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  چكيده 

هم چنين همه آلودگي محيط زيست ناشي از . در اين مقاله چشم انداز كلي شيمي و محيط زيست مورد بررسي قرار گرفته است

   . است ضمنا راهكارهاي اصلي ، مهم وجديد در حذف و پاكسازي آالينده ها عنوان شده .شيمي قلمداد نشده استعملكرد 
  

  مقدمه

پاكيزه حائز اهميتند و هم اينكه مسائل  مي محيط زيست هم شامل اجسام و فرآيندهاي طبيعي است كه در يك محيط زيستيش 

اي است كه بيش از  اگر چه طبيعت اكثر موضوعهاي مورد بحث به گونه. گيرد دارند، دربرمي اي را كه مبناي شيميايي آلودگي قابل مالحظه

گسترش روز افزون صنايع بدون در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي سبب وارد گيرند،  يك محيط فيزيكي يا يك تركيب را دربرمي

ه كشورهاي جهان به اين نتيجه رسيده اند كه، لجام هم. آمدن آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري به محيط زيست گرديده است 

 %25به %36گسيختگي صنعت، زندگي انسان و موجودات را با خطر حتمي رو به رو ساخته است و ميزان اكسيژن هوا در صد ساله اخيراز

ديگرهر روز بيشتر از روز  طوفان ها وگردبادها از طرفي و خشكي و تغييرات آب وهوا در نقاط مختلف جهان از طرف .است كاهش يافته

   . پس همه آلودگي محيط زيست را نمي توان به گردن مواد شيميايي و شيميدانان انداخت. قبل باعث تخريب واز بين رفتن مي شود
 

مسائل محيط زيستي بطور كلي ناشي از افزايش جمعيت دنياست افزون بر اين بسياري از مسائل زيست محيطي وجود دارند كه مورد   

 .بحث شيمي محيط زيست نيستند، زيرا اين مسائل عمدتا منشا شيميايي ندارند
  

   محيط زيست و شيمي

 در واقع در بين مردم متداول است كه بيشتر مسائل آلودگي جاري را به گردن. در محيط زيست ما نقش اساسي داردشيمي 

هاي گذشته  مسائل زيست محيطي ، قرنها و دهه كه بيشتر نماندناگفته  اما اين نكته. و پديد آورندگان آنها بياندازند موادشيميايي سنتزي

در مورد آنها بكار  آشاميدني ، تنها زماني برطرف شدند كه روشهاي علمي بطور كلي و شيمي بطور اخص ، مانند آلودگي ميكروبي آب

به مقدار زياد به علت پيشرفت شيمي و پديد آمدن هاي اخير  زندگي در دهه انگيز عمر انسان و بهبود كيفيت  افزايش شگفت. گرفته شد

   .شيميايي جديد بوده است مواد

  .تكنولوژي و بيوتكنولوژي مي باشد كه در زير به آن پرداخته مي شوداز روش هاي جديد در حذف آلودگي استفاده از فناوري نانو

  

 ميكرو ارگانيسم ها، نظافت چيان محيط زيست

اين عمل در . روسه هايي هستند كه تركيبات سمي را به مواد غير سمي و بي خطر تبديل مي كنندپاك سازي بيولوژيك مواد ، پ

خود استفاده كنند،  مواد مورد نيازبه عنوان منبع انرژي و  گوناگوننتيجه فعاليت هاي متابوليك ميكروارگانيسم هايي كه قادرند از مواد 

زيرا قادر است بدون ايجاد خلل در محيط زيست طبيعي، تركيبات سمي مواد را به  ،استعرضه اين فناوري بسيار مفيد . صورت مي گيرد

، روش بيولوژيك، بسيار ارزان تر و  مانند سوزاندن و دفن لجن ها ،در مقايسه با ديگر فناوري هاي پاك سازي. مواد غير سمي تبديل كند

با مطالعات . هستند، شناخته شده اندمواد  امروزه تعداد بي شماري از ميكروارگانيسم هايي كه قادر به تجزيه. مقرون به صرفه تر است

را و آالينده ها  يوسيع روي اين ميكروارگانيسم ها و با روش هاي افتراقي و كشت توانسته اند گونه هاي شاخص و كارآمد را جداساز

پاك سازي بيولوژيك آلودگي هاي نفتي به وسيله ميكروارگانيسم ها بسيار آسان است زيرا باكتري هاي تجزيه بطور مثال  .كنند حذف

تحقيقات نشان . توزيع شده اند) محيط هاي آبي و خشكي(كننده هيدروكربن هاي نفتي در حالت طبيعي به طور گسترده در طبيعت 
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اين گونه باكتري ها كه چربي دوست . كه جمعيت اين گونه باكتري ها حدود يك درصد از كل جمعيت ميكروبي جهان استداده است 

هنگامي كه يك منطقه با مواد نفتي آلوده مي شود، جمعيت آنها افزايش مي يابد و به حدود . هستند، به سمت مواد نفتي جذب مي شوند

مواد سمي را تغيير داده يا بهم مي  ساختار اكتري ها با واكنش هاي زيست شيميايي مناسبو اين ب ده درصد از كل جمعيت مي رسد

  . ريزند

اين روش در محيط زيست به طور طبيعي صورت مي پذيرد ولي سرعت آن بسيار كند است؛ از اين رو ما مي توانيم با استفاده از    

  .يولوژي را تقويت كنيم و به طور انحصاري به خدمت خود درآوريمروش هاي ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي نوين، اين پروسه ب
 

    محيطي هاي زيست كاربرد نانوكاتاليزورها در حذف آلودگي

توانند ما را از  مي ،رسوب داده شده باشند كاتاليزوري چه به صورت همگن در محلول پراكنده شده يا روي ساختارهاي غشايي ذرات

خاص  مكانيسمو  مناسبهر سيستمي به كاتاليزور . مطمئن سازند جلوگيري از ورود مواد سمي به طبيعت ها و تجزيه شيميايي آالينده

  .كرده استهاي كارآمدتر رافراهم  اما به هر حال مهندسي نانومقياس مواد، امكان طراحي سيستم ،خود نياز دارد
  

  نتيجه گيري

كرده و راهكارهاي  منشاء تشكيل دهنده آلودگي را شناسايي بايدكنترل و يا حذف آلودگي  براي به طور خالصه مي توان گفت

ضمنا بهتر است توليدكنندگان و صنعت گران را قبل از راه اندازي شركت خود ملزم به انجام كار به شرط حفظ . بيابيم مناسب حذف آن را

ين فراورده هاي گوناگون و متنوع شيمي زندگي را هم چن .جهت حذف آالينده ها از همان ابتداي كار بكنيميا ارائه راهكار  محيط زيست

مصرف مواد و فراورده هاي شيميايي را از غذاي نوع براي بشر بسيار زيبا و راحت كرده است اما بايد نكته اي را مد نظر داشت و آن اينكه 

 .رن اتم گرددبشر حذف كنيم تا سالمتي، شادابي، روح و روان سالم و در نتيجه طول عمر بيشتر نصيب انسان ق

  :براي حفظ محيط زيست و سالمتي بيشتر نسل بشر به طور خالصه مي توان  موارد زير را مطرح نمود

   به طور مثال استفاده از نانوكاتاليزورها استفاده از فناوري نانو در حذف االينده ها-1

  استفاده از ميكروارگانيسم ها د رحذف يا تغيير ساختار االينده ها-2

  ستمر بر روي شيمي سبز و تبليغ آن از طريق رسانه هاتوجه م-3

  آموزش اهداف و چگونگي عملكرد شيمي سبز به كودكان و نوجوانان از طريق وزارت اموزش و پرورش  -4
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