، مختلف انواع بین در. دارد کاتالیستها و خوردگی ضد عوامل ناطیسی،مغ مواد ها، رنگدانه در زیادي کاربرد است، مهم صنعتی
 در . دارد آن ذرات اندازه توزیع چگونگی و شکل اندازه، به زیادي بستگی آن نوري خواص که دارد زیادي شهرت قرمز رنگدانه عنوان به
 سه هیدروکسو استات آهن نیترات کمپلکس حرارتی تجزیه روش با و نانومتر 30- 60 متوسط اندازه با هماتیت نانوذرات ابتدا تحقیق این

 اوکسی تترااتیل هیدرولیز روش با و هماتیت نانوذرات روي سیلیکا هاي الیه دادن قرار چگونگی سپس ، شده تهیه (TEOS) ظرفیتی
 یک با نانومتر، 90 متوسط اندازه با آهن ید اکس منودیسپرس قرمز رنگدانه تولید به منجر عملیات این مجموعه . میگردد بررسی سیلیکات
 .میگردد همگون و نازك بسیار ذرات اندازه شدگی پخش چگونگی

 .میپذیرد انجام خوردگی از آن محافظت و آن مغناطیسی خواص بهبود براي نیز طال توسط آهن نانوذرات دادن پوشش -2
 تـازگی  بـه  دارد، بسزایی اهمیت ذرات این کردن دیسپرس که آنجا ز ا سرامیک، صنعت در استفاده مورد فلزي اکسیدهاي مبحث در -3

 .است پذیرفته صورت پالسما روش به پلیمري اسیداکریلیک از نازك بسیار الیه یک با اکسیدروي نانوذرات دادن پوشش مورد در تحقیقی
 .رودمی بکار آبی محیطهاي در اآنه بهتر شدن دیسپرس نتیجه در و ذرات سطح بار دادن کاهش براي نازك بسیار الیه این

 کارهاي از دیگر یکی نیز اکسیداسیون از آنها محافظت و مغناطیسی خواص بهبود براي کربن با واسطه فلزات نانوذرات دادن پوشش -4
 .میباشد شده انجام

 به نانوذرات، .برد نام شده داده شپوش کپسولهاي و توخالی هاي بدنه عنوان به شده داده پوشش ذرات نانو کاربرد از میتوان همچنین -5
 پرکننده پوششها، انواع کاتالیستها، دارو، آزادسازي درکپسولهاي زیادي کاربرد ، خود نوري و مغناطیسی خواص نیز و وسیع فعال سطح دلیل
 از متنـاوب  ههـاي  الي بـا  کلوئیـدي  ذرات دادن پوشـش  از است عبارت روش این . دارند کامپوزیتی مواد و رنگ صنعت در رنگدانه یا

 .یالکترولیتها پل و باردار نانوذرات
. میباشد نانوذرات زمینه در شده انجام کاربردي تحقیقات از دیگر یکی ، کلوئیدي سوسپانسیونهاي کردن پایدار براي نانوذرات از استفاده -6
 این کنند، می ایفا چاپ مرکب و رنگ پوششها، عانوا مانند صنایع از بسیاري در مهمی کلیدي نقش کلوئیدي سوسپانسیونهاي که آنجا از

 زیـر  بـاردار  نانوذرات از ، پذیرفته انجام سیلیکا میکرونی ذرات روي که تحقیق این در . باشد می یی بسزا کاربردي اهمیت داراي پروژه
  .گرددمی استفاده سیلیکا کروي ذرات از سوسپانسیونی کردن پایدار براي آبدار کونیاي

  
   شده تولید التمحصو انواع
 مشکالتی رفع جهت در عبارتی به و آن نیازهاي با ارتباط در بایستی شده انجام تحقیقات ، دیگر صنایع مانند نیز وپوشش رنگ صنایع در

 پوششـهاي  : بصـورت  را پوششـها  از اصلی دسته پنج میتوان راستا، این در . باشد موجود خواص بهبود یا جدید خواصی ایجاد مشخص،
 عوامل به مقاوم پوششهاي ساکن، الکتریسیته ضد پوششهاي شونده، خشک زود و شونده خودپاك پوششهاي خراش، و خوردگی به مقاوم
 :کرد عنوان خاص کاربرد با پوششهاي و بیولوژیکی و طبیعی

 خراش و خوردگی به مقاوم پوششهاي -1
 رنگها این. باشدمی آنها خراشیدگی و خوردگی مشکل بعبارتی و آنها مکانیکی مقاومت ، پوشش و رنگ محصوالت مهم معضالت از یکی
 .باشندمی اعمال قابل راحتی به
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 مختلف سطوح روي به پوششها نشاندن خاص روشهاي از استفاده خوردگی به مقاوم پوششهاي با رابطه در تحقیقاتی هاي زمینه از یکی
 تهیـه  بـراي  میتواند که ،میباشد روشها این از یکی (Plasma or thermal spray) گرمایی اسپري یا پالسما اسپري روش. میباشد

 تیتانیم اکسید دي از معموال که پوششها، این که است ترتیب بدین کار روش .گیرد قرار استفاده مورد سخت و نازك سرامیکی پوششهاي
 روي اسـپري  روش توسط اگرت اس (Conductive thermal sprays) هدایتی– حرارتی اسپري روش دیگر روش گردند،می تهیه
  .گردندمی خوردگی به سطوح این مقاومت باعث شوند پاشیده فلزي سطوح

 شونده خشک زود و کننده خودپاك پوششهاي -2
  
 لوتـوس  اثـر  از اسـتفاده  آن کـه در  میباشد آلمانی شرکت توسط شده انجام فعالیتهاي از یکی کننده، ك خودپا پوششهاي تهیه زمینه در
 مانند ستیز آب پلیمرهاي با نانوذرات هوشمندانه ترکیب با که یی پوششها نیز و ستیز ب آ بسیار مواد توسعه )آبی نیلوفر گیاه هب مربوط(
 بکارگیري که میباشد لوتوس اثر با آئروسل اسپري تهیه ، تالش این دستاوردهاي از یکی آیند،می بدست موم و اتیلن پلی و پروپیلن پلی
   .باشدمی دهسا بسیار نیز آن
  
 ساکن الکتریسیته ضد پوششهاي -3

 را خـود  سـاکن  الکتریسـیته  بطریقی بتوانند باید ها شیشه مانند شفاف سطوح اصوال که است گرفته قرار مطلب این بر پروژه این اساس
 اکسید نانوذرات که دهدمی ننشا تحقیقات. است اهمیت حائز بسیار الکترونیک و یی هواپیما صنایع در بخصوص امر این و نمایند تخلیه
 مهمترین . گیرند قرار استفاده مورد ساکن الکتریسیته ضد خواص براي توانندمی Antimony Tin Oxide (ATO)) قلع– آنتیموان
 .میباشد کامپیوتر و الکترونیکی قطعات مخصوص بندیهاي بسته در نیز و ها هواپیما شیشه در نانوذرات این کاربرد

 بیولوژیکی و طبیعی عوامل به اوممق پوششهاي -4
 حاضر، حال در . میباشد زدگی کپک به مقاوم ساختمانی رنگهاي تولید ، پوشش و رنگ صنایع در شده مطرح کاربردي هاي پروژه دیگر از
 ایـن  از پس و اشدمیب سال 5 تا 3 بین آنها مفید عمر ولی دارد وجود زدگی کپک ضد مواد نوعی ، بازار در شده ارائه معمولی رنگهاي در
ا آنها زدگی کپک ضد اثر مدت و آورده در شده محبوس بصورت را زدگی کپک ضد عوامل اینتوان می راستا، این در . رودمی بین از تقریب 
 و وچکک بسیار میکرواسفرهاي از استفاده . گرددمی آزاد زمان با همگام و بتدریج مواد این اثر که بنحوي میکند رنگ ساختار وارد سپس
 زمـان  در اي آزادشده اثر چنین مکانیسم کلید ، باشندمی خود خارجی سطوح در هاییحفره داراي و اندشده ساخته نانوذرات با که توخالی
 .میباشد

 خاص کاربردهاي با پوششهاي (5
 پرارزش و محکم موادي به مبها ك فلزات تبدیل پوشش، صنعت در توجه مورد بسیار هاي ه زمین از یکی امروزه

 ممکن غیر مصارف برخی در را آنها از استفاده که میباشند یینی پا مکانیکی مقاومت داراي فلزات این چون میباشد؛
 شرکت راستا، این در .میسازد IDAHO FALLS، مواد میتواند که است کرده فوالد آلیاژ از کامپوزیتی تهیه به اقدام
 شبیه ساختمانی ، استحکام نظر از که میشود تولید آلیاژي طرح این در . دکن تبدیل محکم وادي م به را معمولی و ارزان
 امر این . بدهد پیوند دیگر فلزات با میتواند باال دماي در که میآید بدست پودري گردد خرد اگر و داشته را شیشه
 نانومتر 50 حدود رد آن ذرات دازه ان که حالیست در این و گشته آنها سطح در محکم بسیار پوششی تهیه به منجر
 مختلف صنایع در زیادي کاربرد که میباشد آلومینیم گردد استفاده مورد این در میتواند که فلزاتی از یکی .میباشد
 فلز با براحتی فوالد نانو ذرات که اند ه داد نشان آزمایشها . میباشد کم بسیار خوردگی برابر در آن مقاومت ولی داشته
 .میگردند آن فیزیکی خواص چشمگیر بهبود موجب و کرده برقرار پیوند آلومینیم

 ماشینهاي براي برش ابزار در استفاده مورد نانوپوششهاي از جدیدي نسل تهیه کاربردي هاي پروژه دیگر از
 موسسه همکاري با که میباشد خشک NSF روي پروژه این . است پذیرفته صورت آمریکا اوکالهاماي دانشگاه و

 کاري ماشین برش ابزار روي بر دو هر که کم، سایش داراي هاي پوشش و چقرمه و سخت هالی چند هاي پوشش
 17 رنگ صنعت در نانو فناوري کاربرد هماندیشی
 مهاي سیست با یشوند، م اعمال خشک SiC/W ،B4C/W و B4C/SiC و WS2/W ،MoS2/Mo و TaS2/Ta انجام
 .است پذیرفته
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 مختلف اشیاء کردن متالیزه یی توانا که کرده عرضه بازار به را رنگها زا جدیدي نسل اخیرًا نیز آرگونید شرکت
 تولید الکتریکی انفجار روش ه ب که فلزي نانوپودرهاي از استفاده با عمل این . دارند را ضخیم یا نازك الیه یک با

 .میپذیرد انجام میگردند،
 شرکت Inframat Corporation ، ارد،د فعالیت نانوساختاري پوششهاي و نانوپودرها انواع تهیه در که
 : عنوان تحت را اي پروژه
 در “ باال فشار سوختی پمپهاي براي باال روغنکاري قدرت داراي هاي پوشش”
 2 ذرات اساس بر پوششها این . است رسانیده هپایان ب خود تحقیقاتی آزمایشگاههاي Al2O3/TiO و اند ه شد تهیه
 .میباشند الکلی سوخت حاوي کاري محیط در عالی مقاومت باال، روغنکاري درتق کم، آلودگی توام مزایاي داراي
 هوشمند سطوح تهیه (Smart Surfaces) پوشش و رنگ صنایع در تحقیقاتی هاي ه زمین از دیگر یکی
 توانندمی مثال، بعنوان . میکنند پیدا تغییر و تعیین بدلخواه آنها خواص که اند شده طراحی بنحوي سطوح این .میباشد
  .دهند تغییر را خود فتوالکتریکی قدرت یا چسبندگی قابلیت رنگ،
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 جمع بندي
 

کم آبی را به دلیل افزایش جمعیت شهر نشین و ارتقاي سطح صـنعت و   در آینده ایران جزء کشورهایی خواهد بود که بحران مصرف باال و
در خشکسالى سال هاى » :کنترل کیفیت و منابع طبیعى مى گوید مهندس افراسیاب باباکوهى کارشناس. خواهد داشت کشاورزي ، پیش رو

هزار هکتار از باغ هاى موز سیستان و بلوچستان و باغ هاى  2محصول چاى و  هزار هکتار از 10هکتار از باغ ها، بیش از  200گذشته حدود 
. کنونى یک موقعیت بحرانـى دارد  رزمین در شرایطاستخراج بى رویه از آب هاى زیرزمینى و سفره هاى آبدار زی. جدى دید کوهپایه آسیب

ــر از  ــال حاضـــ ــور،  612درحـــ ــت کشـــ ــاطق 150دشـــ ــزو منـــ ــت جـــ ــت دشـــ ــى اســـ ــه و بحرانـــ   .ممنوعـــ
قرار مى گیرد و مشخص مى شود خشکسالى یک واقعیت طبیعى و اقلیمى در  با قبول این وضعیت، بخش بزرگى از مزارع در محدوده کویر

. درصـد اسـت   صـدم 36یک درصد جمعیت جهان است ولى سهم ما از کل منـابع آب شـیرین در دنیـا    کشور ما حدود جمعیت. کشور است
درصـد   50بـیش از  . درصد آب مصرف مى شود 66کشور ما  در. درصد منابع آب مطلوب خود استفاده مى کنند 45کشورهاى دیگر دنیا از 

خشکسـالى   حقیقت ما باید این منابع زیرزمینى را براى سال هـاى منابع آب هاى زیرزمینى است که در ذخایر آب شیرین کشور، وابسته به
ــردیم  ــى کــــــــــــــــــــــــــ ــدارى مــــــــــــــــــــــــــ   .نگهــــــــــــــــــــــــــ

از سویى مـا در اقلـیم   . و گسترش بى رویه و برنامه ریزى نشده شهرها مى دانند کارشناسان یکى از دالیل این بحران را ایجاد شهرك ها
هوا در این نقطه از جهان کمـک   ست و پدیده ال نینو به گرم شدناز سویى هم کره زمین درحال گرم شدن ا. آب قرار داریم خشک و کم

  .کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
این . بهره جست توان از فناوریهاي نوین در این راه در ایران و نیاز مبرم کشور به منابع جدید، می بنابراین با نگاهی به مشکالت تأمین آب

توجه به اینکه در سالهاي اخیر، ایران در حـال اوج گیـري در زمینـه     با. بدیا مهم در سایه انجام نیاز سنجی و مطالعه دقیق اولیه تحقق می
به عنوان یـک پشـتیبان    هاي کالن آب در کشور از فناوري نانو رسد که در سمت و سودهی برنامه عقالنی به نظر می تحقیقات نانو است،
  .قوي استفاده گردد

 مآخذ
  .بخـش آب، مرکـز پژوهشـهاي مجلـس شـوراي اسـالمی       یگر کشورهاي جهـان، مجموعه مطالعات تطبیقی محیط زیست ایران با د -1

2- http://www.google.com/nanotechnology in the world. 
3- http://www.nsf.gov/igert 

4- http://www.irsme.org/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.nano.ir%2F 
     نگارش یافته توسط بهنام کفشدوزي

  نتیجه گیري
برخی از کاربردهاي پیش بینی شده ما را سریعتر به هدف می .در این مقاله فرصتهاي روشنی از نانوتکنولوژي در صنعت غذا ارایه شده است 

ی توان پیش بینی کرد اما درصنعت فعلی نقطه عطفی محسوب می گردد و رساند اگرچه با پیشرفت علوم در ابتدا،  نوآوري تکنولوژیکی را نم
  .می توان امیدوار بود که با پیشرفت در نانوتکنولوژي می توان توانایی هاي جدیدي را فرا گرفت و اهداف خاصی را دنبال کرد 

معموال نانوتکنولوژي به عنوان روشی مدرن . استکاربرد در صنعت غذا دارد و این مقدار همچنان رو به فزونی  135نانوتکنولوژي بیش از 
براي دست کاري مواد قابل توجه است و این ویژگی نوین علم مواد،  درصنعت غذا تاثیر گذار است و حال جاي این پرسش اسـت کـه آیـا    

؟ آیا افزودن نانو مواد به غذا سالمتی صنعت غذا می تواند از پیشرفت علم مواد نهایت استفاده را ببرد و به تمامی اهداف بیان شده برسد یا نه
  را تهدید می کند یا نه ؟

یکی از . نانو مواد با تمامی جذابیت هاي گفته شده اما بهر حال داراي مضراتی است و فرضیه هایی براي جنبه هاي منفی آن مطرح است 
ا ممکن است زمانی  خارج از کنترل انسان در آیند است که بر این اساس استوار است که نانو اسمبلره Gray Goo  این فرضیه ها،فرضیه

 .و در نتیجه آن سیاره و هر موجود زنده دیگر موجود در ان به توده جرمی یکنواخت اما کامال بدون استفاده از ذرات و اشـیا تبـدیل کنـد    
Gray Goo ز جمله معایب نانو  می باشدفرضیه نانواسمبلرهاي خودکار و غبار خاکستري رنگ یا توده لزج خاکستري رنگ است و ا.  
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