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 . خالصه اجرایی1

اندازه  به  توسعه نیاز  از  برخواسته  است  ممکن  که  آزمایشی  و  های گیری 
ای  اساسی بوده و تنوع گستردهشده در فناوری نانو باشد، مهم و بینیپیش 

های موفق صنعت نظیر مهندسی دقت، میکرو و اپتوالکترونیک دارد. بخش 
گیری، های مرتبط در اندازه مولکولی، بدون توسعه به همراه فناوری زیست

اروپا   در  خود  پتانسیل  تمامی  توسعه  به  قادر  مرتبط،  اصول  و  آزمایش 
 .نخواهند بود

گیری ای از اندازه و مفهوم گسترده اوری جامعمترولوژی به عنوان یک فن
به  )های تحقیقاتی اروپاهای مختلفی از حوزه و آزمایش، باید درون مفهوم

  در   ما.  شود  بررسی  –با تاکید بر مراکز عالی   – (ERA صورت مخفف
 .کنیممی  صحبت "نانو  فناوری" با ارتباط در  خاص طور به اینجا

که توسط گروه متخصصان   ای استسومین مقاله رو،  پیش  گزارش وضعیت

شود.  در این زمینه نوشته می (HLEG) به صورت مخفف) سطح باال
فعالیت   توسط کمیسیون HLEG گروه برای  تا  است  یافته  در    رسمیت 

هایی را بدهد؛ این گزارش،  مشاوره "گیری و آزمایشاندازه "فناوری جامع 
های ورد اهمیت توسعه تکنیک را در م HLEG وضعیت متعارفی از اعضای

نماید.  گیری و توسعه مناسب درون فناوری نوظهور نانو منعکس می اندازه 
ای  با این وجود، این گزارش نتیجه زحمات زیادی بوده و به طور گسترده 

 .منتشر شده است

HLEG   گیری و آزمایش را به  کند که کمیسیون، اندازه قویا پیشنهاد می
 بخشی  عنوان  به)  نانو  فناوری  برای  خصوص  به  و   –صورت عمومی ببیند  

 اروپایی  پذیریرقابت  تقویت  منظور  به  اروپا  تحقیقاتی  هایزمینه   از  ادغامی

  مردم   زندگی  شرایط  ارتقا  برای  مشارکت  همچنین  و   جهانی  هایصحنه   در
 .ببرد کار  به( اروپا

ناپذیر از  بهتر است )باید( به عنوان بخشی ضروری و جدایی    نانومترولوژی
های فناوری نانو دیده شود. هر فعالیت درون علم و فناوری  تمامی بخش 

اندازه  از  مرجعی  با  مقایسهگیریباید  به  بتوان  تا  پذیرد  پذیری  ها صورت 
 .نتایج کمی و قابلیت جایگزینی محصول اعتماد کرد

های اساسی  کند که بخش به کمیسیون توصیه می  HLEG عالوه بر این،  
گیری و  ن بودجه برای فناوری نانو را باید به طور خاص به اندازه از تامی 

پروزال  و  پیشنهادات  برای  زمینه  که  دهد  ارجاع  های  آزمایشات مرتبطی 
حوزه درون  نانومترولوژی  همزمان،  طور  به  باشد.  باز  نیز  های جدید 

های اروپایی  ، باید مبتنی بر مراکز عالی و شبکه (ERA) تحقیقاتی اروپا
بنا شود. همچنین، انتشار سیستماتیک دانش در این فضا مطلوب    موجود

های مختلفِ مرتبط با  است. در نهایت باید گفت که فناوری نانو در زمینه 
، شود. تحقیقات پایه خودش و در کل، یک فناوری بسیار پویا محسوب می 

سازی، تقریبا به صورت همزمان  کار رفته، نوآوری و تجاری توسعه فنی به 
به یک سرمایه می   رخ مترولوژی هم  به طور کلی،  متمرکز  دهد.  گذاری 

مذکور   موضوع  همچنین  دارد.  نیاز  ماهر  افراد  به  هم  و  فناوری  برای 
اندازه  برای  صدق  )مترولوژی  نیز  نانو  فناوری  برای  آزمایش(،  و  گیری 

شود که تحقیقات پشتیبانی و چالشی را  کند. به کمیسیون پیشنهاد می می
خود را برای حفظ محققین اروپایی و صنایع رو به رشد توسعه دهد  بپذیرد،  

گیری و آزمایش( حمایت و از یک فناوری نظارتی توانمند )به اسم اندازه 
 .گیری و آزمایش برای فناوری نانو استکند. در این مورد منظور، اندازه 

 

 

   
 گرفته شده است.  یفناور ستی و ز کیدقت، اپتوالکترون یکه از مهندس  یکنون  یکاربرد  "ینانومترولوژ". سه مثال از 1شکل 

  



 نانو یدر فناور شی و آزما یریگبه اندازه  ازین

 تهیه شده در گروه استاندارد و ایمنی فناوری نانو | 3

 

 

 نانوی در علوم و فناور  یمی و ش یشناسستی ز ک،یزیف ری علوم مرسوم نظ  یها. توسعه حوزه2شکل 

 

نانو   فناوری نوظهور. 2  

 افراد مختلف هست. یمختلف برا اءیاش یبه معن "ینانوفناور"عبارت 

برا  شتریب مشترک  مهندس  یفناور  یمفهوم  درون  خالصه  دیتول  ینانو   ،

گرفته شده  یکروفناوریاز م جینانو به تدر یمفهوم، فناور نی. در اشودیم

محصول   ای  ندیفرآ  کی  ی رفتار کارکرد  ،یکیزیف  دهیهر پد  نجا یاست. در ا

 یبند( ردهیبحران  تیبُعد )کم  کی نانو حداقل در    یتحت عبارت فناور  ،یفن

نانومتر،   1واحد طول نانومتر است )  گران یب ی بُعد کی  تیکم ن ی. اشودیم

 است(.  10 - 6 کرومتریم کیمتر و   10 -9

تول  ی بررس،  یسنجمشخصه  س  دیو   ،یکیالکترون  ،یکیمکان  ستمیهر 

 کردیرو   نای – شودیرا شامل م یتوسط مونتاژ مولکول یستیو ز ییایمیش

رو  م  نییپا  کردیرا در اصطالح  باال  به    کردیرو   نی. همچنندیگویبه  باال 

و    یبردارو محصول همراه است، مانند براده   ندیفرآ  یسازبا کوچک   نییپا

 یکپارچگی  یبصر  یهامولفه  ریاز مواد بالک، نظ  یاچند مرحله   یندهایفرآ

حت و  نانومتر  حد  در  دقت  و  ز  ی سطح  برا  ریدقت   یتوگرافیل  ی نانومتر 

 .افتهیماورابنفش و ماورابنفش بسط 

ابعاد  ی بحران  ابعاد  م  ی به عنوان  در نظر گرفته  نمونه  از  که    شودی جالب 

کوچک    ار یبس  یهابه نمونه   "نمونه"کارکرد آن مهم است. عبارت    یبرا

 در ادامه آمده است: یاز ابعاد بحران  ییها. مثال شودی محدود نم

که امکان    یبه طور  ن،ی بدنه ماش  دیتول  یبرا  یصفحه فلز  کی  یزبر        ·
 فراهم شود  یور مناسببه ط یزیآمرنگ 

  ی لبه به خود  نی ، ایارتباطات مخابرات یبرا  ی نور  لتریف  ک یلبه در          ·
 باشد  کرومتریخود ممکن است چند م

 دارو  شرفتهیپ لیتحو یبرا مریپل یتخلخل غشا مولکول       ·

مشخص    یکربندیپ  ک یموارد با    نیها، عملکرد در افاصله در مولکول         ·
 و خاص در ارتباط است

فناور  وستهیپ  یسازکوچک   امروزه با   ییهاساخت نمونه  د،یتول  یهای در 

ممکن ساخته   یینانو یهایژگیو و  اسیاندازه نانو را به همراه دقت نانومق

ا طر  شرفتیپ  نیاست.  و   یکارتراش  رینظ  یمختلف  یها ک یتکن  قیاز 

و    UV  یونیباال، پالسما و اشعه    اریقطعات خودرو با دقت بس  زکردنیتجه

EUV  کندوپاش اشعه، و ی( نورینگار)طرح   یتوگرافیل  دینسل جد  یبرا ،
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دستکار  یتوگرافیفوتول همراه  است.    یمولکول  یبه  آمده  دست  به 

فناور صنا   ی محصوالت  در  امروزه  و    کیکروالکترونیم  ،ییدارو   عینانو 

 .ندشوی م افتیدقت  یمهندس

 ییبلکه حد نها  ست؛ین  یکروفناوریادامه ساده از م  کینانو تنها    یفناور

هر اتم در برابر    اتی )در دانش مواد، خصوص  دهدی دانش مواد را نشان م

اتم   یادیز  اریبس  رهیزنج ناپداز  فناورشودیم  دیها  در  اما  نانو،    ی(. 

ها  مولکول  اتیو خصوص  دهندیخود را از دست م   تیمواد اولو  اتیخصوص

  ات یاست که خصوص  یانانو حوزه   ی فناور  گر،ی. به عبارت دشودیمهم م

. با  کنندی م  دا یپ  ی مواد با هم تالق  ات ی ها( و خصوص)شامل اتم   یمولکول

است.    ی حیو تلو  ی اغلب اوقات ضمن  ،یمولکول  ات ی وجود ارتباط خصوص  نیا

  م اما مفهو  نانو مرتبط است،  یبه وضوح به فناور  DNAکه مطالعه    یدر حال

زم  "نانو" فلز  کی  یزیآمرنگ   تیقابل  نهیدر  ا  یصفحه  در    نیو  مفهوم 

سادگ  کی موتور    لندریس  یکارتراش   نهیزم به  غ  ی خودرو  چشمان    ر یاز 

اند که  بوده   ییهاپروژه   ریاوصاف دو مثال اخ  نی . با اماندیپنهان م  نیزبیت

  رار در گذشته ق  یادیز  یابرنامه  ی هاچارچوب   شیو آزما یریگتحت اندازه 

 اند.گرفته

  ی نانو نسبت به مطالب  ی از فناور  تیحما  ی برا  شیو آزما  یریگاندازه   یمعنا

شود تا    جادیا  "یریگاندازه   یابزارها"است که    نیا  د،یگرد  انیکه در باال ب

  ی درست  یمعن  دیابزارها با  نیکوچک را ممکن سازد. ا  اریابعاد بس  یریگاندازه 

)واحد   SIبه متر در واحد  انبتو ی ابیرد تیرا بدهند تا با قابل یریگاز اندازه 

  ح یصح  یسازمشخصه   یبرا  دیبا  هیزاو   نی. همچندیرس  (یالمللنیب  ستمیس

 شود. یریگابعاد، اندازه 

 نانوشیمی 

مسئله نانومتر،  مقیاس  در  شیمیایی  محسوب  تحلیل  باال  پتانسیل  با  ای 
حال  می در  سلول شود.  در  دستگاهحاضر  در  حتی  یا  زیستی،  های  های 

تر، توجهات به تحلیل شیمیایی درون ابعاد بسیار کوچک  هادی کوچک نیمه
معطوف شده است. در حال حاضر، هیچ ابزار عمومی وجود ندارد تا بتواند  

بخشی را ارائه دهد. به  ها، دقت فضایی مناسب و رضایتبرای این تحلیل 
های دیگری به غیر از طول، اوری نانو برای بررسی کمیتتازگی، مفهوم فن

به عنوان مثال برای مقادیر بسیار کم مواد، تعمیم داده شده است که کلمه  
ها و مواد مرجع مناسبی  شود. عالوه بر این، رویهنانوشیمی به آن اطالق می

 .باید از این فناوری پشتیبانی کند

  
شناسینانوزیست  

نان فناوری  زمینهمفاهیم  در  سرعت  به  زیستو  مولکولی های  شناسی 
اند. به صورت خاص فناوری نانو یک ابزار مناسب است که  پذیرفته شده 

هایی سریع و دقیق را ارائه  ، تحلیل   یا پروتئومیکس  ژنوم انسان  در پروژه
های  ، ربات   دهد. به عنوان مثال، با استفاده از اسالیدهای میکروسکوپمی

میکروآرایه   دقیق قادرند  محققان  دسترس،  در  تجهیزات  سایر  های  و 
توانند عملکرد هزاران ژن  می   هاپروتئین یا ژن را بسازند. این میکروآرایه

  "های ژنیتراشه "گیری کنند. این  یا پروتئین را به صورت همزمان اندازه 

اند ده تر ارائه شبیشتر در نشریات علمی عمومی   "های پروتئینیتراشه"و  
 .برد موج بعدی تحقیقات پزشکی و دارویی هستندو در حال پیش 

 
در   DNA . دستگاه مفهومی برای شناسایی تغییرات توالی3شکل 

 سطح جفت پایه

  
)که به صورت   عمدتاً برای پایش سطوح بیان ژن DNA هایمیکروآرایه 

ژن  از  زیادی  بسیار  تعداد  آزمایش  همزمان  قابل  استفاده  ها  هستند(، 
آرایه می حال  این  با  می شوند.  توالیها  تغییرات  شناسایی  برای   توانند 

DNA های زیادی  در یک سطح منفرد پایه استفاده شوند. مثالی از پلتفرم
های است. واکنش   که اکنون در دسترس هستند در باال نشان داده شده 

ها  فتند که به آنااتفاق می  های میکروسکوپیمولکولی روی سطوح دانه 
شود. برای هر واکنش در یک پروفایل، هزاران مولکول  گفته می  میکروکره

چسبند. کد می    شده به صورت رنگیهای کدگذاری به سطح میکروکره
برای  رنگ تخصیص لیزر  از  و  است  آزمایش  درون  واکنش  بیانگر  یافته، 

می  استفاده  واکنش  این  واکنش پایش  اندازه  با  تهای زیسکند.  مولکولی 
گزارش  مولکول  یک  از  اندازه استفاده  دیگر  میکننده  این  گیری  شوند. 

گزارش  پلیمریمولکول  واکنش  زنجیره  یک  در طول  درون  [v]کننده   ،
می  جاگذاری  گزارش هدف  مولکول  هیبریدهشود.  با  کردن  کننده 

می  نشان  را  واکنش  محدوده  کره،  میکرو  روی  این  کاوشگرهای  دهد. 
کننده یک رنگ دارد، بنابراین در مجموع دو منبع رنگ  ارش مولکول گز

کننده روی سطح میکرو  وجود دارند؛ کد رنگ میکرو کره و کد رنگ گزارش 
 ه.کر
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 بیشتر  هایمثال 

شود دادن تنوع مسائل، در ادامه تعدادی مثال از مسائل ارائه می برای نشان
های مناسب  شوند که مقیاس توانند به درستی فهمیده  که تنها زمانی می 

 .در محدوده نانومتر در دسترس باشد

های  ها مثال جالبی از مواد جدید ساخته شده از شبکه اتم ها و فولرن نانولوله
هایی با ساختار و خصوصیات پیچیده  کربن هستند. این مواد ماکرومولکول 

اس  اند. تکنیک ساخت بر اسهایی با قدرت غیرمعمول را منجر شده و سیم 
های  های نانوفناوری کنترل تکنیک تکرار شیمیایی است و یکی از چالش 

 .تکرار برای ساخت عمومی محصوالت است

تشخیص صورت برای نظارت امنیتی یک مشکل واقعی و مهم است که  
فشرده الکتریکال،  اپتو  تصویر  تشخیص  سرعت  به  تحلیل،  نیاز  سازی، 

های نوری  حلی نیازمند سیستم راهها دارد. هر  سازی و فراخوانی داده ذخیره 
ای بسیار یکپارچه و اجزای پیرامونی  با کیفیت بسیار باال، الکترونیک رایانه

است که به صورت جدا در ابعاد چند نانومتر یا حداقل با دامنه تغییرات در  
 .اندحد نانومتر ساخته شده 

کاتالیست  نانو،  مقیاس  در  شیمی  از  دیگری  ز مثال  این  هستند.  مینه  ها 
مولکول واکنش  بین  سطح  در  را  شامل  هایی  مختلف  فازهای  در  و  ها 

نمی می تنهایی  به  و  سینتیک شوند  یا  جامد  حالت  شیمی  در  های  توانند 
 .واکنشی شناخته شوند

ثانویهطیف یون  جرمی  آنالیز   سنجی  برای  مناسب  تکنیک  تنها  امروزه 
شد. با توسعه در این زمینه،  باها میهادی در صنعت ساخت نیمه   هادوپنت
مانند  دستگاه  ویفر    "ترانزیستور"هایی  سطح  با  زودی  به  است  ممکن 

سنج جرمی  نانومتر ساخته شوند. در حال حاضر طیف   10سیلیکونی زیر  
ها را  های زیادی مواجه است که ممکن است آنیون ثانویه با محدودیت

آن  بر  نتواند  یا  بگذارد  سر  بهپشت  کند،  غلبه  چنین    ها  در  دلیل  همین 
های کمّی در اختیار نیست. در نتیجه در این زمینه تجهیزات  مواردی، داده 

 .سنجی مواد نانو مورد نیاز استجدیدی برای مشخصه 

الیه  مرسوم  پوشش  یک  مشابه،  شکل  شیشه، به  روی  ای 
ZnO/Ti/Cr/Ag/Ti/ZnSnOx/TiO2/Glass   الیه با 

دیگری نظیر نقره با ضخامت کمتر    هاینانومتر و الیه  200کلی بیش از  
تواند ترکیب عنصری هر کدام از این  نانومتر است. هیچ ابزاری نمی   5از  

 .ها را با دقت و وضوح کافی نشان دهدالیه

زمینه   تغییر کلی در  ایجاد  بیان می"مواد"برای  مثالی  نیازمند  ،  شود که 
آ بیماری  زمینه  در  این مثال  نانومتر است.  لزایمر است.  بررسی در سطح 

این   است که موجب  آلمینیوم عنصری شیمیایی  معتقدند که  دانشمندان 
شود. برخی از دانشمندان نیز مخالف هستند. در زمان حاضر،  بیماری می 

ابزارهای موجود دقت کافی برای تحقیق در این مسئله را ندارند. بنابراین  
ها بتوانند  سلول  الزم است که عناصر در اندازه نانومتر با دقت باال درون

 .شناسایی شوند
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نشان یک  برای  به  ساخت  فرایند  یا  محصول  هر  که  مسئله  این  دادن 
با قابلیت ردیابی  گیری کمّی  اندازه   رسد، تقاضای عملکردی مشخص می 

ضروری است. از این رو  شده الزم و  آن تا یک مقیاس مترولوژی موافقت 
کسب یک  درون  به  نانو  فناوری  آوردن  که  برای  است  نیاز  موفق،  وکار 

زمینه  در  تا  شود  تسهیل  مرتبط  مترولوژی  ابزارهای  به  های  دسترسی 
امکان  گسترده سهاندازه ای،  اتمی  گیری  مقیاس  در  شود.  بعدی  فراهم 

کمیت اندازه  تمام  در  زیگیری  و  شیمیایی  فیزیکی،  در  های  و  مهم  ستی 
ها، از طراحی، ارزیابی نمونه اولیه تا اجرا  سطوح مختلف توسعه نانوسیستم 

 .مورد نیاز است

از این رو، نانومترولوژی باید به عنوان یک بخش ضروری و جدایی ناپذیر 
از فناوری نانو دیده شود. نانومترولوژی باید با توسعه علوم و فناوری نانو،  

 .ارچه توسعه بیابد زمان و یکپبه صورت هم 

برای به کار بردن یک مترولوژی عملی در زمینه فناوری نانو، به عنوان  
واحدهایاندازه مثال،   تا  ردیابی  با قابلیت  نانومتر   SI گیری در محدوده 

استانداردهای   است  نیرو(، الزم  و  ماده  زاویه، کیفیت  گیری اندازه )طول، 
  1اند و در ضمیمه شناسایی شده هایی که عملی ایجاد شود. تاکنون زمینه 

 :ها اشاره شده است، عبارتند ازبه آن 

 استانداردهای نوشته شده        ·

 ابزار دقیق علمی        ·

 گیری تایید شدهاندازه های روش       ·

 گیریاندازه استانداردهای         ·

 آنالیز شیمیایی        ·

 شناسیزیست       ·

است که فناوری نانو به یک قدرت و اقتصاد جهانی  توجه به این نکته مهم  
هم   و  شده  نوشته  استانداردهای  هم  رو  این  از  شد.  خواهد  تبدیل 

به طور  اندازه استانداردهای   ایجاد شود.  اجماع جهانی  با یک  باید  گیری، 
 .ها در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا باید هماهنگ شودخاص، تالش 

که نانومترولوژی بدون فناوری نانو بی معنی   گفتن این نکته هم مهم است
گیری باشد، نیازی به مترولوژی اندازه است. بدون یک فناوری که نیازمند  

نیست. اما بیش از آن، نانومترولوژی عملی، به درجه باالیی از بلوغ فناوری  
 .برای ساخت استانداردهای عملی وابسته است

فناوری زده شد، مفید  تیک و زیستسه مثالی که از مهندسی دقیق، الکترواپ
 :کندبودن نانومترولوژی را بیان می 

پویشی  4شکل   پراب  میکروسکوپ  یک  صفحه   تصویر  یک    50از 
میکرومتری از سطح ویفر سیلیکونی را بعد از برش اولیه   50میکرومتر*

دهد. در این مرحله طول برش  سطح شمش الماس )سمت چپ( نشان می
اس  1.8 قلم میکرومتر  از  بعد  صیقل ت.  و  ) زنی  الماس  سطح    10دادن، 

با یک    3.4میکرومتر*  10میکرومتر* راست،  نانومتر( طبق شکل سمت 
می  247/0زبری   نمایان  برای  نانومتر  رقابتی  پارامتر  یک  زبری  شود. 

سازندگان این ویفر است، زیرا این زبری برای ساخت پوشش بعدی که  
 .میت استشود، حائز اهروی تراشه ایجاد می 
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 . برش الماس و سطوح شفاف سیلیکونی 4شکل 

  

 
نانومتر  250نانومتر عرض داشته و فضای بین، حدود  100نانومتر طول و حدود  80روی ویفر سیلیکونی، حدود    . برآمدگی الک نوری5شکل 

 .دهداست. روند سمت چپ، جزئیات اهمیت عملکرد دستگاه را نشان می

 
نشان داده شده    های لیتوگرافی نورنوری با کیفیت، با روش -مواد الکترو 
پراب  ساخته می   5در شکل   با میکروسکوپ  و  گیری اندازه پویشی  شوند 

ها )سمت چپ تصویر( برای کیفیت عملکردی شوند. جزئیات پروفایل می
گیری حائز اهمیت است. این کار توسط یک  اندازه دستگاه و تصحیح کمّی  

شود که با قابلیت ردیابی تا متر کالیبره میکروسکوپ پراب پویشی انجام می
 .شده است

باکتری  پالسمیدهایی در  وجود  که  مولکولها  از  با   DNA هایدارند، 
گیری با قابلیت ردیابی،  اندازه اند. یک  تشکیل شده  دارمارپیچ دوگانه گره 

نشان داده شده است، اجازه تخمین دقیق طول    6همان طور که در شکل  
شود. مشخص می   بازها دهد که در ازای آن، تعداد جفت را می  DNA هر

گوید که آیا  کمّی طول، به ما می گیری  های ناشناخته، اندازه DNA برای
 .از مارپیچ دوگانه تشکیل شده است یا خیر

زمینه  از  بسیاری  به  است،  پیچیده  فناوری  یک  نانو  فناوری  های  چون 
مرتبط است. به    2ضمیمه    1و جدول    1مختلف نشان داده شده در شکل  

بندی یک سیستم مناسب از استانداردهای نوشته  رسد که فرموله نظر می
های معمول و قواعد درک معمول از بندها، توصیفات، کیفیت ه، روششد

 .ترین زمان ممکن، ضروری استبودن اطالعات و غیره، در سریع و کمیتی

ترین شده ضروری هستند و باید از ابتداییاز این رو استانداردهای نوشته 
 .المللی یا حداقل اروپایی باشنداستانداردهای بین 

دارد، این استانداردها باید از فرمت یک استاندارد موجود    تا جایی که امکان 
  ابعادی،   هایمشخصه   مثال،  عنوان  به  که  طور  همان  –برخوردار باشند  

اجرا شوند.   ([v]مشخصات محصول ژئومتری) اسپیجی   فرمت   در   باید
می  نظر  به  کل  تحقیقات  در  سری  یک  از  پشتیبانی  یا  ایجاد  که  رسد 

 .ضوح یک بُعد اروپایی داشته باشد، ضروری استکه به و  [vi]اصولیپیش 

 

 
 روی سطح میکا DNA های میکروسکوپ پراب پویشی از پالسمید. بررسی6شکل 
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گیری به شدت به تجربه به دست آمده از  اندازه قابل اعتماد بودن نتایج  
 .همکاری و شناخت از کار همکاران وابسته است

استاندارد،  اندازه مشخص شده است که استانداردهای   و تجهیزات  گیری 
 .هستندبرای ایجاد اعتماد و اطمینان، معیارهای مهمی

های متعددی روبرو رسد و با سختی می این مسئله، چالش خاصی به نظر  
امر، وسیع  این  )از  است. علت  نانومتر  از    100تا    0.1بودن دامنه  نانومتر( 

نامیده    دنیای اتمی تا مکانیک کوانتومی است. این بازه گذار، مزوسکوپیک 
گیری بسیار  اندازه کنش حسگرها و  شود که در آن، توصیف دقیق برهم می

این  اما  است.  پیش   دشوار  یک  نتایج  مسئله،  ایجاد  برای  ضروری  شرط 
 .کنش استقابل اعتماد و صحیح از برهم  گیریاندازه 

شکل    ،  های زیرسطحیاستانداردهای فیزیکی برای زبری سطح، ویژگی
بودن و همواری سطح( شیشه، سرامیک و فلز به شدت  بودن، کروی)مسطح 

 .الزم و ضروری است

استانداردها )برای ساخت مواد غیر آلی(، وجود استانداردهای  عالوه بر این  
های  معادل برای فناوری نانو در تمام انواع فرایندهای مواد آلی شامل سلول 

 .گیری( در موارد خاص بسیار مطلوب هستنداندازه  زنده )تولید، پایش و 

می مشخص  آیا  وقتی  نیستند،  فهم  قابل  مرجع  استانداردهای  که  شود 
های آزمایش  های تایید اعتبارشده و روش گیریاندازه است که با  ممکن  

های فیزیکی و شیمیایی باید به صورت کمّی  تعویض شوند؟ کدام کمیت
گیری رفتار  اندازه گیری شوند؟ اصول فیزیکی بهینه برای  اندازه   شناسایی و 

با  شده چیست؟ یک فرایند نانوفناورانه چه زمانی باید  عملکردی درخواست 
 زمان با خود فرایند کنترل شود؟ گیری و/یا مشاهده هم اندازه یک 
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هایی را برای  ها و شبکه، برنامه  چندین ایاالت عضو و چند کشور داوطلب

این پروژه  ایجاد کرده و به صورت فعالی  نانو  ها را حمایت مالی  فناوری 
برنامه می این  جمله  از  می کنند.  به  ها  کرد.  اشاره  نانومترولوژی  به  توان 

شکل   مثال،  پروژه 7عنوان  از  آلمان  دولت  ساالنه  مالی  حمایت  های  ، 
 .دهدنشان می  2001تا  1997فناوری نانو را در بازه زمانی 

دار در سراسر  با این حال، یک روش منسجم اروپایی برای یک توسعه جهت
عمومی اروپا ضرو  فعالیت  که  است  حالی  در  این  است.  در   M&T ری 

برنامه  و  اروپایی  چارچوب  پنجم  برنامه  برنامه  جمله  از  آن  قبلی  های 
های زیادی را در زمینه فناوری نانو حمایت چارچوب سوم و چهارم، پروژه 

کرده  از    مالی  ردیابی  قابل  زنجیره  یک  خاص،  موارد  برخی  در  است. 
 .است عادی در بازه نانومتر، اجرا شده های ابگیریاندازه 

ها را به صورت خاص درون علوم  چالش   COST نانوفروم در قالب پروژه
بندی کرده است. نانوفروم، هسته گروه مولکولی فرمولهنانو و علوم زیست

بندی فرایندها دهد که در فرایند فرمولهرا تشکیل می  ای نانواِستَگمشاوره 
در  برای   را  مترولوژی  اخیراً  نانوفروم  دارد.  قرار  ششم  چارچوب  برنامه 

 .محدوده کاری خود گنجانده است

  

 
 . حمایت آلمان از فناوری نانو7شکل 

  
پروژه  از  حمایت  برای  آلمان،  دولت  ساالنه  در  بودجه  نانو  فناوری  های 

ار به نمایش در آمده است. همکاران صنعتی دیگر، تقریباً یک مقد  7شکل  
 .کنندمعادل پول را تهیه می 

درحال     و یوسپِن   ، یورولب  ، یوروکِم  های اروپایی مانند یورومِتسازمان
گیری و آزمایش نانو هستند. یورومت در  اندازه شناسایی مفاهیم مختلف  

قابلیت  دقیق  بررسی  دسترس  حال  در  پیش اندازه های  و  بینی  گیری 
ریزی کرده است. در  یک کارگاه جهانی را برنامه   نیازهاست. این سازمان،

ها را آغاز  شوند تا بتوان آنبندی میهای یورومت فرموله این کارگاه پروژه 
یوسپن نیز   . اندها تاکنون حمایت مالی نشدهنمود. با این وجود این پروژه

ومترولوژی است.  یک برنامه آموزشی برای اجرا در نظر دارد که شامل نان
 .شوداین برنامه از طریق برنامه چارچوب پنجم حمایت مالی می 
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گیری و آزمایش نانو، مثالی واضح از موضوعات علم و فناوری است  اندازه 
بررسی شود. این بررسی   (ERA) که باید درون محیط تحقیقات اروپایی

پذیری اروپایی های بعدی به منظور رقابت توسعه بنایی در  تواند سنگ می
شده در برنامه چارچوب ششم مانند موسسات  بینیباشد. باید به شرایط پیش 

و مراکز عالی توجه خاصی شود، همچنین مقدار بودجه کافی باید   مجازی
شده فناوری نانو مهیا شود.  بینیگیری و آزمایش در برنامه پیش اندازه برای  
شده و بینیرو، در ادامه ما یک برنامه کاری بر اساس نیازهای پیش   از این

های  شود که جنبه ایم. پیشنهاد می همچنین منابع در دسترس کنونی چیده 
 :زیر در نظر گرفته شوند

 کارگاه 

در اولین فرصت باید یک کارگاه ایجاد شود تا دیدگاهی جامع و فراگیر در  
ش در بازه نانو به دست آید. هر چه دانش  گیری و آزمایاندازه مورد وضعیت  

در   جلساتی  به  کارگاه  در  است  ممکن  یابد،  توسعه  پویاتر  نانو  فناوری  و 
ها دانشمندان و سایر رابطه با موضوعات اختصاصی نیاز باشد که در آن

 .کنندگان، تجربیات خود را مبادله نمایندشرکت

 فهرست

تواند بسیار مفید  ر اروپا می های کنونی دآوری یک فهرست از فعالیتجمع 
های کنونی را با  توان فعالیت باشد. به صورت خاص، با تهیه این لیست می 

 .شده مقایسه کردبینینیازهای پیش 

 ها سایر فعالیت
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های  دادن مسیری برای تواناییتواند جهت نشان راه میتوسعه یک نقشه 
فرآیندی و پسافرآیندی، در درونگیری، برای یک کاربرد  مورد نیاز اندازه 

 .اصول گوناگون فناوری نانو مفید واقع شود

  
 پیشنهادات   . 6

HLEG  از حمایت  به کمیسیون توصیه می قابل توجهی  کند که مقدار 
گیری و آزمایش  اندازه مالی برای فناوری نانو را به صورت خاص، صرف  

برای پروپوزال( کند.    های بازمورد نیاز مرتبط )برای دستیابی به فراخوان
ها و باید با اتکا بر شبکه  ERA زمان، نانومترولوژی درونبه صورت هم 

سیستماتیک   انتشار  همچنین  شود.  بررسی  موجود  اروپایی  عالی  مراکز 
 .دانش حاصل نیز مطلوب است

اقدامات خاص باید با مطالعات و تحقیقات حمایت شوند تا بتوانند با ورود  
این  به زمینه  اروپایی بگذارند.  اثرات بسیار خوبی در سطح  های مختلف، 
های مختلف جهانی  کننده جنبه ها باید در نظر گرفته شده و بازتابشناسایی 

  و  آمریکا انند م مناطق   سایر  در تمایالت و  شرایط  مثال،  عنوان  به  – باشند 
باید به طور خاص جالب    متحده   ایاالت  شرایط.  شوند  دیده   شرقی  آسیای

باشد. با این حال، دانش و فناوری در روسیه، اروپای میانه و شرقی باید  
 .مورد بحث و اصالح قرار گیرد

های اروپایی مانند یورومت، یوروکم، یورولب و یوسپِن باید در این سازمان
شوند درگیر  سازمان زمینه  سایر  ملی  .  موسسه  مانند  ملی  و  محلی  های 
فناوری و  می   استاندارد  درگیر  نیز  ایاالت متحده  اداره  از  با  ارتباط  شوند. 

نیز باید برقرار شود. این اداره دو طرح در زمینه   هاالمللی اوزان و مقیاس بین
 .اندازی کرده استنانومترولوژی راه 
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 نانومترولوژی به نیاز از بیشتری هایمثال     1 ضمیمه

 

این موارد  های اول در ارتباط با کنترل کیفیت تولید دارو هستند. در  مثال
از طریق   زنده  حیوانات  روی  بر  دارویی  اثرات  آزمایش  جایگزینی  امکان 

نیز وجود دارد. برای   "  شدهسنجیمحصوالت زیستی به خوبی مشخصه "
مشخصه  به  اندازه سنجیدستیابی  با  مذکور  باید  های  نانوتحلیلی،  گیری 

 .اشته باشدگیری استاندارد بسیار دقیق و حساس وجود دهای اندازه رویه

نیاز به اجزای مکانیکی بزرگ دارد و    لیتوگرافی با اشعه شدید ماوربنفش
های اشعه  های نوری اشعه ایکس به خصوص برای زبری سطح آینه مولفه

ای زیر نانومتر،  ایکس، باید با دامنه تغییرات مناسب در نانومتر، و تا اندازه 
  مقابل   در  –  لیتوگرافی  تجهیزات  در  حداقل  –تولید شود. صنایع اروپایی  

ن  نشا  که  دارد  وجود  مشخصی  عالئم .  اندگرفته  قرار  جهانی  رقابت  یک
اندازه می و تجهیزات  نبود فناوری  برای  دهد  گیری مناسب، مشکالتی را 

نویددهنده   تولیدی   و   یونی  اشعه  ماشین  مثال  عنوان  به  –فرآیندهای 
 .است کرده   ایجاد – مشابه هایفناوری

جایی و فاصله خواهند داشت. این  گیری شکل، جابه ها نیاز به اندازه ماشین 
کوچک  زوایای  یا  نقاط  به  باید  اندازه ) موارد  ماشین  نوع  گیری  یک 

شده، ارجاع داده شوند.  مرجع تعریف  (در مقیاس نانو   هماهنگی و مختصات
اند، به  شده تجهیز علمی مشخص   2اکثریت مواردی که اکنون تحت نظر 

های تحلیلی برای مشاهده اشیاء با ابعاد نانومتر وابسته هستند. اما  تکنیک
برای ساخت و تولید مجدد اشیاء در مقیاس نانو، به چیزی بیشتر از این نیاز  

اند، گیری وجود داشته های اندازه های اولیه ماشین است. پیش از این نمونه 
های اولیه بسیار بیشتری ن نیاز به نمونه، اما همچناZeiss به عنوان مثال

ها )تِستِر( به همراه  ها )پراب( و چشندهوجود دارد. به طور مثال، کاوشگر 
 .افزارهای راهبردی نیاز به توسعه دارند نرم

سطح شیمیایی  تحلیل  گسترده  ،در  مقتضیات  و  منظر  نیازها  از  ای 
های تجاری  درون برنامه   های مترولوژیاستانداردهای مستند و برخی جنبه 

تحلیل   ISO Technical Committee 201 برای حوزه  )در 
شیمیایی سطح( وجود دارد. استانداردهای مستند زیادی از این کمیته فنی 

توان یافت. برخی از این استاندارد، نیازهایی را در فناوری نانو شناسایی  می
 .کنندمی

اند. این موارد مطابق  رش یافت شدهنیازهای زیر در طول نگارش این گزا
 .اندبندی شدههای بخش سوم، بخش با هدینگ 

 شدهاستانداردهای نوشته        ·

می  مورد  محصول  این  مشخصات  عمومی  فرمت  شامل  نهایت  در  تواند 

 .شود (GPS) ژئومتری

تجهیزات علمی. فناوری نانو به طور همزمان، سازوکار و تجهیزات         ·
اندازه کامال   برای  را  پدیدهجدیدی  زیراتمی  گیری  مقیاس  در  جدید  های 

این  پیشنهاد می  اروپا در این حوزه به صورت فعال کار کرده است.  دهد. 
 :شودموضوع، شامل موارد زیر می

های پراب پویشی چندین تولیدکننده در اروپا، آمریکا و ژاپن  میکروسکوپ 
  وپ نوری روبش میدان نزدیک دارند. تجهیزات جدید باید شامل میکروسک

تولید می آلمان  اکنون در  این نوع میکروسکوپ هم  شود. تکنیک  شوند. 
 .های پراب پویشی موازی برای بررسی جزئیات میکروسکوپمیکروسکوپ 

در  طیف تولیدکننده  یک  استاتیک،  )سیمس(  ثانویه  یون  جرمی  سنجی 
آلمان دارد. بخش مغناطیسی   انگلستان و  و   سیمس )برای شکل آمریکا، 

 .هادی(: تولیدکننده در فرانسه، آمریکا و آلماندادن عمیق در نیمه فرم

، در سوئد، آلمان و انگلستان )همچنین  سنجی فوتوالکترون پرتو ایکسطیف
 .شودژاپن و آمریکا( تولید می 

 .شوددر انگلستان، ژاپن و آمریکا ساخته می اوژه

های بیشتر به منظور  برای توسعه   ونی پویشیتکنیک میکروسکوپ الکتر
 .باال  های ابعادی از نسبت ابعادیگیریاعمال اندازه 

 .شود، در هلند، آلمان و ژاپن تولید می یمیکروسکوپ الکترونی عبور

 .شوددر آلمان و ایتالیا تولید می سنج اشعه ایکستداخل 

 .شودمان و آمریکا تولید می در فرانسه، آل سنجبیضی

 فرابنفش  (VUV) و خالء (EUV) لیتوگرافی شدید

 .یمرکز پایشی لیزر، نظیر میکروسکوپ هم میکروسکوپ تداخلی لیزری

های غیرتخریبی ضخامت  گیریاین میکروسکوپ به عقیده ما برای اندازه 
 .های نازک، جالب و نویدبخش استاز پوشش 

ی اشعه  متمرکزفناوری  متمرکز   .ونی  یونی  اشعه  فناوری  که  آنجایی  از 
قرار   "تجهیزات علمی"سازد، در لیست  را ممکن می   "بازکردن بُعد سوم"

پذیر های متقاطع از نزدیکی هر نمونه را امکاندارد. این روش ایجاد بخش 
و می عبوری  الکترونی  میکروسکوپ  برای  نمونه  تهیه  در  و  کند 

ال میمیکروسکوپ  استفاده  بیشتر  بسیار  پویشی  ترکیب  کترونی  شود. 
تواند به طور مثال،  میکروسکوپ الکترونی عبوری و اشعه یونی متمرکز، می 

 .گیری کندای با وضوح زیر نانومتر را آماده و اندازه های الیه نمونه

های جایی و دستکاری جایی و زوایای کوچک، برای جابه گیری جابه اندازه 
جایی نانویی در انگلستان و آلمان،  م است )ساخت مراحل جابه نانویی الز

 .جایی در اروپا و آمریکا(گیری جابه های اندازه ساخت سیستم 

اندازه  حذف  تجهیزات  علمی  تجهیزات  لیست  از  سطح،  بافندگی  گیری 
اند )تولیدکنندگان انگلستان، آلمان، آمریکا و سایرین(. تجهیزات برای  شده 

سیستم  هایگیریاندازه  و  کم  نیروی  اندازه با  و های  هماهنگی  گیری 
 .مختصات میکرو/نانو

 گیری تایید اعتبار شده های اندازه روش       ·

 مترولوژی ماسک 
 مترولوژی بر روی ویفر 

 افزار کالیبراسیون برای نانومترولوژیآزمایش و توسعه نرم

 گیریاستانداردهای اندازه        ·

استانداردهای سطحی نظیر استانداردهای زبری و صافی برای اپتیکس و  
 صفحات فلزی 

رنگ و  پوشش  برای  ضخامت  در  استانداردهای  کاربرد  قابل  آمیزی، 
 برای انجام میکروآنالیز سنجی عمقپروفایل

های نازک از مقیاس مولکولی گیری ضخامت الیههایی برای اندازه روش
های پلیمری های غیرتخریبی برای الیهخصوص با روش   متر، بهمیلی   10تا  

 شفاف

و نانوساختارها بر روی سطح، به خصوص خون    سنجی توپوگرافیمشخصه 
 یا بافت با سطوح سازگار 
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 سنجی عمق سنجی اصالح سطح، در مقیاس نانو یا پروفایل مشخصه 

میکروالکترونیک برای استفاده از مهندسی دقت و   Z و X  ،Y استانداردهای
 شیمی و زیست

های تعیین خواص  استانداردهای کاربردی در اشکال میکرو و سایر روش
 مکانیکی، نظیر خاصیت کشسانی 

 استانداردهای اندازه ذرات 

 گیری در بازه نانونیوتن استانداردهای نیروی دقیق برای اندازه 

به منظور    افزارهای بازرسی مشابه های نرم برای بافت سطحی و نرممقیاس
ماشین  اندازه کالیبراسیون  میکرو/نانو های  هماهنگی  و  مختصات  گیری 

 بعدیبرای سایر تجهیزات و ساختارهای سه 

های فیزیکی، شیمیایی و زیستی ماکروسکوپیک.  نانومترولوژی جدید کمیت 
دهد  هایی را پوشش می عالوه بر این، نانومترولوژی، استفاده از نانوسیستم

های فیزیکی، شیمیایی و زیستی  های بسیار دقیقی از کمیتیگیرکه اندازه 
 .سازدماکروسکوپیک را ممکن می 

منفرد نانویی  تجهیزات  مبنای  بر  جدید  الکتریکی   نظیر) استانداردهای 

SET) – طرح نانومترولوژی الکتریکی یورومِت را ببینید. 

 در اتصاالت تونلی   های جدید بر مبنای بلوک کولندماسنج 

 سنج آرایه جوزفسون مغناطیس 

 سایر حسگرهای جدید

 .توزیع اندازه حفرات و تخلخل در غشاهای فیلتراسیون

 تحلیل شیمیایی       ·

اندازه قابلیت نتایج  تراشه  ردیابی  بر روی  آزمایشگاه  گیری که توسط یک 
آماده شده است؛ همچنین هنگامی که تمایل به استفاده مجدد از تراشه  

 .قابلیت تولید مجدد نیز باید نشان داده شودوجود دارد، 

 سطح کاتالیست و عاملیت آن

بعدی آنزیم در ارتباط با اثربخشی گیری تاثیر ساختار پیکربندی سه اندازه 
 آن

بینی رفتار ها برای فهم و پیش گیری ساختار و خواص فولرن و نانولولهاندازه 
 ها و مطالعه خواص بهبودیافته آن

 روضوح فضایی بهت

 وضوح عمق بهتر

 حساسیت بهبودیافته 

 اطالعات شیمیایی بسیار بهتر 

 سازی اطالعات مولکولی پیچیده ساده 

 ابعادی اطالعات زیست 
 تحلیل ساختار و جایگاه در سطح اتمی

 هایی در هوا و آب های غیرخالء، روش روش

 های بسیار سریع روش

 مولکولی فناوری زیست       ·

 غشاهای حسگر گازی خون مورفولوژی سطحی از  

 ساختار سطحی سرسوزن 

 های کوپلیمریبلوک) و چسب پوست  ساختار سطح و زیرسطحی کاتتر
سایت )مولکول توزیع  فعال  چشندهای  در  گیرنده(  تشخیصی ه های  های 

 سنجش( حسگر، زیست)زیست
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 نانو یفناور یاقتصاد-یاجتماع اثرات    2 ضمیمه

 

های  فناوریترین  اند که فناوری نانو یکی از مهم متخصصان متقاعد شده 
می  محسوب  کشور  پتانسیل یک  فناوری  این  بسیار  شود.  اقتصادی  های 

هایی را  و ترس  قطعیتبینانه، عدم زیادی دارد؛ اما در کنار انتظارات خوش 
ها، باالبودن سطح پیچیدگی و نیاز به  نیز به همراه دارد. علت این ترس 

 .یکی آن استهای فیزدانش زیاد در این رابطه، به منظور درک زمینه 

  نانو   فناوری  محیطیزیست  هایمحرک   عوامل(  تمام  میان  )از

 :از  عبارتند

 شناسیزیست  دارو،  پزشکی،

فعال مواد  و  جدید  سبک ) داروهای  فیلتر  مواد  و  آرایشی  مواد    شامل 
مواد  سطح ) و  داروها  آلرژی(؛  ضد  باندهای  )مانند  پزشکی  چسبنده  های 

که   کاشتمی فعالی  شوند؛  غلظت  تعیین  موضعی  صورت  به  های  توانند 
زیست  چندکارهسطحی  در  ) سازگار؛ حسگرهای  استفاده  مورد  مواد  مانند 

 .(DNA محیطی/پزشکی برای آنالیزهای زیستفناوری

)دستگاه  دستگاه  سیستم ساخت  زیاد،  بسیار  دقت  با  و  های  تحلیل  های 
ها، اپتیکس اشعه ایکس،  غیرکروی  ، اپتیکس گامی) یابی(؛ اپتیکسموقعیت

  شده سایشیهای کوچک شده؛ بالش ؛ بستر و ویفرهای جال داده (هاآینه

 .(کنندهاحتماالً بدون روان )

 مواد  شیمی،

تر، شناورتر، تر، مقاومها و ... )سبکها، پودرها، سیم دانهها، رنگ سرامیک 
تعویض(؛   خوردگیبازدارنده قابل  خوردگی،    های  برابر  در  مقاوم  مواد  و 

)از جمله در صنعت کیف های چسب فناوری سازی( و  سازی بدون کلراید 
جوش فناوری الیه های  جدید،  عملیاتیکاری  حرارتی،  ) های  عایق 

آنتی مواد  (استاتیکضدچسبندگی،  جداسازی  برای  آب،  ) غشا  تصفیه 
های ساختاریافته با تبدیل  کاتالیست (ی، دیالیز، یونیکاهای تغذیه تکنیک

 .بهینه برای مواد مضر )همچنین برای خودروها(

شده؛ کامپیوترهای  های کوچک حافظه داده بسیار فشرده )بیت( و پردازنده
نمایشگر و  حمل  قابل  و  بیسریع  نشر  ) نظیرهای  نمایشگرهای  مانند 

های قابل احتراق جدید؛ ها و سلولی، باتریهای خورشید؛ سلول(میدان
اپتوالکترونیک جفت ) اجزای  نوریکنندهلیزرها،  محاسبات  (...و  های  ؛ 

 .موازی بسیار سریع )محاسبات کوانتومی، تشخیص چهره(

 خودرو  فناوری

و  الکتریکی  رئولوژیکی  مایعات  ساده،  ساختار  با  و  حمل  قابل  اجزای 
)مانند   پخش مغناطیسی  تخصیص بافرها(؛  میدانی  برای  کننده  یافته 

آمیزی )اثرات رنگ، خراش و مقاومت  های احتراق و تهویه؛ رنگسیستم
در برابر پوشش، تهویه هوا، االستیک( مواد چسبناک )چسب و فرآیندهای 

 .ای(اتصال، چسبندگی الیه

 بهتر  زندگی  برای دانش فناوری: زیست

فناوری است. آلمان یکی  طق پیشتاز در زیستبه طور کلی اروپا، یکی از منا
های مبتنی بر دانش و های اروپاست که به سمت نوآوریاز نیرو محرکه 

 .کندفناوری حرکت می 

وجود دارد که با    بنگاه کوچک و متوسط  500در آلمان به تنهایی، بیش از  
  200فناوری آلمانی، در کل اند. تشکیالت زیستفناوری درگیر شده زیست

میلیارد    40ها بیش از  سوددهی سالیانه آن  .هزار نفر را استخدام کرده است
میلیارد یورو    5ها در تحقیق و توسعه فنی حدود  گذاری آن یورو و سرمایه

فناوری، است. این که بخش قابل توجهی از منابع در دسترس برای زیست 
ی اختصاص ها و به صورت خاص در صنایع دارویاز شرکت به تعداد کمی  

 .یافته است، در حال حاضر در آلمان بسیار عادی و معمولی است

های فناوری در آلمان به دلیل رشد سریع در تعداد بنگاه اما رشد سریع زیست
دهند  را انجام می   ایکوچک و متوسط است که تحقیقات با سرمایه فشرده 

نوآورانه  بسیار  فرآیندهای  و  محصوالت  آن  با  توو  را  می ای  که  لید  کنند 
 .فروشندهای بزرگ میبیشتر به شرکت

زیست محصوالت  بهینه  فرآیندهای  تولید  باالی  درصد  به  فناوری 

 .نانوفناورانه بستگی دارد

رو است ای از توسعه کلی از گذشته نزدیک و آینده پیش ، طرح اولیه1شکل  
رخ    ایدهد که به صورت لحظه نظیری را نشان میو تغییرات الگویی بی

کوچک می ادغام  مثال،  عنوان  به  عملیاتی دهد.  افزایش  سازی،  و  کردن 
هایی شویم، فناوریپیچیدگی سیستم هنگامی که با فناوری نانو مواجه می 

 .نمایدرا ایجاد می

کننده در اینجا باید ذکر شود که فناوری نانو باید به عنوان یک فناوری فعال 
تر ها را بهینه کند یا حداقل آن انا میهای دیگر را تودیده شود که فناوری 

 .نمایدمی

 اجتماعی  مفاهیم

جامعه   با  مرتبط  مسائلی  مانند  مواردی  به  است  ممکن  اجتماعی  مفاهیم 
شود     یا   ملی  اروپایی،  جهانی،  صورت  به  مسائل   است  ممکن   –تقسیم 

 .شود  تقسیم افراد به ترمرتبط

زندگی توسط کاربرد در حال  های اجتماعی برای ایجاد شرایط بهتر  فرصت
 :شودافزایش فناوری نانو برای مسائل زیر دیده می

 محیط زیست تمیزتر        ·

 برداری کمتر از منابع طبیعیبهره       ·

 تولید و ذخیره بهتر انرژی       ·

 فرآیندهای ساخت بهتر و ایمنی فرآیند       ·

 رافزایش تبادل اطالعات و ارتباطات بهت       ·

 درمان پزشکی بهتر       ·

 های قابل اعتمادتر تشخیص       ·

 تر های خاص درمان       ·

این  که در ادامه آورده شده است، چند نمونه برای روشن   1جدول   شدن 
 .دهدها ارائه می زمینه 

 اجتماعی   نگرانی

های اقتصادی و اجتماعی که فناوری نانو مانند هر فناوری  گذشته از فرصت
را نیز به  هایی عمومی  ها و ترس دهد، این فناوری نگرانی، ارائه می جدیدی

 :ها عبارتند ازهای این نگرانی دنبال دارد که قابل توجه هستند. مثال 

حداقل یک مسئله شکایت به دادگاه در آلمان ارائه شده است که در ماه  
در  بوده است. شخصی که در تالش بود تا اجازه تولید نانوپو  2000مارس  

را در محله خود بگیرد، توسط قانون از این کار منع شده است زیرا ممکن  
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بود انتشار این مواد مشکالتی را ایجاد نماید. شکایت در اولین دادگاه بررسی  
اما شکایت متوقف شد  ریسک و  که  آنجایی  از  برای سالمت  کننده  هایی 

تری بررسی  خواست این مسئله در دادگاه باالخودش احساس کرده بود، می 
 .شود

های شخصی در بین دانشمندان و مهندسان به بحث گذاشته شد و ترس
تواند مفید و سازنده باشد و در این رابطه بحث شد که فناوری نانو هم می 

بحث چنین  که  نیست  باشد. شکی  داشته  مخربی  اثرات  بسیار  هم  هایی 
 .ضروری هستند

در    تحدهنبود و در سازمان علوم ملی ایاالت مدر یک کارگاه که عمومی  
برگزار شد، این معما به بحث گذاشته شد. بیشتر این کارگاه    2000سپتامبر  

دو روزه بر رسالت فناوری نانو برای کمک به حل مشکالت اجتماعی مانند  
ها و افزایش کلی  فقر و گرسنگی و موفقیت پزشکی برای مبارزه با بیماری 

های  در مورد برخی از نگرانی سالمت انسانی تاکید داشت. اما در این کارگاه  
 .حول فناوری نانو هم بحث شد 
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