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 چیست؟ نانو فناوري

 و گرفته منشاء  افتد می اتفاق  اتم سطح در که هایی واکنش و ها کنش از که است  فناوري نانوتکنولوژي،
 براي جدید انقالبی نانوتکنولوژي"  تر دقیق تعبیر به نوردید، خواهد در را علوم تمام که جدیدیست  فناوري

 براي خطرات کاهش و مدیریت  ارزیابی، هاي روش بهبود  به قادر تکنولوژي این ." است  آینده در علوم همه

 در تکنولوژي نانو . ساخت  خواهد فراهم جدید محصوالت تولید براي را هاي وفرصت  بوده زیست  محیط

 ي نانوتکنولوژ که   آید می بر ساده تعریف همین از .باشد می ها اتم از گروهی یا و  اتم سطح در مهندسی واقع
 توانمندي ي نانوتکنولوژ علم بنابراین. هاست  رشته تمام در ي جدید رویکرد بلکه نیست، جدید رشته یک

 از استفاده با اتمی، و ملکولی سطوح در کنترل گرفتن دست   در براي جدید هاي سیستم و ابزارها مواد، تولید

 .Andreta, et al ) 2003دارد( را شوند، می ظاهر سطوح آن در که خواصی

 دو به فوق، سطوح  در فیزیک و شیمی علم معمولی قواعد و اصول است  ممکن که داشت  نظر در باید البته

 (Holister. et al. 2003) : نباشد اعمال قابل دلیل

 .باشد متفاوت میتواند آن تر بزرگ هاي توده خواص با ماده یک کوچک ذرات خواص 1)

 بسیار اتمی سطوح در  خصوصیات آنجاکه از و رود، می باال بسیار کوچک ذرات در حجم به سطح نسبت  2)

 وقتی مثال بعنوان  .شود می بینی پیش قابل  غیر شکل به  مواد خصوصیات تغییر باعث  امر این میباشد، متفاوت

 این در حالیکه  در کند می عمل میکروب  ضد ماده صورت  به شود،  می تبدیل کوچک  بسیار ذرات به نقره

 "Mission team").2005 (کنند می منعکس خود از را متنوعی هاي رنگ طال ذرات شرایط

 محاسبه، توانایی که بسازد  را یی ها ماشین تا کرد خواهد قادر  را بشر  نانوتکنولوژي علم دور چندان  نه آینده  در

 نانوتکنولوژي براي رو این  از .باشند  داشته ا ر خود بازسازي حتی و اطراف محیط احساس حرکت،

 کامپیوتر، الکترونیک، تا بیوتکنولوژي  و  پزشکی تشخیص   دارو، غذا، از مختلف هاي حوزه  در را کاربردهایی

 میتوانند نانو هاي سازه .اند برشمرده ملی امنیت  و فضا هوا مواد، زیست، محیط  انرژي، نقل، و حمل ارتباطات،

 و بیوتکنولوژي  بهداشت، و پزشکی کامپیوتر، علم در بخصوص  سطوح، تمام در و علوم  در انقالبی   باعث 
 این آن، حقوقی و سیاسی اجتماعی، پیامدهاي  همراه به  عرصه این وسیع کاربردهاي بنابراین .گردند کشاورزي

 رو پیش  هاي چالش وجود این با  است  نموده مطرح فرابخشی و  اي رشته فرا زمینه یک عنوان به را  آوري فن



 می متر نانو 100 الی یک درحد که موادي گیري اندازه و بکارگیري  تولید، توانایی از است  عبارت علم این ي

 یک قطر معادل تقریبا که انسان موي قطر هزارم هشت   یک با است  برابر نانو هر که داشت  نظر در باید .باشند

 "Mission team"). 2005( .باشد می اکسیژن اتم

 

 

 کشاورزي  علوم و نانو علم
 .باشد نمی مستثنی نیز  کشاورزي علم و دهد  قرار تاثیر تحت  زلزله مانند را علوم عرصه  م تما میتواند نانو علم

 تولید براي جدید هاي روش طراحی و جدید،  محصوالت تولید زمینه در پیشرفت  کارآ، و جدید مواد تولید

 اخیر هاي پیشرفت  . بود خواهد  عظیم و گسترده بسیار مجموع در  تغییرات این زیستی حفاظت  و سالم غذاي

 علوم  در گسترده بطور که  کرده پذیر امکان را یی نانو  ذرات تولید امکان شیمی علم  و مواد علم زمینه در

 اخیرا اما . است  داشته  نظري  جنبه  کشاورزي زمینه در نانو علم از  استفاده تاکنون . دارند کاربرد کشاورزي

 از بیش روز هر آن شگرف اثرات و داشت   خواهد ادامه امر این و شده پذیر امکان نیز عملی بطور آن کاربرد

 پوشش و اسفناج گیاه کلروپالست  از کننده فتوسنتز پروتئین استخراج  با مثال بعنوان . شد خواهد نمایان پیش

 بعنوان  آن از استفاده افق کند، تبدیل الکتریکی جریان به را خورشید نور قادرند که هایی فیلم  نانو با آنها دادن

 . (Das et al., 2004, Schaller and Klimov, 2004)است  گردیده روشن انرژي تولید منبع
 بعنوان .است  غذایی  صنایع در نانو علم کاربردهاي دیگر جمله از ا غذ بندي بسته مناسب  هاي روش توسعه

 غذایی مواد که است  یافته دست  ا هو نفوذ به  مقاوم پالستیک نوعی به نانو ذرات از  استفاده با بایر شرکت  مثال

 نوع این پلیمر محققان .نماید  می نگهداري قبلی هاي پالستیک  به نسبت  تر، طوالنی مدت به و تر تازه را

 صورت به نانو ذرات واقع در پالستیک نوع این در .اند  نموده ع اشبا سیلیکات نانو  ذرات کمک به را پالستیک

 ي مسیر شرایط  این در . کنند می عمل ها آلودگی و هوا نفوذ مقابل در سد یک بصورت و آمده در شبکه  یک
 براي الزم  زمان  شدن تر طوالنی  باعث  نتیجه  در  که شده  تر طوالنی و زیگزاگی شود،  می طی هوا توسط که

 نیست  ماده دو این کردن مخلوط آسانی به الیه نوع  این  ساختن روش البته . گردد می فوق الیه از ا هو گذر

 هنگامی . شد مطمئن پالستیکی الیه درون در ذرات نانو توزیع یکنواختی  از مناسب  هاي ش ور با باید می بلکه

 معمولی اع انو از بهتر شود می پیچیده غذایی مواد دور به نازك الیه بصورت پالستیک این که

 پالستیک این بر  عالوه .کند  می جلوگیري نیز ها ا غذ بوي اختالط از و کرده حفظ آلودگی از را غذایی مواد

 مانند(  غذایی مواد در  زرد رنگ ایجاد و  چربی  بافت تخریب  مانع و کرده جلوگیري بشدت اکسیژن نفوذ از فوق

 .شود می ) گوشت  و پنیر



 داراي فعلی يروشها که باشد  می پنبه ریسیدن زمینه در تکنولوژي نانو علم از استفاده هاي عرصه از دیگر یکی

 محصول کل % 25 حدود نخ تولید  تا محصول آوري جمع زمان از بطوریکه .باشند می بسیاري التااشک

 ابداع الکتریکی ریسیدن نام  به  روشیCornell دانشگاه در  ریسندگی علم محققین اما  .گردد می زایل و خراب

 روش در حالیکه در . گیرند می قرار استفاده مورد ریسیدن حین  نیز پنبه کوچک  هاي رشته حتی که اند کرده

 نخ بالش،  پنبه مانند ارزش، کم  محصوالت تولید براي حداکثر یا و بود استفاده قابل غیر ها  رشته این  جود مو

 براي تکنیک این ازCornell دانشگاه پلیمر دانشمندان . شوند می استفاده معمولی پنبه یا و اي پنبه هاي

 کرده استفاده دهد، می تشکیل را پنبه هاي رشته  %90که     (n(C6H110O5))سلولز از نانو هاي نخ ریسیدن

 نیروي از مکانیکی نیروي از استفاده بجاي روش این در  (Opara, 2004, Rutzke, et al 2003).اند

 براي پلیمر محلول در خاصی هاي خصوصیت  باید بنابراین .گردد می استفاده  ها رشته  تشکیل براي الکتریکی

 آن سپس و ، نموده  حل تاحدودي  دیامین، اتیلن در را سلولز منظور این براي . باشد داشته وجود الکترون  انتقال

 شدن پرت باعث  ولتاژ این .دهند می عبور  باشند می باال بسیار ولتاژ داراي که هاي روزنه درون از فشار با را

 رشته .شود می آوري جمع الکتریکی بستر یک در که شود می  نازك بسیار هاي رشته  بصورت هوا به محلول

 هاي رشته از تر نازك برابر 1000 حدود در که دارند قطر نانومتر 100 حدود  روش این به شده تولید هاي

 پیدا دست   خود انتظار مورد هاي توانایی به بتواند روش این اگر .باشد می  معمولی هاي روش به  شده تولید

 اندازه ریز ترکیبات و نانو محافظ  هاي لباس هوا، یهصف ت براي است  ممکن روش این از احتمالی استفاده کند،

 در ها کود و سموم رهاسازي براي میتوان ترکیبات نوع  این از . باشد داشته کاربرد زیست  محیط با هماهنگ

 (Opara, 2004). کرد استفاده نیز مقرر زمان

 حین در آنها خود ولی  داده نشان واکنش نور اثر در که  باشند می ذرات نانو از دیگر یکی نوري کاتالیزورهاي

 برانگیخته بحالت  و کرده تغییر نانوذرات الکترون  محل بنفش ماوراء نور حضور در . روند نمی بین از واکنش

 آفت  (خطرناك هاي ملکول وقتی .گردد می اکسیداسیون باالي بسیار  حالت  باعث  شدن قطبی این .آیند می در

 مضر ملکول یک  عنوان به را آنها  شوند،میتوان  می وصل ها ملکول  نوع  این مثبت   هاي  قسمت  به )ها کش

 نوع این .کنند عمل  ضدعفونی عامل یک  صورت به قادرند ها  باکتري درون به نفوذ با ذرات این .نمود متمایز

 ,Opara) 2004 (.دارد کاربرد غذایی صنایع و ها میوه بندي بسته براي فعالیت 

 کاتالیزور از .گیرد قرارمی استفاده مورد گسترده بطور فاضالب تصفیه جریان در همچنین نوري هاي کاتالیزور

 نوري هاي کاتالیزور این از  نیز . استفادمی شود.هوا  کردن بو بی و کردن تمیز سازي، خالص  براي نوري هاي

 Warad)می شود. استفاده ها ویروس  و ها باکتري سرطانی، لهاي سلو تخریب  آلی،  مواد بردن بین از براي

2003) ,and Dutta  3(13)مانند فلزاتی اکسید,Zno(14),Tio)15(  2noSمانند ها سولفید نیز وns(16) Z



 می باالیی بسیار ضدعفونی  خاصیت  داراي ذرات نانو این . اند شده استفاده نوري هاي کاتالیزور ساختن براي

 اساس ).حجم به سطح نسبت  افزایش (باشد  می  ذرات نانو تمام در موجود ویژگی داشتن از ناشی که باشند

 نیاز طوالنی دوره به عادي شرایط در که خطرناك، آفتکشهاي سریع  تجزیه براي میتوان را نوري هاي کاتالیزور

 .برد بکار دارد،

 تمام در ها برچسب  این کاربرد . است  شده ما زندگی ضروریات از یکی شناسایی هاي چسپ  بر امروزه

 ذخیره.شود می دیده فراوانی به دیگر  مصرفی محصوالت و دامی تولیدات و کشاورزي محصوالت سطوح

 حال در مواد تمایز .باشد می  نوین کشاورزي مشکالت یکی کشاورزي محصوالت بموقع مصرف و سازي

 قع مو در بوها این درك و تشخیص  حال این  با .گیرد می صورت شده متصاعد هاي  بو کمک به اغلب  فساد

 واقع توجه مورد غذاها شدن مصرف قابل غیر از بعد اغلب  ؛بطوریکه است  مشکل بسیار انسان توسط مناسب 

 از  یکی . دارند فراوان کاربرد یی بویا  هاي حسگر ساختن در ذرات نانو شده داده شرح  که  همانگونه .شوند می
 .  باشد شدن فاسد  حال در غذایی مواد از شده تولید بوهاي  تشخیص  در تواند می ها حسگر این هاي کاربرد

 شروع از اولیه مراحل در که ساخت  خواهد قادر را بشر باالست، بسیار اغلب  که نانوحسگرها، این تمایز قدرت

 ردیابی براي ها گر حس نانو  از استفاده )  (Opra,2004andRutzke,etal.2003شود آگاه غذایی مواد فساد

 را اساسی نقش نوین کشاورزي در میتواند نیز خاك در ها آالیند وجود حتی و غذایی مواد حرکت  ، آب جریان

 .است  گشا راه منابع از استفاده مدیریت  در خود بنوبه که . کند ایفا
 
 
 

 :آینده اندازه چشم و بندي جمع
 

 است  کرده فراهم الهی  هاي موهبت  از بشر بهتر و بیشتر چه هر استفاده براي را جدیدي افق نانوتکنولوژي علم

 و مواد مصرف مقدار در و برد تري مناسب   بهره میتوان موجود مواد از تنها نه آوري  فن این از استفاده با .
 براي طبیعت  مادر .کرد خواهد فراهم بشر براي را طبیعت  از نوینی  هاي استفاده بلکه کرد، جویی صرفه  انرژي

 صرفه مواد و انرژي مصرف در و جسته هبهر نانو سطح در ها واکنش و ها کنش از که است   طوالنی هاي مدت
 و ها ساختار  با تا کرده الگوبرداري طبیعت  از باید می اولیه هاي قدم در نیز بشر  .کند می فراوان جویی

 آینده در که نانوتکنولوژي هاي کاربرد جمله از.کند پیدا کامل آشنایی نانوتکنولوژي از بهرگیري راهکارهاي

 از استفاده مثال بعنوان .است  کشاورزي آب تامین کند ایجاد کشاورزي  در را شگرفی تحوالت است  ممکن

 از   هوا در موجود رطوبت  از آب تامین و شور آبهاي سازي شیرین ها، آالینده از آب تصفیه  براي ها نانولوله



 براي معین عناصر به آب بر عالوه گیاهان  .است  شده شروع آن تحقیقاتی هاي جنبه  که  است  مواردي  جمله

 برخی مثال بعنوان . دارد قرار  متعددي عوامل تاثیر تحت  آنها  تامین و جذب که دارند،  نیاز غذایی مواد تولید

 عناصر این گاهی وجود این  با باشد می گیاهان  نیاز  مورد مغذي  ریز عناصر از کافی  مقدار داراي ها خاك  موارد

 عالئم بروز  مغعلیر  بنابراین .باشند نمی گیاه براي جذب قابل ) درشت  هاي ملکول تشکیل مثال (دالیلی  به

 به کمک ذرات نانو از استفاده  هاي افق از یکی . شد نخواهد برطرف کمبود عناصر این کردن اضافه با کمبود،

 طریق از جذب احتمال ذرات نانو کوچک اندازه  بدلیل این بر عالوه .باشد می عناصر  این کردن جذب قابل

 از .گیرد می صورت تر سریع کمبودها شدن طرف بر نتیجه در و  بوده بیشتر ی،یهوا هاي قسمت  و ها برگ

 .افتدمی اتفاق کمتر نیز عناصر بود بیش و آلودگی شرایط، این در عناصر این کم مصرف بدلیلی دیگر طرف

 البته .باشد می گیاهی  هاي بیماري و آفات بموقع کنترل کشاورزي محصوالت تولید مشکالت از دیگر یکی

 شناسایی حالیکه در ؛) خسارت عامل دیدن  با(بوده شناسایی قابل  تر سریع و تر راحت  آفات خسارت  اغلب 

 بیماري از حاصله خسارت جبران اغلب  بنابراین باشد، می  برتر زمان و تر مشکل گیاهی زاي بیماري عوامل

 همچنین و شناسایی براي ها ماشین نانو و ات ذر نانو از استفاده شرایط این در. باشد می تر  مشکل گیاهی هاي

 براي اي شاخه  چند ذرات نانو از بتوان شاید مثال بعنوان . باشد موثر میتواند گیاهی هاي ي بیمار کنترل  براي

 براي که همانطور(کرد استفاده گیاهی  هاي بافت  درون به یزاي بیمار عوامل عوامل ردیابی یا و سموم انتقال

 طراحی طوري است  ممکن را ها ماشین نانو  براین عالوه  ) .شود می استفاده  سرطان کننده ل کنتر دارو انتقال 

 باقی فعال غیر انسان بدن در حالیکه در شوند، آنها کنترل باعث  و شده فعال آفات  و حشرات بدن در که نمود

 از دیگراستفاده هاي افق جمله از این بر عالوه . نباشند  مضر زیست  محیط حتی  و انسان براي و  مانده 

 .میباشد کشاورزي محصوالت  در ها نانوماشین کمک به ) سموم بخصوص( آالینده مواد ردیابی نانوتکنولوژي
 سموم مجاز  مقدار یا و فساد حال در محصوالت  تشخیص  براي بویایی گرهاي حس  از استفاده مثال  بعنوان

 .کند پیدا تجاري کاربرد میتواند کشاورزي محصوالت در موجود

 جلب  باعث  که کنند متصاعدمی ا ر  هاي بو  خود از گیرند می  قرار آفات هجوم مورد که هنگامی گیاهان اغلب 

 بویایی يها گر حس نانو کاربرد  از یکی .کاهند می  آفت  خسارت از بدینوسیله  و بوده  آفت  کننده کنترل عوامل

 نانو گونه این . شوند گرفته بکار آفات ردیابی و شناسایی براي نتیجه  در و بوها این  ردیابی براي است  ممکن

 قرنطیه  آفات ردیابی براي و شده نصب  کشور هر ورودي مبادي در قرنطینه آفات ردیابی براي  است  ممکن ابزار

 .گیرد قرار استفاده مورد
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