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نانومواد مهندسیشــده ( )1ENMsو محصوالت بهبود یافته بهوســیله
آنها به یک جایگزین بالقوه با کارایی باال برای مواد و ترکیبات شــیمیایی
متداول تبدیل شده است .به همین دلیل ،توجه به اهداف زیستمحیطی
و ســامت انســان ،حین انتخاب نانومواد مهندسیشــده و فرآیند طراحی
آنهــا امــری ضــروری اســت .در اینجــا ،چارچوب انتخابــی مبتنی بــر راهبرد
انتخاب مواد  ،Ashbyبهعنوان یک فرآیند انتخاب و طراحی پیشرفته ارائه
شده است که همزمان شامل عملکرد و کارایی و مالحظات زیستمحیطی
و ســامت انســان اســت .میزان ســودمندی ایــن چارچــوب در دو مطالعه
مــوردی ،طراحــی و انتخاب مــواد ضدمیکروبی و پلیمرهای رســانای حاوی
نانومواد محصوالت بهبود یافته بهوسیله نانومواد و جایگزین آنها ،نشان
داده شده است .عالوهبر این ،در این مطالعات موردی ،بازده مؤثر و اثرات
در دو مقیــاس درنظــر گرفتــه شــده اســت )۱( :یک مقیاس وســیع کــه در آن
دســته مواد /شــیمیایی موجــود بــرای تصمیمگیری اولیــه موردبررســی قرار
میگیرند ( )۲دســته مواد /شــیمیایی که در آن خواص فیزیکی و شــیمیایی
مــاده برای دســتیابی به عملکرد و پروفایل اثرات زیســتمحیطی مطلوب
دســتکاری شــدهاند .توســعه و اجــرای این چارچــوب میتوانــد اطالعات
خوبــی درخصــوص تصمیمگیری بــرای بهکارگیــری نانومواد و ســاخت آنها
بهمنظور اســتفاده در کاربردهای مختلف بدون پیامدهای ناخواسته را در
اختیار افراد قراردهد.
 1مقدمه
نانومــواد بــرای حــل چالشهــای اجتماعــی در زمینــه پزشــکی ،الکترونیک و
تصفیــه آب مورداســتفاده قــرار میگیرنــد .بــا این حــال ،اثرات زیســتمحیطی
مرتبــط بــا نانومواد و تولیــد آنها میتواند فواید اســتفاده از آنهــا را تحت تأثیر
ً
قــرار دهــد .در حالــی که دانشــمندان مــواد معموال بــه بهینهســازی عملکرد و
قیمت توجه دارند ،کاهش اثرات زیســتمحیطی و یا ســامت انسان بهعنوان
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یــک اولویت پیش از این بهطور سیســتماتیک موردبررســی قرار نگرفته اســت؛
بنابرایــن اســتفاده از نانومواد و یا محصوالت بهبود یافته بهوســیله آنها برای
حــل چالشهای اجتماعی میتواند پیامدهای ناخواســتهای را ایجاد کند که
حیات تجاری بلندمدت نانومواد را به دلیل ریســکهای واقعی یا تصور شــده
تهدید کند .عالوهبر این ،از آنجا که نرخ نوآوری مواد بهسرعت در حال پیشروی
اســت و مقــررات مربوطــه بــرای ارزیابــی سیســتماتیک بــا تأخیــر همراه اســت،
ارزیابی اثرات زیستمحیطی و سالمت بهعنوان یک چالش برای حفظ سرعت
پیشرفت مطرح است و به همین دلیل بهصورت مورد به مورد انجام میشود.
پتانســیل قابلتوجــه اقتصــادی و عملکــردی بــرای محصــوالت بهبــود یافته
بهوســیله نانومــواد بهوســیله ســرمایهگذاری ســاالنه ویــژه ملــی فنــاوری نانــو
ایاالتمتحــده آمریــکا )NNI( 2منعکــس میشــود کــه از ســال  ۲۰۰۷تــا ۲۰۱۵
بــه حــدود  ۱۵میلیــارد دالر رســیده اســت (شــکل  .)۱در طــول مدتزمــان
مشــابه ،ســرمایهگذاری ســاالنه  NNIدر زمینــه تحقیقــات محیطزیســت،
بهداشــت و ایمنــی )EHS( 3از  ۴۸/۳تــا  ۱۲۰/۲میلیــون دالر بــوده اســت کــه
کمتــر از  ۸%کل ســرمایهگذاری  NNIبــوده اســت (شــکل  .)۱ایــن اختالف مؤید
چالشهای پیشــروی طراحان برای توســعه نانومواد و محصوالت بهبود یافته
بهوســیله نانومــواد ،همــراه با بهینهســازی عملکــرد و کاهش اثــرات نامطلوب
زیستمحیطی و سالمت انسان در این محصوالت است .دادههای الزم برای
ارزیابی سیستماتیک ایمنی قبل از تجاریسازی محدود است و این امر منجر
به دو پیامد «مهلک» برای فناوریهای نوظهور شــده است )۱ :پذیرش همراه
بــا تهدیــد ناشــی از درک عمومی از ریســک ،در غیــاب دادههــای با کیفیت باال،
یــا  )۲تأخیــر در مشــاهده اثرات زیــانآور که منجر به «جایگزینهای تأســفبار»
میشود .مثال قابلتأمل مورد اول ،حذف مؤثر بازار ارگانیسمهای اصالحشده
ژنتیکی از سراســر اروپا اســت؛ که نیاز به دســتورالعملهای طراحی پیشــرفته را
نشــان میدهــد که بهطور همزمــان عملکرد ،قیمت و اثرات زیســتمحیطی را
موردتوجه قرار دهد .چنین ارزیابیهای سیستماتیکی برای طراحیهای پایدار
محصوالت در حال ظهور ،در بحث تجاریسازی امری الزامی است ،درحالیکه
ارزیابیهــای آیندهنگــر بــرای به حداقل رســاندن پیامدهای پیشبینینشــده

مرتبط با انتخاب مواد و طراحی محصول ،ضروری
است.
چندین راهبرد برای بررســی مســائل اشــاره شــده
در بحــث تجاریســازی فنــاوری نانــو و محصوالت
بهبود یافته بهوســیله نانومواد مطرح شــده اســت
4
ماننــد تجزیهوتحلیــل تصمیمگیــری چندمعیاری
( )MCDAهمــراه بــا ارزیابــی چرخــه عمــر ()LCA
6
و ابزارهایــی ماننــد چرخــه عمــر 5و ارزیابی ریســک
( )LICARAو  .nanoSCANایــن ابزارهــا ا گرچــه
ارزشــمند هســتند ،ولی در عین حــال کیفی بوده و
بــرای هــر دســته از نانومــواد محدودیتهایی برای
تصمیمگیــری در طراحــی دارد .عالوهبــر اینLCA ،
یــک ابــزار وقتگیــر بــوده و نیازمنــد منابع وســیعی
اســت .در عیــن حــال در نتایــج حاصــل از آن عــدم
قطعیــت بــاال اســت و دادههــای در دســترس ایــن
ابــزار در حــوزه فنــاوری نانــو محــدود اســت .در
مقابــل ،انتخــاب نانومواد پایــدار ،بر پایــه ابزارهایی
کــه بهوســیله مهندســان مکانیک و مواد اســتفاده
میشــود ماننــد چارچوب انتخــاب مواد پیشــرفته
 Ashbyدر اینجــا توســعه داده شــده و موردبررســی
قرار میگیرد.
بهطور ســاده ،روش  Ashbyیک پروســه گامبهگام
را بهمنظــور آ گاهــی دادن در زمینــه انتخــاب مــواد
بهوســیله ترســیم پارامترهــای موردنیــاز در طراحی
و ســپس نمایــش مجموعــه وســیعی از مــواد بــرای
انتخاب یک کاندیدای قابلقبول ،توصیه میکند.
چارت انتخاب مواد بهطور فشــرده مواد را براساس
دستهبندی جنس (بهعنوانمثال فلزات ،پلیمرها
و یــا کامپوزیتهــا) در مقابل ماتریــس عملکردی یا
ً
اقتصادی (مثال استحکام کششی ،چگالی ،هدایت
حرارتی یا قیمت واحد جرم) نمایش میدهد و این
چــارت بحــث اصلــی و ضــروری ایــن فرآیند اســت.
ایــن یک روش مناســب بــرای طراحــان محصول و
دانشــمندان مواد است و گستردگی حوزه کاربردی
این روش شامل نانومواد نیز میشود .با این حال،
ارزیابی سیســتماتیک عملکرد محصــول نانومواد و
تأثیر قرارگیری نانومواد در دیگر حاملها (متامواد)،
توســعه نمودارهــای انتخــاب نانومــواد را محــدود
میکنــد .عالوهبــر ایــن ،ا گرچــه تالشهایــی بــرای
اســتفاده از چارچــوب انتخــاب مــواد  Ashbyبــرای
ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی برخی مواد توده
و کامپوزیتها صورت گرفته است اما درک همزمان
عملکــرد و کارایــی و اثرات زیســتمحیطی نانومواد
ً
بهطور جامع پیگیری نشــده است .اخیرا ،در روش
 Ashbyمعیارهــای عملکــرد متامــواد شــامل اثرات
چرخــه عمــر زیســتمحیطی مانند تقاضــای انرژی
تجمعــی ،)CED(7مصــرف آب و انتشــار گازهــای
گلخانهای ،گســترش داده شــده اســت ،امــا بهطور
ویژه ،امکان افزودن معیارهای حذفشــده (مانند
ســمیت) وجود دارد .به این ترتیب ،نیاز به ارتقای
بیشتر چارچوب اســت تا بتوان خطرات ذاتی ماده
و پیامدهای زیستمحیطی و سالمت انسانی مواد
را هــم موردبررســی قــرار داد .دادههــای بــه دســت
آمده مرتبط با LCAها ،سمیت و کارایی و عملکرد

شکل  .۱نمایش بخشی از کل سرمایهگذاری ملی اختصاصیافته به فناوری نانو در مقابل سرمایهگذاری بخش
محیطزیســت ،بهداشــت و ایمنــی .ســرمایهگذاری  ،۲۰۱۵-۲۰۰۷ NNIشــامل تحقیــق در زمینه محیطزیســت،
بهداشت و ایمنی ( )EHSو بودجه تخمین زده یا پیشنهادشده (نقاط توخالی.)۲۰۱۷-۲۰۱۶ ،

در حوزههــای جدیــد محصــوالت بهبــود یافتــه بــا
نانومــواد ،میتواننــد به منظور توســعه یــک راهبرد
انتخــاب و طراحــی مــواد بــرای هدایــت بــه ســمت
طراحــی محصوالت پایدار نانومواد و بهبود یافته با
نانومواد به کار گرفته شوند.
در اینجا پتانســیل این راهبرد از طریق دو مطالعه
موردی بررسی میشود )۱( :انتخاب بین نانومواد و
توده مواد شیمیایی برای کاربردهای ضدمیکروبی
و ( )۲انتخــاب نانومــواد بــرای تولیــد مــوادی بــا
کاربردهــای هدایت الکتریکی بــاال .عالوهبر عملکرد
و کارایــی ،معیارهــای دیگــری در طراحــی شــامل
اثرات ســامت انسانی با استفاده از بررسی سمیت
ماهــی زبــرا 8بهعنــوان یک ارگانیســم مــدل ،گهواره
تــا ورودی CED 9و قیمــت مــواد درنظر گرفته شــده
اســت .رویکرد ارائهشــده در اینجا بیــان میکند که
بهتر اســت در ارزیابی بقای یــک نانومواد برای یک
کاربــرد خاص به بحث محدود بــودن زمان و منابع
توجه شــود .بهعنوانمثال ،بهجای سرمایهگذاری
در ارزیابی ســمیت پیچیده در ســطوح مختلف ،یا
بــا اتکا بــه ماهیت نامشــخص ارزیابی ســمیت یک
چرخــه عمــر ،میتــوان مــواد کاندیــد را بــه افــرادی
کــه اهــداف منطبق بــا عملکــرد و پایــداری را دنبال
میکننــد ،وا گــذار کــرد .موفقیــت ایــن روش تابــع
همــکاری بیــن دانشــمندان مــواد (کــه تولیدکننده
نانومواد هســتند) ،دانشــمندان محیطزیست (که
نانومــواد را ارزیابــی میکننــد) و طراحــان محصــول
اســت تا نســبت به ( )۱تولید دادههای قوی مرتبط
بــا منافــع عملکردی نانومــواد و خواص آنهــا و ()۲
درک و انتشار مناسب پیامدهای محیطی نانومواد
نوظهور اطمینان حاصل کرد.

در ایــن صــورت در آینــده ،محصــوالت نانومــواد
و نانوپدیــد میتواننــد بــه منظــور اجتنــاب از ایــن
مسائل طراحی شوند .در غیاب این تالش و ارتباط
هماهنگ ،ممکن است استفاده از پتانسیل کامل
فناوری نانو به منظور داشتن تأثیر مثبت و پایدار بر
علم و جامعه ،محقق نشود.
 2چارچــوب انطباقــی بــرای نانومــواد پایدار
پتانســیل حمایــت از انتخــاب و طراحــی نانومواد
پایــدار با توجه بــه چارچوب پیشــنهادی از طریق
دو مطالعــه مــوردی نشــان داده شــده اســت.
مطالعــه اول مربــوط بــه اســتفاده از نانومــواد در
مقایســه با مواد شــیمیایی متداول بــرای فعالیت
ضدمیکروبــی اســت و مطالعــه دوم مربــوط بــه
انتخــاب نانومــواد بــرای پلیآنیلیــن )PNAI(10
نانوپدید به منظور بهبود هدایت الکتریکی اســت.
انتخــاب موضوع این مطالعات موردی با توجه به
نیازهــای واقعــی جامعه به فناوریهــای جدید در
حوزههــای نامبرده صورت گرفته اســت .بهعنوان
مثال به دلیل تغییرات قوانین نظارتی اســتفاده از
مواد شیمیایی ضدمیکروبی ممنوع شده است.
همچنین تقاضای بازار در مورد کامپوزیتهای
 ENM-PANIبهعنوان سوپرخازنهای انعطاف
پــذیــر بــاال اس ــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه در هرمطالعه ،انــتــخــاب نــانــومــواد ،م ــواد /شیمیایی
براساس استفاده فعلی و یا موردانتظار از آنها در
تحقق اهداف و عملکرد مطلوب همراه با کمیت
و کیفیت دادههای موجود در مورد تأثیرات آنها
بر سالمت انسان و محیطزیست در طول چرخه
عمر و قیمت مواد صورت گرفته است.
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مقاالت
 1.2نانومــواد در برابــر جایگزینهــای ضــد-
میکروبی شیمیایی توده
به منظور جایگزینی مواد /شــیمیایی با نانومواد،
بایــد عملکــرد و کارایــی نانومواد،مشــابه یــا بهتر از
مــواد شــیمیایی تــوده یــا ســایر مــواد اولیه باشــد و
در عیــن حــال اثــرات نامطلــوب بالقوه آنهــا کمتر
ً
باشــد .اخیــرا انتخــاب مــواد شــیمیایی میکروبــی
مانند  triclosanو  ،triclocarbanبهوسیله سازمان
غــذا و داروی آمریکا ( 11)FDAممنوع شــد .این امر
عالقــه به اســتفاده از مــواد ضدمیکروبــی مبتنی بر
نانومــواد را با توجه به کارایی آنها در تصفیه آب و
ابزارهای پزشکی افزایش داده است؛ اما استفاده از
ایــن مواد همچنان به ارزیابیهای قویتر در حوزه
اثرات زیستمحیطی و سالمت آنها ،نیاز دارد.
بهعنــوان اولیــن گام ،طراحــان بایــد هنــگام
انتخــاب مــواد جایگزیــن ،یــک هــدف کاربــردی
خــاص را بــرآورده کننــد .بهعنــوان مثــال ،بــرای
عوامــل ضدمیکروبــی ،معیــار عملکــرد میتوانــد
فعالیــت ضدمیکروبــی علیــه یک ارگانیســم خاص
(بهعنوانمثــال  )Escherichia coliبــه لحــاظ
حداقــل غلظت مهــاری ( )MIC3, mg l-1باشــد .به
منظــور درک تعامــل بیــن جنبههــای ســودمندی
هــر مــاده و اثــرات مخــرب آن ،ســه مســئله بایــد
موردارزیابی قرار گیرد .اولین مســئله ،بحث قیمت
(بــه ازای هر کیلوگرم) اســت کــه طراحان محصول
بایــد بــه تولیدکننــدگان نانومــواد پرداخــت کننــد.
قیمــت نانومــواد یــک ابــزار غربالگــری مفیــد بــرای
انتخــاب آنهــا اســت؛ زیــرا در همهجــا موجــود و
قابلمقایســه اســت .بــا ایــن حــال ،توجــه بــه این
نکته ضروری اســت که این قیمت ،منعکسکننده
هزینه کل برای کاربر نیســت؛ (ممکن است قیمت
مــواد اولیــه موردنیــاز بــرای تولید یک مــاده نهایی
پاییــن باشــد ولــی به دلیــل تفاوتهــای متعدد در
فرآیند تولید و یا سایر مالحظات ،قیمت تمام شده
نهایی برای تولیدکننده بسیار باال باشد و این باید
در هنگام راهبرد انتخاب مواد درنظر گرفته شود).
دومیــن معیــار ســنجش (MJ Kg-1) CED ،اســت
کــه از تولیــد نانومواد به دســت میآید .ایــن پارامتر
از طریــق ارزیابــی چرخــه عمــر از مــدل «گهــواره تــا
ورودی» محاســبه میشــود .پایدارتریــن مــاده ،به
مادهای گفته میشــود که به کمترین مقدار انرژی
در طــول فرآیند تولیــد نیاز دارد .این انرژی شــامل
انــرژی الکتریکــی و گرمایــی در طــول فرآینــد تولیــد
و نیــز انرژیهــای داخلــی مــواد اولیه و وا کنشــگرها
اســت .سومین مالحظه ،بحث خطر برای سالمت
انســان اســت .ارزیابــی ســمیت چرخــه عمــر بــرای
تفاوتهای موجود در خواص فیزیکی و شیمیایی
نانومواد گزارش نشــده اســت و همیشه دادههایی
در این زمینه از آزمونهای ســمیت تجربی موجود
نیســت تــا فرضیاتی را بتــوان درنظر گرفــت .این در
حالی اســت که ارزیابی ســمیت در چندین ســطح
مختلف از ارگانیســمها گرانقیمت و زمانبر است؛
بنابرایــن ،در ایــن مطالعــه ،خطــر نســبی ســامت
انســان بــا نتایج ارزیابی ســمیت ماهی زبــرا (،LC50
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شــکل  a-d .۲بررســی کارایــی مــواد شــیمیایی ضدمیکروبــی متــداول در مقایســه بــا نانومــواد پیشنهادشــده
جایگزین )a ،بازده فعالیت ضدمیکروبی  )b ،MICاثرات زیســتمحیطی /ســامت انســان (سمیت ماهی زبرا
جنینی  )c ، LC50قیمت )d ،اثرات زیستمحیطی (تقاضای انرژی تجمعی) .خطوط تیره عمودی نشاندهنده
هشــده از منابع اســت و میلههای ســایهدار شــامل مجموعهای از مقادیر به دســت آمده
تنها یک مقدار برگرفت 
از منابع است.

غلظتــی از مــاده کــه باعــث کشــته شــدن  ۵۰%از
موجودات زندهای میشود که در معرض ماده قرار
دارنــد )mgl-1 ،نشــان داده میشــود .هرچه مقدار
 LC50بیشــتر باشــد بــه معنــی آن اســت کــه درجه
ســمیت ماده کمتر است .از آنجا که ریسک ،تابعی
از خطــر و میزان مواجهه اســت ،طراحان محصول
میتواننــد ریســک را بــا بــه حداقــل رســاندن خطر
ذاتــی ،بــدون درنظر گرفتــن موقعیــت مواجهه ،به
حداقل رسانند .عالوهبر این ،خطر بهطور مستقیم
مرتبــط بــا خــواص فیزیکــی و شــیمیایی یــک ماده
است که میتواند تنظیم شود ،درحالیکه مواجهه
نیازمنــد فرضیات متعددی اســت که لحاظ کردن
آن در چارت  Ashbyدشوار است.
همانطــور کــه انتظــار مــیرود ،عملکــرد مــواد
شــیمیایی و نانومــواد ،اثــرات زیســتمحیطی/
ســامت انسان و قیمت طیف گستردهای را نشان
میدهند (شکل .)۲
ســه مــورد از چهــار مــاده شــیمیایی متــداول ،در
خصوص مالحظات ســامت انســان ،مقــدار LC50
کمتری نســبت به ا کثر نانومواد( ،حتی برای مثال،
نانــوذرات نقــره  )nAgنشــان میدهنــد .بــه نظــر
میرســد مــواد شــیمیایی ضدمیکروبــی بــه انــرژی
کمتــری حین فرآینــد تولید نیــاز دارنــد .درحالیکه
بســیاری از روشهای ســنتز نانومواد هنوز در حال
بررســی و توسعه هستند .زمانی که بازده خاصیت
ضدمیکروبی و قیمت مدنظر قرار گیرند ،نانوذرات
ً
ا کســیدروی ( )nZnOبــه دلیــل  MICنســبتا پایین
و قیمــت واحــد ،به لحاظ اقتصــادی قابلرقابت با
بعضی از مواد شیمیایی توده هستند (شکل .)b۳
هنگامیکــه در یــک دســته از مــواد ،محــدوده

وســیع و قابلتوجهــی وجــود دارد ،امــکان تنظیــم
خــواص فیزیکی-شــیمیایی بــرای دســتیابی بــه
نتیجهای مطلوب فراهم میشود .بهعنوان مثال،
نانولولههــای کربنــی چنددیــواره،)MWCNT( 13
برحســب نوع شــیمی ســطح ،میتواننــد بهعنوان
عامــل ضدمیکروبــی امیدوارکننــده یــا کــم اثــر
عمــل کننــد (شــکل  .)a۲بهطــور مشــابه ،تغییر در
مورفولــوژی نانومــواد (بــرای مثال ،اندازه و شــکل)
باعث ظهور طیف وســیعی از فعالیت ضدمیکروبی
و مقادیــر ســمیت ماهــی زبــرای جنینــی بهویژه در
مــورد  nZnOو  nAgمیشــود؛ زیــرا ســازوکار عمــل
ایــن نانــوذرات در ایجــاد خاصیــت ضدمیکروبــی
حداقــل تا حــدودی مرتبط با تولید یون اســت که
ً
نرخ انحالل آن ،اساســا مرتبط با مســاحت سطح،
کرنش و خمش و بلورینگی اســت .مقادیر گسترده
در میــزان  ،CEDبهویــژه بــرای نانومــواد ،مرتبط با
انواع متنوع مســیرهای ســنتز اینگونه مواد است.
از این مســیرهای متنوع سنتز برای تولید نانومواد
با انــدازه یا مورفولوژی متنوع (بهعنوان مثال برای
نانومواد غیرکربنی) اســتفاده میشــود .همچنین،
از روشهــای متنــوع ســنتز بــرای تولیــد مــواد بــا
کیفیتهــای ســاختاری و درجــه خلــوص متنــوع
(بهعنــوان مثــال بــرای نانومــواد کربنــی) اســتفاده
میشــود .در ادامــه به تأثیــر تفاوتهــای فیزیکی و
شیمیایی و نحوه استفاده از آنها در طراحی مواد
پرداخته میشود.
بــا انتخــاب مــاده ،ارزیابــی تجــاری و تــاش بــرای
بهینهســازی همزمــان دو یا چند پارامتر بهوســیله
یــک برنامــه موردتوجــه قــرار میگیــرد .نمودارهای
دوبعــدی (بهعنــوان مثــال بــرای ایجــاد ارتبــاط

بیــن پارامتــر عملکــرد و کارایــی و پارامتــر اثــرات
زیســتمحیطی) امــکان مقایســه چنــد معیــاره را
فراهــم میســازند (شــکل  .)۳بهعنوانمثــال ،یک
طــراح بــا محدودیتهایــی از جملــه بــازده بــاال و
خطــر کــم میتوانــد بهســرعت چندیــن گزینــه را
شــامل  triclosanو  triclocarbanحــذف کند (مواد
خارج از منطقه باال ســمت چپ در شــکل  ،)a3در
حالــی که امــکان اســتفاده از گزینههــای جایگزین
(بهعنــوان مثــال  MWCNTs ،nZnO ،nAgو
 )4-chlorophenolوجــود دارد .بــا در نظرگیــری
محدودیــت اولیــه بــرای عملکــرد یــا ســود ،ســایر
ویژگیهــا را میتوان برای بیشــترین اثــر قابلقبول
(بــرای مثــال CED ،یا قیمت مواد ،شــکل  c3و )b3
براساس محدودیتهای تنظیمی ،فشار عمومی،
هنجارهــای صنعتــی و تأثیر ســایر ذینفعان تنظیم
کــرد .بهطور مشــابه ،حد آســتانه چندمعیاری هم
میتوانــد تنظیــم شــود (بــرای مثــال بهینهســازی
همزمــان عملکــرد ،تأثیر و قیمــت) و در یک فضای
پارامتــری مــوادی چندبعدی (شــکل  )d3نمایش
داده شــود .ایــن مفهوم را بهطــور طبیعی میتوان
به  nبعد تعمیم داد .در این مثال nZnO ،بهعنوان
یــک جایگزیــن مناســب بــه دلیــل قیمــت پاییــن،
ً
 LC50بــاال (خطــر پاییــن) و  MICنســبتا کــم (بازده
باال) تعیین شد.
بــا توجــه بــه نیــاز احتمالــی بــه متعادلســازی
معیارهای چندگانه ،میتوان از دســتورالعملهای
انتخابــی اســتفاده کــرد .بهعنــوان مثــال ،انتخاب
مــاده بــا کمتریــن میــزان خطــر (باالتریــن مقــدار
 )LC50بــا باالترین بازده (پایینترین مقدار  )MICرا
میتوان با بیشــینه کردن نسبت عملکرد و کارایی
ماده نســبت به خطر RFH = LC50/MIC ،مشخص
کــرد .بــر ایــن اســاس ،میتــوان یــک راهنمــای
انتخابی با شــیب  RFHترســیم کرد که در آن تمام
مــوادی کــه در امتــداد این خــط قــرار میگیرند ،به
لحــاظ میزان بــازده و خطــر ،گزینههــای جایگزین
«معــادل» یکدیگــر محســوب میشــوند (شــکل
 .)a3مشــابه ضریــب انتخــاب مــواد ،M، Ashby
ایــن راهنمــای انتخابی یک ســازوکار بــرای ارزیابی
موازنــه بیــن محورهــای  xو  yرا فراهــم میکنــد؛ بــا
ایــن حــال ،برخــاف  RFH ، Mیــک پایــه ریاضــی
اصولی ندارد .این نمودارها ،اطالعات ارزشــمندی
را ارائــه میدهنــد .بهعنوان مثــال  LC50موادی که
در امتــداد خــط  RFH=۱۰قــرار دارنــد ،نســبت بــه
مــواد در امتــداد خــط  RFH=1بــا بــازده عملکردی
یکســان ۱۰ ،برابــر بیشــتر اســت .برایــن اســاس،
مطلوبتریــن گزینههــا بــرای انتخــاب یــک عامــل
ضدمیکروبــی (مقــدار  RFHبیشــینه) ،نانومــوادی
مانند MWCNTها nAg ،و  nZnOهستند.
در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است)۱( :
برای یک دسته از مواد (برای مثال  ،)MWCNTsبا
توجه به تفاوت در خواص فیزیکی شــیمیایی مواد
در آن گــروه ،میتــوان دامنــهای از  RFHرا درنظــر
گرفت (به نقاط  Aو  Bدر شکل  a3توجه شود)؛ ()۲
ً
 RFH=۱لزوما نشــانگر یک نسبت خنثی بین اثرات

شــکل  a-d .۳نمودارهــای بهینهســازی همزمــان برای عوامل ضدمیکروبی شــیمیایی و نانوپدیــد )a ،عملکرد
و کارایــی (فعالیــت ضدمیکروبــی) در مقایســه با ســمیت ماهی زبــرا )b ،قیمــت )c ،تقاضای انــرژی تجمعی)d ،
نمــودار س ـهبعدی مر بــوط به فعالیــت ضدمیکروبی ،مقــدار  LC50ماهی زبــرا جنینی و قیمت نانومــواد .خطوط
مورب نقطهچین در  aنشــاندهنده  RFH= ۰/۰۱تا  RFH= ۱۰۰اســت که در آن RFHنســبت اثر زیانآور به ســود را
نشــان میدهد A ،و  Bمقادیر مختلف  RFHممکن برای  MWCNTsرا نشــان میدهند که وابســته به خواص
فیزیکی و شیمیایی مواد هستند.

منفــی مواد بــه مزایــای عملکــردی آنها نیســت و
در عــوض بایــد بهعنــوان یــک پارامتــر نســبی برای
مقایســه در داخل یا بین دستههای مختلف مواد
درنظر گرفته شود؛ ( )۳تعریف  RFHمیتواند از یک
نمودار انتخاب مواد به دیگری متفاوت باشد و ()۴
مقدار عددی  RFHحاصل معیارهایی اســت که با
توجــه بــه عواملی که با یکدیگر مقایســه میشــوند
به دســت میآید و در نتیجه مقدار  RFHبرای یک
نمــودار انتخابــی خــاص را نمیتــوان بهطورکلی به
سایر نمودارهای انتخابی با معیارهای مختلف در
محور  xو  yبسط داد.
 2.2مــقــایــســه م ـ ــواد کــامــپــوزیــت نــانــوپــدیــد
نانومواد برای پلیمرهای رسانا
پلیمرهــا بــه دالیــل مختلفــی بهوســیله نانومــواد
تقویت میشــوند .بهعنوان مثال به منظور کاهش
انتشــار نانومواد ،افزایش پایــداری در برابر تغییرات
محیطــی و یا بــرای تقویت عملکــرد و کارایی مانند
هدایــت الکتریکــی در پلیمرهــای هدایتکننــده
ذاتی مثــل  .PANIنوع و میزان نانومــواد بارگذاری
شــده در پلیمر تأثیر بهســزایی بــر هدایت ،قیمت و
 CEDایــن مــواد کامپوزیتــی دارد (شــکل  a4و .)b4
توجه داشــته باشــید کــه در اینجا خطــر ذاتی مواد
بــه دلیــل چالشهای موجــود در زمینــه دادههای
در دسترس ،بهویژه در ارتباط با رهایش و مواجهه
با نانومواد و ضعف درک مســائل مرتبط با ســمیت
کامپوزیتهــا ،درنظــر گرفتــه نمیشــود .از نمــودار

انتخابــی (شــکل  ،)۴یــک محدودیــت بــه صــورت
رسانایی باالتر کامپوزیت  PANI-ENMدر مقایسه
بــا  PANIخالــص بــه میــزان  ۱۰برابــر (شــکل ،b4
محدودیت  )۱و یک قید مبنی بر عدم تجاوز میزان
 CEDباالتــر از ( 100 MJ kg-1شــکل  ،b4محدودیت
 ،)۲میتــوان تنظیــم کــرد .ایــن محدودیتهــا،
مــواد موجــود را بــه نانولولههــای کربنــی تــک
دیواره ) MWCNTs ،(SWCNTsو  nTiO2محدود
میکننــد .تــاش بــرای بــه کمینــه کــردن قیمــت
نانومــواد ،انتخــاب را بــه  MWCNTsو nTiO2
محــدود میکنــد و تالشهــای نــوآوری را تنهــا بــه
دو کاندیــدای مذکــور متمرکــز میکند (شــکل .)c4
بدیــن ترتیب ،عملکرد ،اثــرات منفی و قیمت مواد
را میتــوان بهطــور همزمــان برای تســهیل طراحی
محصولی پایدار درنظر گرفت.
 3پیــش بهســوی بهبــود طراحــی منطقــی
نانومواد
به دنبال غربالگری و انتخاب مواد ابتدایی ،ارتباط
پایــهای بین ســاختار نانومــواد و خــواص فیزیکی و
شیمیایی آن ،عملکرد و کارایی و اثرات نامطلوب،
میتوانــد بــه دانشــمندان مــواد کمــک کنــد تــا
خروجیهای مطلــوب را تنظیم کنند .برای مثال،
اندازه ،شــکل و شــیمی ســطح خواصی هستند که
میتوانند بهطور نسبی یا کامل از طریق روشهای
ســنتز و رویکردهای پس از ســاخت کنترل شــوند و
همــه آنها بهطور قابلتوجهــی عملکرد نانومواد و
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مقاالت
پروفایل خطر را تحت تأثیر قرار میدهند .دانش در
مورد ارتبــاط این پارامترها میتوانــد ابزاری را برای
طراحــی مواد بــرای عملکــرد بهبودیافتــه و کاهش
اثرات مضر فراهم کند.
بهعنــوان مثــال ،کاهــش انــدازه نانــوذرات nAg
بهعنوان یک عامل ضدمیکروبی ،منجر به افزایش
ً
فعالیت ضدمیکروبی ( MICپایینتر) و  CEDنسبتا
باالتر در مقیاس آزمایشــگاهی میشود (شکل )a5؛
یعنی ،نانومواد با باالترین بازده (پایینترین )MIC
دارای یــک «هزینه» زیســتمحیطی (بــرای مثال،
 )CEDاســت .در ایــن تعامــل ،نیــاز بــه روشهــای
ســنتز بهبودیافته برای تولیــد nAgهای کوچک با
 CEDپایینتر آشکار میشود تا محدودیت بازده را
با عملکرد زیســتمحیطی مطلوب مطابقت دهد.
در خصــوص مطالعه مــوردی  ENM-PANIنتایج
نشــان میدهــد کــه شــکل  nAl2O3ممکــن اســت
روی هدایــت الکتریکــی کامپوزیــت و مقــدار CED
در مقیاس آزمایشــگاهی (شــکل  )b5اثرگذار باشد.
بهطــور ویــژه ،دو شــکل مختلــف  nAl2O3هدایــت
الکتریکــی  PANIرا بــا مقــدار CEDهــای مختلــف
افزایش میدهند؛
شــکل نانوپولــک  nAl2O3در  PANIدر مقایســه با
شــکل نانولولــه  nAl2O3دارای بیشــینه رســانایی،
با مقــدار  CEDچهار برابر پایینتر اســت؛ بنابراین،
اطالعــات مــواد شــامل عملکــرد و کارایــی و اثــرات
زیســتمحیطی ،میتوانــد طراحــان را در خصوص
تقویت عملکرد محصول توأم با کمینه کردن اثرات
مضر توانمند سازد.
 4مالحظات آینده
هرچنــد کــه ایــن اســتراتژی ،ماننــد ،Ashby
مســیری امیدوارکننــده بــرای انتخــاب نانومــواد
پایــدار پیشــنهاد میکنــد ،امــا تمام ایــن رویکردها
محدودیتهایــی هم دارنــد .نمودارهای انتخاب
مواد از جمله این چارچوب ،به معنای ابزار قطعی
برای شناسایی مواد بهینه برای یک کاربرد خاص
نیســتند ،بلکــه بــا توجــه بــه محدودیــت زمــان و
منابــع ،بهعنــوان یــک مجموعــه امیدوارکننــده و
سازماندهیشــده از کاندیــدای مــواد درنظر گرفته
میشود .ا گرچه خود این مجموعه ممکن است با
توجه به ماهیت مواد انتخابی با محدودیتهایی
همراه باشــد؛ یعنی ،حتی در دســتههای مختلف
مــواد ماننــد کامپوزیــت و آلیاژهــا ،امــکان تصــرف
کامــل در مــاده و دســتیابی بــه هــر ترکیــب دلخواه
وجــود ندارد .نانومــواد چالشهای بیشــتری را در
ایــن رویکــرد به وجــود میآورند؛ زیــرا کوچکترین
تغییــری در ســاختارها و خصوصیــات فیزیکــی و
شــیمیایی آنهــا میتوانــد عملکــرد و کارایــی توأم
بــا پیامدهــای خطــر را بهطــور قابلتوجهــی تحت
تأثیــر قــرار دهد .ایــن امــر میتواند منجر بــه ایجاد
ً
«حبــاب» نســبتا بــزرگ برای یک دســته خــاص از
نانومــواد شــود؛ بنابراین انتخاب مواد بــا توجه به
این همپوشــانی دشــوار اســت .بهاینترتیب مهم
اســت کــه ایــن رویکردهــا بخشــی از یــک فرآینــد
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شــکل  a-c .۴نمــودار انتخــاب بــرای کامپوزیتهــای نانوپدیــد پلیآنیلیــن )a ،عملکــرد و کارایی در مقایســه با
قیمت نانومواد در کامپوزیت )b ،تقاضای انرژی تجمعی ( )CEDنانومواد در کامپوزیت )c ،هر دو پارامتر نسبت
به جرم بررسی شدهاند .دیا گرام بهینهسازی همزمان مرتبط با عملکرد و کارایی ،قیمت و  .CEDخط تیرهها
در  aو  bحالتهایی اســت که رســانایی الکتریکی کامپوزیت نانوپدید با رسانایی الکتریکی پلیآنیلین مشابه
است و نسبتها نشاندهنده غنی یا ضعف آن بر پایه جرم است .خطوط توپر در  bمحدودیتهای فرضی را
نشان میدهند که میتوانند بهوسیله یک طراح محصول تنظیم شوند.

چندمرحلــهای در انتخــاب نانومــواد مناســب
محســوب شوند ،به گونهای که مواد نامناسب در
مراحــل اولیــه ارزیابی در فرآیند طراحی ،از لیســت
انتخاب حذف شوند.
توســعه جدولهای انتخاب مــواد ،برای طراحی
پایدار و منطقی نانومواد و محصوالت بهبود یافته
بهوســیله نانومــوادامری ضروری اســت .تا کنون،
ارزیابیهــای ایمنــی نانومــواد در غیــاب اطالعــات
عملکــردی و کارایــی انجــام میشــده اســت که در
نتیجــه ســواالتی را در ارتبــاط بــا کاربــرد آنهــا در
ذهن ایجاد میکند (ارزیابیهای ایمنی مواد مورد
آزمایش از نقطه نظر کاربرد شاید مرتبط یا ضروری
نباشند).
بــه همیــن ترتیــب ،طراحــان نمیتواننــد اثــرات
زیســتمحیطی را در حین توســعه و تجاریسازی
بــه دلیــل در دســترس نبــودن دادههای مناســب
در سیســتم درنظر بگیرند .با تعریف یک مجموعه
از دادههــای موردنیــاز ،منابــع تحقیقاتــی محدود
در حــوزه  nanoEHSمیتواننــد روی شــکافهای
اطالعاتــی حیاتــی متمرکــز شــوند تــا بــه توســعه
دســتورالعملهای طراحــی بــرای نانومــواد و
محصــوالت بهبــود یافته بــا نانومواد پایــدار کمک
کننــد .بــه نوبــه خــود ،دانشــمندان و مهندســان
مواد بهســوی سطحی از توسعه مواد که به لحاظ

عملکــرد قابلرقابــت بــا مــواد موجــود (از طریــق
عملکرد تقویت یافته و یا کاهش پیامدها) باشند،
هدایت میشوند.
بــه منظــور تحقــق ایــن مزایــا ،ذینفعــان مربوطــه
باید ( )۱روی نوع دادههای موردنیاز برای ساخت
یــک کتابخانه مواد مؤثر توافق کنند و ( )۲کیفیت
دادههــای اســتاندارد را ســازماندهی کننــد ،بــه
گونــهای که همه مواد را بتوان از طریق یک فرآیند
قابــل مقایســه مســتقیم یــا یکســان ارزیابــی کــرد.
این شــیوههای اســتاندارد برای اغلــب روشهای
مشــخصهیابی مــواد رایــج ،موجــود اســت (بــرای
مثال ،روشهای  ASTMبرای استحکام کششی)،
امــا درخصــوص کاربرد پیشــرفته نانومــواد و اثرات
زیســتمحیطی عمومــی ،اســتانداردهای موجود
انــدک اســت .این بدان معنا اســت کــه معیارها یا
رویکردهــای مختلــف ،قــدرت همافزایــی جامعــه
جمعی را بــرای تعیین ارتباط پارامتری یا بنیادین
بین ســاختار ،ویژگیها و خطرات نانومواد کاهش
میدهــد .جمعآوری و گنجاندن اطالعات بیشــتر
برای معیارهای ســازگار با استفاده از پروتکلهای
توافق جمعی ،کاربرد نمودار برای انتخاب عمومی
دســتههای مواد/شــیمیایی را بهبود میبخشد و
موارد الزم را برای طراحی مناســب فراهم میکند.
بهطور مشــابه ،معیارها ،در حوزه زیســتمحیطی

شکل  a-b .۵عملکرد و کارایی نانومواد و انرژی مربوطه بهعنوان تابعی از خواص فیزیکی (اندازه و شکل) )a ،ارزیابی رابطه پارامتر اندازه  nAgبا  CEDنسبی و فعالیت
ضدمیکروبــی )b ،تأثیــر شــکل  nAl2O3بــر میزان نســبی  CEDو تغییر هدایت  PANI-ENMکه در آن خط نقطهچین یک نانوکامپوزیت را با رســانایی الکتریکی مشــابه
پلیآنیلین نشــان میدهدCED .های نشــان داده شــده در نمودار بهعنوان بخشــی از این مطالعه محاسبه شدهاند و میل بار ،انحراف معیار استاندارد مقادیر  CEDرا
در نتیجه عدم قطعیت در آزمون نشان میدهد.

فراتــر از انرژی تجدیدپذیر ،مواد قابل بازیافت و اثر
کربــن ،ماننــد ســمیت زیســتی و تقاضــای تجمعی
آب ،هنــوز درحالتوســعه اســت .عالوهبــر ایــن،
ســازگاری بهبــود یافتــه در خصوصیــات نانومواد و
معیارهــا میتوانــد منجــر بــه ظهــور چارچوبهای
مبتنــی بــر نرمافــزار همــراه بــا پیشبینــی مــواد از
طریق روشهای تئوری شــود که در نهایت امکان
محاسبه مواد آرایش یافته یا هیبرید شده را فراهم
میکنــد .با این حال ،تصویرســازی از تمام فضای
مواد ممکــن بهطور همزمان ،ممکن اســت ارزش
راهبرد  Ashbyرا تحتتأثیر قرار دهد .در حقیقت،
ً
کاربــران آینده احتمــاال باید مشــخص کنند که به
چه بخشــی از فضــای مواد میخواهند دسترســی
داشته باشــند .ضمن اینکه با محدودیت افزودن
پارامترهــای محاســبه شــده از طریــق تئــوری و یــا

محاســبه شــده از طریــق آزمایــش تجربــی در ایــن
روشها روبرو هستند.
 5نتیجهگیری
بــا توجه بــه اعمال نفــوذ چارچوبهــای متداول
انتخــاب مــواد که بــر پایه عملکــرد و قیمت متمرکز
بوده و پیش از این نیز برای طراحان و مهندســان
مواد آشــنا بودهاند ،درنظر گرفتن نانومواد و اثرات
زیســتمحیطی و ســامت آنهــا بهدلیــل تــداوم
توســعه و رشــد ســرمایهگذاری در حــوزه نانومــواد،
بهطــور فزاینــدهای مهــم خواهــد بــود .راهبــرد
انتخاب سیســتماتیک ارائهشــده در اینجا مزایای
عملی چندجانبهای را پیشنهاد میکند ،از جمله:
( )۱انتخــاب مــاده بهینه از میــان نانوموادو مواد/
شــیمیایی موجــود ،بــا درنظرگیــری جنبههــای

مختلــف (بهعنوانمثــال عملکــرد ،پیامدهــای
زیســتمحیطی و ســامت انســان و قیمــت))۲( ،
درنظــر گرفتــن ریســکهای واقعی یا متصــور و ()۳
پرهیــز از جایگزینهــای تأســفبار .ایــن چارچوب
بــه فرآینــد انتخاب مــواد ارزش میدهد و بــا تمرکز
بر منابع محدود ،موجب توسعه فهرست نانومواد
میشــود .عالوهبــر ایــن ،از جملــه اثــرات گســترده
چارچوب پیشــنهادی میتوان به برجســته کردن
شــکافهای دادهای موجــود بــه منظــور تحــرک
بخشی در حوزه تحقیقات موردنیاز و ایجاد ابزاری
بــرای اطالعرســانی در جهــت طراحــی نانومــواد و
محصوالت بهبود یافته بهوسیله آنه ا اشاره کرد.
این امر به شرکتهای حوزه فناوری نانو برای حل
چالشهــای اجتماعی در کوتاهمــدت و به صورت
پایدار برای نسلهای آینده کمک میکند.

پینوشتها:
9. cradle-to- gate
گهواره تا ورودی شــامل ارزیابی چرخه حیاتی جزئی محصول از استخراج از منبع
(گهواره) تا ورودی کارخانه (پیش از جابجایی به مصرفکننده) است.

10. polyaniline
11. Food and Drug Administration
12. Minimum Inihibitory Concentration
)غلظتی از یک آنتیبیوتیک که میتواند رشد با کتری را در شرایط آزمایشگاهی
مهار کند).

13. Multiwall carbon nanotube

؛1. Engineered nanomaterials
که در این مقاله تحت عنوان نانومواد خوانده میشوند
2. Nanotechnology National Initiative
3. Environment, Health and Safety
4. Multi-criteria decision analysis
5. Life- cycle assessment
6. Life cycle and risk assessment
7. Cumulative energy demand
8. zebrafish
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