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 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد یزد ، استاد یار گروه گیاه پزشکی ، یزد ، ایران - 2

  چکیده 

چشمگیري  تکنولوژي و نانو تکنولوژي از تحولامروزه کاربرد تکنیکهاي نوین در علوم کشاورزي از قبیل بیو

برخوردار شده و نقش تعیین کننده اي در پیشرفت علوم کشاورزي و دستیابی به دستاوردهاي جدید کاربردي داشته 

ي از ویژگی ها و خصوصیات این بعد در اند. فناوري نانو، توانایی کنترل ماده در ابعاد نانومتري(مولکولی) و بهره بردار

اهداف ویژه و سیستم هاي نوی ن با قابلیت بسیار ن در علوم دستیابی به  مختلف می باشد. فناوري نانو یک مهندسی نوی

در تسریع انتقال کشاورزي با وضعیت موجود به کشاورزي پایدار می باشد. فناوري نانو با طبیعت فرا رشته اي خود، در 

و در آینده نزدیک حال حاضر باعث سرعت بخشیدن به حرکت در مسیر رشد سایر فناوریهاي موجود نیز خواهد بود 

ي را  بنیاد ، نوید تحول عظیم و  به عرصۀ کشاورزي  ي موجود خواهد شد. ورود فناوري نانو  در برگیرنده همه فناوریها

ل اساسی نماید. از  ر و تحو غیی ي جهان را از نظر علمی و اقتصادي دچار ت ، تحولی که می تواند کشاورز می دهد

د سموم و کودهاي به مواردي به شرح ذیل اشاره نمود: اورزي می توان کاربردهاي عمده فناوري نانو در علوم کش تولی

ار بیشتر، تولید  اثر بخشی بسی د آنزیمهاي با نانو مقیاس بادوام و  ت شناسایی پاتوژنهاي گیاهی، تولی بیوسنسورها جه

به ذرات با مقیاس نانو جهت  میکرو با حساسیت باال و استفاده در صنایع ویژگی خاص نانو، تبدیل مواد زائد کشاورزي 

 ، ارزش غذایی باال و منابع محدود  د داروهاي گیاهی جدید، دستیابی به تولیدات کشاورزي با  نانو کامپوزیتها، تولی

از نانو تیوپ ها در صنایع غذایی ، فراهم شدن امکان شرایط  اهان، ساخت بسته بندیهاي  DNAرونوشت از استفاده  گی

اسب با نوع تولیدا ین تحقیق کاربردهاي ویژه فناوري نانو در گرایش ،ت مختلف کشاورزي و.....جدید متن اهان در ا گی

  پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلمات کلیدي : فناوري نانو، مهندسی کشاورزي ، گیاه پزشکی .

  مقدمه 

ا در سطح موادي با ابعاد در حد اتم، دستکاري و ایجاد تغییر و تحول و اندازه گیر ا ( یه مولکول و سوپر مولکوله

واحدهایی از یک تا صد نانومتر) میدان عمل و فناوري نانو می باشد. کاربردهاي فناوري نانو در علوم مختلف 

ه هایی به .]1تصویر  [.کشاورزي یک عرصه در حال ظهورمی باشد کاربرد فناوري نانو در علوم کشاورزي در زمین

ستم بیماري هاي گیاهی  شرح ذیل گزارش می گردد :ایجاد سی د جهت پیشگیري و درمان  ساخت وسایل ،هاي هوشمن

جدید جهت کاربرد و دستیابی به پیشرفتهاي نوین در پژوهش هاي سلولی و مولکولی و بیماري هاي ناشی از 

تی ایجاد امنیت زیس،  تولید کودهاي نانو، حرفۀ کشاورزي بازیافت ضایعات حاصل از فعالیت ، پروکاریوتهاي گیاهی 

از محیط زیست ، در تولیدات کشاورزي و مواد غذایی ، آفت کش هاي ،  حفظ سالمتی و حمایت  د نانو سم ها  تولی

  .]17,3,1[انبار داري طوالنی مدت مواد غذایی ، نانو به شکل امولسیون ، آفت کش هاي نانو کپسوله شده
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عنوان اجزاء سازنده مواد با استفاده از ذراتی با شکل مناسب  DNAا کاربرد در روش مهندسی نانو نوکلئیک اسید ب به 

د واحد هاي بزرگتر می باشد، بنابراین بیومهندسی نو ک اسید می تواند بعنوان یک جایگاه مناسب کلئیقادر به تولی

  .]15و3[تلقی گردد.کشاورزي  و نانو تکنولوژي براي تولید مواد مناسب و مفید در بیوتکنولوژي

  

  

  

  با ابعاد در حد اتم ، مولکول و سوپر مولکولفناوري نانو نماي  -1ویر تص

  کاربردهاي ویژه فناوري نانو در گیاه پزشکی 

  نانوسم ها -

ا و سموم، سریع ترین روش براي  از بین تدابیر موجود در مدیریت آفات و بیماري هاي گیاهی استفاده از آفت کش ه

حال حاضر مصرف بی رویه آفت کش ها مشکالت جانبی زیادي را از در به یک وضعیت اضطراري است. واکنش 

افشان و حیوانات اهلی باغات و مزارع و همچنین  سان، تأثیر این مواد بر حشرات گردهقبیل اثرات سوء بر سالمت ان

ه اند. استفاده از به آب و خاك و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم در نظام زیستی ایجاد نمود د  ورود این مواد  سموم هوشمن

ه هایی که حاوي  اشد. این سموم که قابلیت حرکت در گیاه را دارند در بست نانو می تواند راه حل مناسبی ب در ابعاد 

و به بسته  نشان خاصی هستند، قرار می گیرند. برچسب نشان دار یک کد مولکولی است که بر روي بسته نصب شده 

یا آفت قرار گرفته تحویل داده شود. این ناقالن در  بیماريحمله عامل اجازه می دهد که به بخشی از گیاه که مورد 

ز می باشند، به این معنی که سم فقط به میزان الزم به بافت گیاهی تحویل داده  ابعاد نانو همچنین داراي خود تنظیمی نی

هنوز محصول خود را به  .برخی از شرکتها در زمینه نانو کشاورزي فعالیت می کنند، اما بسیاري از آنها]6[می شود

  .]1جدول[بازار عرضه نکرده اند.

  شرکتهاي استفاده کننده از فناوري نانو در علوم کشاورزي-1جدول 

  فعالیت   شرکت 

Synge nta السیون نانو میکروکپسولهفرموتولید آفتکش  -اموسیون   فرموالسیون نانوتولید آفتکش  

Monsanto  نانو میکرو کپسولهتولید آفتکش و علفکش فرموالسیون  

Fl ame l تولید علفکش فرموالسیون نانو میکروکپسوله  

Ba yer سیون غلیظلتولید سموم فرموالسیون نانو میکروامو  

Ba sf  سیونلاموتولید آفتکش هاي فرموالسیون نانو  

Agropharm  سیونلاموتولید آفتکش هاي فرموالسیون نانو  

ge necor  سیونلاموتولید سموم فرموالسیون نانو میکروکپسوله و  
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 کپسوله شده  به شکل میکرو آفت کش هاي نانو -

ا در مقیاس نانو، کپسوله کردن آن می باشد. ن آفت کش ه از روش هاي پیشرفته جهت فرموالسیو اده یکی  در این روش م

بندي می  گردد : با توجه به اطالعات صنعتی موجود، فرموله مؤثر نانو مقیاس در داخل یک محفظه یا پوسته کوچک بسته 

ر کپسول ها باعث تغییرات اساسی می گردد که توانایی کنترل آزاد سازي آفت کش ها را در شرایط کردن آفت کش ها د

مختلف فراهم می سازد. همچنین این اقدامات باعث باال رفتن حاللیت ، کاهش تماس مواد فعال با کاربران و حفاظت از 

فت آوري از مواد مؤثره شناخته گو شکه می تواند اثرات جدید حیط زیست می گردد.میکرو کپسوله نمودن روشی است م

اده مؤثرجدید شده کنونی ایجاد نماید ، این عمل  تقاضاي بازار را به گونه اي افزایش می دهد که به نظر می رسد یک م

کپسول نیز می تواند بصورتی باشد . اندازه کوچک تأثیرات یک آفت کش ]10[تولیدشده است را بهینه می سازد و طراحی 

فناوري کپسوله کرد.]15[افتد عال فقط در شرایط ویژه اي اتفاقکه آزاد شدن جزء ف سموم، ایجاد توانایی  نمزیت مهم 

یا میکروکپسول را می توان با روش هاي مختلف.آزاد سازي کنترل شده آنها است  ی انجام داد، فرآیند آزادسازي در نانو 

از انواع آن عبارتند از :  نمون اسیدي  PHآزادسازي با ه هایی  اتفاق : عمل شکستن نانو کپسول فقط در یک محیط  یا قلیایی 

فتد، مثالً در داخل بدن یک حشره  از یک درجه حرارت مشخصی : آزادسازي با حرارت .]17[می ا زمانی که دماي محیط 

در تماس با پوسته کپسول آزادسازي با رطوبت :.]16[بیشتر گردد پوسته کپسول می شکند و محتویاتش را آزاد می کند 

ی آن رها می گردد. مثالً آزادسازي آفت کش در خاك مرطوب  و محتویات درون آزادسازي .]13[رطوبت می شکند 

ه برخورد می نماید سریع : پوسته کپ به برگ گیا ، مثالً هنگامی که آفت کش  د  سول در تماس با یک سطح می شکن

کپسول محتویات خود را به آهستگی و در زمان بیشتري آزاد می سازد. مثالً آزادسازي تدریجی آزاد سازي تدریجی :.]10[

ه در بدن حشرات  ي محصولی به نام تجا)Syngentaشرکت سینجنتا (.]14[یک ماد ر از  Zeonر لیت کند که هر  تولید می 

ت که در تماس  50حاوي حدود والسیون میکروکپسوله آن مفر تریلیون  کپسول است، طراحی این فرآورده به صورتی اس

اثر بارش ]8[با برگ با سرعت باال آزاد می شود  به اینکه این کپسول ها به شدت به برگ ها می چسبند حتی در  ا توجه  . ب

از اختراعی را داراست که باران از برگ جدا نمی شوند.  ) نامیده می شود. و مزیت Gutbusterمیکروکپسول (سینجنتا امتی

ا د معده ییدر محیط قلیا مهم آن این است که تنه سانتو شرکت مون.]17[ی تواند باز شودانواع خاصی از حشرات م ي ، مانن

علفکش پر مصرف رانداپ در آمریکا است که تا کنون تعدادي از آفت کش هاي از شرکت هاي مطرح در تولید 

) Flamelمونسانتو تفاهم نامه اي را با شرکت فناوري نانو فالمل ( 1998میکروکپسوله شده را عرضه نموده است.در سال 

ن ) حاوي راندپ Agsomeهاي (جهت گسترش نانو کپسول  منعقد نمود که از نظر شیمیایی باید مؤثر تر از فرموالسیو

  .]11[هاي معمول باشد

 سیونلآفت کش هاي نانو به شکل امو -

Baشرکت yerارائه نموده  آلمان که دومین شرکت بزرگ تولید کننده آفت کش در سطح جهان است ثبت اختراعی را 

امو استفاده شده  رنانومت 10-400پایداري ترمودینامیکی و داراي جزء فعال نانو مقیاس در حدود سیون با لکه در آن از شکل 

،  مقداراستفادهغلیظ نام نهاده و مزیت هایی مانند کاهش سیون لاین شرکت اختراع خود را تحت عنوان میکروامو.]4[است.

ر را  ر و گسترده ت ، طوالنی ت Basشرکت  براي آن بیان کرده است.تأثیر گذاري سریع تر ، قابل اعتماد تر  f  آلمان ، که رتبه

نیا را به خود اختصاص داده است ،  ا تحت عنوان: (نانو ذرات به چهارم شرکت هاي شیمی کشاورزي د ثبت اختراعی ر

تر نانوم 10-150عنوان عامل محافظت از محصوالت کشاورزي ) ارائه نموده که در آن از جزء فعال با اندازه ایده آل بین 

استفاده شده است. این ترکیب داراي مزایایی از قبیل حاللیت آسان تر در آب، پایداري بیشتر و قدرت آفت کشی بهینه می 

) در شمار بزرگترین شرکتهاي شیمی کشاورزي قرار دارد و به عرضه محصوالت آفت Syngentaجنتا (نباشد. شرکت سی
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ادرت نموده است، تنظیم کننده رشد لکش فرموله شده بصورت امو و  Primo maxxسیون با جزء فعال نانو مقیاس مب

از جملۀ آنها می باشد. این شرکت مدعی است که این تولیدات ذراتی به کوچکی حدود  Banner maxxقارچکش 

ن دلیل  100 و به همی بنانومتر دارند  ن اسپري نشده و با  سب فیلترهاي مخاز مخلوط می شوند،  ب کامالًآمسدود شدن 

اسپري ته نشیننمی گردد حتی پس از گذشت یک سال از آب جدا Banner maxx. قارچکش ]7[بطوریکه داخل مخزن 

گ  ا اندازه بزرگتر، جهت جلوگیري از ایجاد قطعات با اندازه بزر ي داراي ذرات فعال ب نمی شود، در حالیکه قارچکش ها

رتبه م 250جنتا اعالم نموده که اندازه ذرات این فرموالسیون حدود نسی ، هردو ساعت یک بار نیاز به هم زدن دارند

فتکش معمولی ، به عنوان یک شرکت پیشرو انگلیسی ،  Agropharmهمچنین شرکت .]8[می باشد.کوچکتر از ذرات آ

ا فرموالسیون نانوامو ا نام لمحصولی ب فناوري نانو در  Agrodeltaسیون ب از  به بازار عرضه نموده است که به علت استفاده 

  .]9[سیون بسیار تأثیر گذارتر از نمونه هاي معمول می باشدلتولید آن، این امو

  نتایج و بحث 

ا ینده در آ و آنه می توان ویژگی هاي مطلوب را از طریق بیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک در محصوالت کشاورزي ایجاد 

ل  می مواد غذایی اصالح شده به روش بیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک، تغذیه را بهبود ،بهبود بخشیدرا  بخشد و در عین حا

به روز از حالت ،  کاهش می دهد نیز مصرف آفت کش ها و آب را براي گیاه اما غذاهایی که مصرف می کنیم روز 

فناوري ]15[طبیعی خارج شده و مهندسی تر می گردد برتر نانو نوید دستاوردهاي دیگري را می دهد، فناوري نانو بهره .اما 

کند از زمین هاي زراعی به وضعیت طبیعی 90 .برگشتوري کشاورزي را براي جمعیت هاي باالتر میسر می  از وعده درصد 

از مین به ساکنین بومی جهان برگرداندزهاي فناوري نانو می باشد. در عصر نانو میلیون ها کیلومتر مربع  انقراض ه می شود و 

ن جلوگیري می شود ت که می خواهد مضراتی ]17[و نابودي بیشتر گونه هاي جانوران و گیاها .فناوري نانو علمی جدید اس

عی جهان  و از راه طبی از بین برده  را تبدیل به بهشت نماید، به طوریکه زندگی که علوم مصنوعی در عالم کنونی گذاشته را 

ا مسن لذت بخش و راحت شودبراي تمام مردم از ک ك ت انقالب صنعتی براي اشخاص ساکن روي این سیاره این .]16[ود

فناوري نانو  نباشد و این پیمان  ازي به بریدن درختان جنگل و آلودگی هوا  توانایی را ایجاد می نماید که از این پس نی

عی . ب) چوب سخت و طرح است.آیا شما چوب می خواهید؟ کدام یک را ترجیح می دهید؟ الف ) چوب درخ ت طبی

بافتی ب فناوري اسیار سخت تر از چوب درخت طبیعی داردار غیر طبیعی که ظاهري بسیار شکیلتر و  ست: نوع دوم دستاورد 

ي نانو خواهدبود. گوشت حطغذاهاي مولکولی و خاتمه دادن به خشکسالی ، ق. تولید ]15[نانو خواهد بود. ی دستاورد فناور

و یا قرمز  ا ذبح نماییمسفید  و اتم ها به وجود می آوریم، بدون آنکه حیوانی ر .به وجود ]13[را خود به کمک مولکول ها 

  .]14[می باشداست همه ازوعده هاي فناوري نانوآوردن گیاهان و حیواناتی که نسل آنها منقرض شده 

  منابع :

 .28فحه ص-1383تیرماه  – 64شماره  –سال سوم  –خبرنامه فناوري نانو در ایران  -1

ي فناوري نانو  -2 فضاي  –ستاد توسعه ویژه فناوري نانو  –ریاست جمهوري  –گزارش بررسی جامع کاربردها

 .1384دي ماه  –ویرایش اول  2شماره  –جهانی 

ي نانو -3 فناوري نانو در  – 1/2فضاي جهانی شماره  -1388مهر  -گذري بر کاربردهاي فناور دبیرخانه ستاد توسعه 
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