
استفاده از نانولوله هاي 
کربني براي درمان 

جراحت نخاع
چند  همکاري  با  تريستي  دانشگاه  محققان 
دانشگاه و دو موسسه تحقيقاتي در اسپانيا نشان 
براي  مي تواند  کربني  نانولوله هاي  که  دادند 
ترميم آسيب هاي وارد شده به نخاع استفاده 
شود. نانولوله هاي کربني داراي ويژگي هاي الزم 
به منظور به کارگيري در سامانه هاي هيبريدي 
حاوي مواد زيستي و مواد سنتزي هستند. اين 
عصبي  سلول هاي  ميان  مي توانند  نانولوله ها 
ارتباط ايجاد کنن؛ ، ارتباطي که ممکن است 
در اثر بيماري يا جراحت دچار اختالل شده 
 Sculpting عنوان  با  مقاله اي  اخيراً  باشد. 
 neurotransmission during
 2D  synaptic development by
nanostructured interfaces در نشريه 
 Nanomedicine: Nanotechnology,
Biology, and Medicine به چاپ رسيده 
نانولوله هاي  از  استفاده  چگونگي  آن  در  که 
داده  نشان  الياف عصبي  ترميم  براي  کربني 
شده است. اين پروژه توسط يک تيم تحقيقات 

بين المللي انجام شده است.
برهم کنش  مطالعه  به  تحقيقاتي  گروه  اين 
ميان نرون ها و نانولوله هاي کربني پرداختند. 
مي توانند  نانولوله ها  که  دادند  نشان  آن ها 
تشکيل سيناپس را مديريت کنند. سيناپس ها 
ميان  ارتباط  که  هستند  ساختارهايي 
سلول هاي عصبي و مخابرات نروني از طريق 
آن ها انجام مي شود. براساس نتايج به دست 
آمده در اين پروژه، برهم کنش ميان سلول هاي 
و  پايدار  سنتزي  ساختارهاي  اين  و  عصبي 
کارا است و مي توان از نانولوله هاي کربني به 
ساختار  بازتوليد  براي  تسهيل کننده  عنوان 
نروني استفاده کرد. همچنين امکان تشکيل 
نانولوله ها  اين  با  نرون ها  ميان  مصنوعي  پل 
امکان پذير است. لورا بالريني از محققان اين 
پروژه مي گويد: سامانه هاي تماسي يا به بيان 
ديگر پروتزهاي نروني مي توانند ارتباط ميان 
نرون ها را مجدداً ايجاد کنند. در حال حاضر 
سامانه هاي  اين  ساخت  براي  کاملي  ماده 
کربني  نانولوله هاي  اما  ندارد،  وجود  تماسي 
پتانسيل بااليي در اين مسير دارند. بررسي هاي 
ما نشان داد که از نانولوله هاي کربني مي توان 
براي درمان جراحت نخاعي استفاده کرد. اين 
نانومواد مي توانند هم به صورت داربست و هم 
انتقال دهنده سيگنال براي مخابرات سلولي به 
کار گرفته شوند. البته هنوز برخي جنبه هاي 
اين پروژه بايد مورد بررسي قرار گيرد. نتايج 
اين پروژه بسيار جالب توجه است. محققان 
نشان دادند که نانولوله هاي کربني وارد ترکيب 
ليپيدها نمي شوند؛ ليپيدها جزو اصلي در غشاء 
سلولي نرون ها هستند. اين غشاءهاي ليپيدي 
نقش مهمي در انتقال سيگنال ها دارند. اين 
گروه ثابت کرد که نانولوله هاي کربني موجب 

رشد سلول هاي عصبي مي شوند.

الکترودهاي نانويي ايراني 
در مسير صادرات

در راستاي بررسي زواياي مختلف تجربه توسعه 
بازار محصوالت نانويي در حوزه خودرو، شرکت 
سره هاي  توليد  در  فعال  کامپوزيت،  آرتاش 
پنل  نخستين  ميهمانان  از  مقاومتي،  جوش 
پنجمين دوره مجمع اقتصاد فناوري نانو بود 
که ز سال 90 به صورت مستمر بخش قابل 
توجهي از نياز شرکت بزرگ ايران خودرو به اين 
محصول را تأمين مي کند. سره جوش مقاومتي 
پرمصرف ترين قطعه در صنعت توليد خودرو و 
لوازم خانگي است. بيش از 95 درصد قطعات 
بدنه خودرو، با اين نوع جوش ساخته مي شوند. 
اين دستگاه مجهز به يک فک است که دو 
سره )الکترود( جوش روي آن قرار مي گيرد 
مهمي  بخش  کامپوزيت  آرتاش  شرکت  که 
از نياز ساالنه صنعت خودرو کشور را تأمين 
مي کند. در اين راستا، اقداماتي براي ورود به 
بازارهاي بين المللي انجام داده است و در حال 
حاضر در حال مذاکره براي سره هاي جوش 
 150 و  است  کره اي  کياموتورز  به  مقاومتي 
کيلوگرم براي شرکت اوبارا جهت تست ارسال 
نمونه ها  تأمين  با وجود عدم  کرده است که 
توسط اين شرکت، آرتاش کامپوزيت مذاکرات 
مستقيمي با شرکت اوبارا آغاز کرده است. آرش 
کمانکش مديرعامل شرکت آرتاش کامپوزيت 
که ميهمان پنل تجربه توسعه بازار در حوزه 
خودرو بود، در رابطه با کوچک بودن شرکت 
خود به تناسب ايران خودرو به عنوان مشتري 
گفت: »ما محصولي با استفاده از نانوذرات توليد 
کرديم که عمر قطعات را طوالني تر مي کند 
توليد را تسريع مي کند. فروش  و روند خط 
محصول به شرکت ايران خودرو، موجب ايجاد 
اعتبار و باال رفتن جايگاه شرکت در رزومه کاري 
شده است. اما مهم ترين چالشي که شرکت هاي 
دانش بنيان عمدتا با آن روبرو هستند، خواست 
مشتري و توقع انعطاف پذيري صاحب دانش و 
نوآوري با خواست مديران شرکت است. اگر 
باشد،  داشته  انعطاف پذيري  فناورانه  شرکت 

دوام خواهد داشت.

 ساخت نانودستگاه 
هشداردهنده انتشار تشعشعات خطرناک

پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ايران موفق به طراحي و ساخت 
دستگاه هشدار دهنده انتشار پرتوهاي خطرناک ايکس و گاما شده اند. اين 
دستگاه که مراحل نهايي ساخت نمونه اوليه آن در حال پيگيري است، در 
مراکز پزشکي که از پرتوهاي ايکس و گاما براي مقاصد درماني و تشخيصي 
استفاده مي کنند، قابل استفاده خواهد بود.  اشعه شکلي از انرژي است که 
با سرعت نور در فضا منتشر مي شود. در طبيعت انواع مختلفي از تشعشعات 
وجود دارد. به طور کلي تشعشعات را مي توان به دو دسته طبيعي و مصنوعي 
تقسيم بندي کرد. موجودات زنده کره زمين هر روزه در معرض تشعشعات 
مختلفي از منابع گوناگون هستند. برخي از اين تشعشعات مفيد، برخي 
بي اثر و برخي از آن ها براي بدن مضرند. برخي تشعشعات به ظاهر مضر، 
براي کاربردهاي درماني و تشخيصي مورد استفاده قرار مي گيرند. اما مدنظر 
قرار دادن مالحظات ايمني و بهداشتي هنگام استفاده از آن ها بسيار ضروري 
است.  شهريار ملکي ضمن اشاره به لزوم اجراي طرح، به تشريح اهداف 
دنبال شده در اين پژوهش آزمايشگاهي پرداخت و گفت: امروزه استفاده از 
تجهيزات مربوط به توليد تابش هاي ايکس و گاما و کاربرد آن ها در مراکز 
تشخيصي و درماني گسترش يافته است. براي استفاده ايمن از اين پرتوهاي 
خطرناک، ضرورت دارد تا مقدار دز تجويزي توسط پزشک با دز جذبي 
توسط بيمار با کم ترين خطا و باالترين صحت و دقت همراه باشد. همچنين 
پايش محيطي اين پرتوها در بيمارستان ها و مراکز پزشکي هسته اي از 
لحاظ حفاظت در برابر اشعه از اهميت خاصي برخوردار است. از اين رو در 
اين طرح با طراحي و ساخت يک آشکارساز نانوساختار در جهت افزايش 
ايمني استفاده از تشعشعات خطرناک گام برداشتيم. آشکارساز ساخته 
شده در اين طرح از مزايايي نظير دقت و حساسيت باال برخوردار خواهد 
بود. همچنين قيمت تمام شده اين محصول نسبت به روش هاي رايج 
کنوني کم تر است. ملکي تصريح کرد: در پژوهش حاضر، امکان استفاده 
از يک نانوکامپوزيت متشکل از زمينه پليمري و نانولوله هاي کربني، به 
عنوان آشکارساز پرتوهاي ايکس و گاما مورد بررسي قرار گرفته است. 
مسأله رسانندگي الکتريکي در ساخت آشکارسازها بسيار حائز اهميت 
است. حضور نانولوله هاي کربني در زمينه پليمري موجب شده است تا 
الکتريکي در  الکتريکي افزايش يابد. در واقع پديده رسانندگي  هدايت 
نانوکامپوزيت  هاي پليمري متفاوت از ساير جامدات است و بايد در حضور و 
غياب تشعشعات مورد ارزيابي قرار بگيرند. بدين منظور تأثير ميزان پرتودهي 
بر پاسخ نانوکامپوزيت، به صورت تغيير جريان الکتريکي ارزيابي شده است. 
در واقع افزودن نانولوله هاي کربني به بستر پليمري در کسر وزني خاصي، 
موسوم به آستانه گذر الکتريکي، منجر به افزايش چندمرتبه اي رسانندگي 
الکتريکي کامپوزيت مذکور مي شود. در اين پژوهش پس از مطالعه خواص 
الکتريکي نانوکامپوزيت پلي استايرن-نانولوله کربني، با استفاده از نرم 
افزار کامسئول به شبيه سازي ويژگي هاي دزيمتري اين ماده با استفاده از 
رهيافت کالريمتري پرداخته شده است. به گفته اين محقق نتايج حاصل از 
شبيه سازي رسانندگي الکتريکي اين دسته از نانوکامپوزيت  ها در کسرهاي 
وزني مختلف با مدل هاي نظري و نتايج تجربي ساير مقاالت همخواني 
قابل قبولي نشان مي دهد. همچنين نتايج شبيه سازي حاکي از آن است 
که اضافه کردن نانولوله هاي کربني به ميزان 0/28 درصد وزني موجب 

افزايش چندمرتبه اي رسانندگي الکتريکي نانوکامپوزيت مي گردد. 

 ترکيب 2 روش
DNA براي بهبود توالي سنجي 

براي ارائه ارائه مرجع ژنوم فک دريايي، از فناوري توالي سنجي دو شرکت 
استفاده شد. با اين کار زمان و هزينه فرآيند به شدت کاهش و در عين حال 
کيفيت نتايج به شکل قابل توجهي افزايش يافته است. دستگاه توالي سنج 
شرکت بيونانو ژنوميکس )Bionano Genomics( توسط مرکز ملي 
اطالعات زيست فناوري براي بررسي ژنوم فک دريايي مورد استفاده قرار 
داربست سازي  براي  بيو نانو  ژنوم شرکت  نقشه هاي  از  گرفت. همچنين 
بخش اعظمي از ژنوم هاي مرجع در اين پروژه استفاده شده است. تهيه 
ژنوم معموالً با استفاده از روش هاي توالي سنج گرانقيمت صورت مي گيرد، 
 10X Genomics و Illumina اما در اين پروژه از ترکيب دو فناوري
استفاده شده است که از نظر هزينه بسيار مقرون به صرفه هستند. در پايان 
کار، داربستي از 29/65 مگاجفت  باز ايجاد شده که بهبود 215 برابري را 
نسبت به زماني که تنها از llumina استفاده مي شد، تجربه کرده است. 
 طوالني ترين داربست ترکيبي که با استفاده از اين دو روش ايجاد شده
84/77 مگاجفت باز است.  کيفيت داربست سازي بيونانو مورد آزمايش  قرار 
گرفت و مشخص شد که اين روش قادر است 98 درصد از کل طول ژنوم را 
با کيفيت باال ارائه کند. در مقاله اي که اين گروه تحقيقاتي به چاپ رساندند، 
آمده است که اين روش به شدت هزينه ها را کاهش داده و کيفيت را افزايش 
مي دهد. محققان براي بررسي ژنوم فک توانستند در مدت زمان چند هفته 
و هزينه اي کم نتيجه مورد نظر خود را ارائه کنند. اريک هولملين، مديرعامل 
شرکت بيونانو، مي گويد: اين پروژه نشان داد که مي توان از توانايي ترکيبي 
نقشه برداري ژنوم شرکت بيونانو و 10X Genomics استفاده و در نهايت 

ارائه  مرجع با کيفيت باال ارائه کرد.

 نانولوله هاي کربني موجب رشد نرون
و تشکيل سيناپس مي شوند

يک تيم تحقيقاتي از ايتاليا و اسپانيا نشان دادند که نانولوله هاي کربني 
مي توانند براي التيام آسيب هاي وارد شده به نرون ها استفاده شوند. نانولوله 
کربني هم باعث رشد نرون ها شده و هم سيناپس ايجاد مي کند. محققان 
 Nanomedicine: Nanotechnology, در مقاله اي که در نشريه
Biology, and Medicine نشان دادند که نانولوله هاي کربني براي 
اصالح آسيب هاي وارد شده به ارتباط ميان سلول هاي عصبي مناسب 
هستند. اين پروژه که ماحصل يک کار تحقيقاتي مشترک ميان دانشگاه 
تريست و SISSA است، روي اصالح آسيب هاي نروني متمرکز بوده و در 
آن از فناوري  نانو استفاده شده است. نانولوله هاي کربني در اين پروژه هم 
به عنوان داربست و هم به عنوان پل زيست سازگار مصنوعي براي انتقال 
سيگنال هاي عصبي استفاده مي شوند. براي حل برخي مشکالت فيزيکي در 
بيماران به ويژه کساني که دچار جراحت در مغز و نخاع شده اند، الزم است 
که بتوان اتصال از دست رفته را در اين بافت ها از نو ايجاد کرد. مازيزو پاروت 
و لورا بالريني از محققان اين پروژه مي گويند: اول اين که ما نشان داديم 
نانولوله هاي کربني با ساختار ليپيدي به ويژه کلسترول تداخل ندارند. اين 
در حالي است که غشاء سلولي در نرون ها توسط اين مواد ساخته مي شود. 
ليپيدهاي غشايي نقش مهمي در انتقال اطالعات از طريق سيناپس ها ايفا 
مي کنند. نانولوله هاي کربني در اين فرآيند تأثيري نداشته که اين موضوع 
اهميت زيادي دارد. اين گروه تحقيقاتي نشان دادند که نانولوله هاي کربني 
قادراند برخي فرآيندهاي زيستي نظير رشد نرون ها را مديريت کرده و 

موجب تشکيل اتصاالت بين نروني شوند.

اخبارروی خط

نيست،  نانوتکنولوژي يک رشته جديد 
تمام  در  جديد  رويکرد  يک  بلکه 
رشته هاست. يک نانومتر هزار ميليونيوم 
متر است که معموالً در اين شرايط مواد، 
ويژگي هاي جديدي را به دست مي آورند. 
کاربردهاي  از  نانويي  سموم  توليد 
مکانيسم  داراي  که  است  فناوري  اين 
خودتنظيمي است و آفات را از بين مي برد 
بيش تر  سالمت  و  کار  راحتي  باعث  و 
محصول مي شود. نانو، فناوري است که 
از کنش ها و واکنش هايي که در سطح 
اتم اتفاق مي افتد منشأ گرفته و به تعبير 
دقيق تر نانوتکنولوژي انقالبي جديد براي 
همه علوم در آينده است. طرفداران زمين 
پاک بر اين که نانوتکنولوژي ممکن است 
در بعضي از زمينه ها بازده هايي را داشته 
باشد، تاکيد دارند. نانوتکنولوژي فناوري 
تحت  را  علوم  تمام  که  است  جديدي 
تاثيرخود قرار خواهد داد. اين تکنولوژي 
در  موجود  وضعيت هاي  بهبود  به  قادر 
اکثر علوم است و فرصت هايي براي توليد 
محصوالت جديد فراهم خواهد ساخت. 
در واقع مهندسي در سطح اتم يا گروهي 
از اتم هاست. يک رشته جديد نيست، بلکه 
يک رويکرد جديد در تمام رشته هاست. 
ابزارها  مواد،  توليد  توانمندي  علم  اين 
دست  در  براي  جديد  سيستم هاي  و 
گرفتن کنترل در سطوح ملکولي و اتمي 
با استفاده از خواصي که در آن سطوح 
ظاهر مي شود را دارد. نانوتکنولوژي يک 
است.  چندمنظوره  نوظهور  تکنولوژي 
جايگزيني  به وسيله  که  مي رود  انتظار 
و نفوذ در مواد و تکنولوژي هاي موجود 
تاثيرات گسترده اي بر جامعه داشته باشد. 
يک نانومتر هزار ميليونيوم متر است که 
معموالً در اين شرايط مواد ويژگي هاي 
جديدي را به دست مي آورند. نانو تکنولوژ 
کاربرد  و  توليد  توصيف،  طراحي،  ي 
ساختارها، وسايل و سيستم هايي است 
که مستلزم اين است که شکل و اندازه 
شان در مقياس نانو باشد. اين علم در کنار 
بيوتکنولوژي، فناوري هسته اي و فناوري 
 21 قرن  تکنولوژي  به عنوان  اطالعات 
محسوب مي شود و توانسته است ساير 
علوم را تحت تاثير خود قرار دهد. يکي 
از راه هاي اصلي مبارزه با آفات گياهي 
استفاده از آفت کش ها و سموم است؛ اما 
امروزه استفاده از اين مواد به دليل معايب 
حشرات  بر  تاثير  همچون  آن ها  بسيار 
گرده فشان، آثار سوء بر سالمت انسان، 
زيستي  نظام هاي  به  رسانيدن  آسيب 
و غيره در بسياري از نقاط دنيا محدود 
شده است. يکي از راه هاي رفع اين مشکل 
استفاده از سموم هوشمند در ابعاد نانو 
است. اين سموم داراي يک کد مولکولي 
هستند که اين اجازه را به آن ها مي دهد 
تا در گياه حرکت کرده و به قسمتي که 
مورد حمله آفت يا گياه قرار گرفته است، 
بروند. سپس آن جا آزاد شده و آفت را 
سموم  اين  طرفي  از  مي برند.  بين  از 
گفتني  تنظيمي هستند.  به خود  قادر 
است، استفاده ازسموم عمدتا در زماني 
صورت مي گيردکه عالئم آفت همچون 
قابل  گياهي  اندام  و  برگ ها  تغييررنگ 
مشاهده باشند، در نتيجه با سريع ترين 
اقدامات هم مقداري از محصول از بين 
مي رود. نانو حسگرهاي زيستي ابزارهايي 
به کمک آن ها مي توان در  هستند که 
همان مراحل ابتدايي ورود بيماري آن ها 
را شناسايي و در نتيجه براي کنترل آن ها 
اقدام نمود. نانو حسگرها شامل ترکيبات 
زيستي همچون يک سلول، آنزيم يا آنتي 
بادي متصل به يک مبدل انرژي هستند 
و قادرند تغييرات ايجاد شده در محيط 
اطراف خود را گزارش کنند. اين گزارش 
انرژي  مبدل  که  سيگنال هايي  توسط 
متناسب با مقدار آلودگي توليد مي کند، 
مي شوند.  دريافت  توسط گيرنده ها 
زيادي  تجمع  صورت  در  بنابراين 
اين حسگرها  اطراف  در  بيماري  عامل 
سيگنال هاي قوي فرستاده شده و حضور 
چند  ظرف  در  محيط  در  آالينده ها 
دقيقه قابل تشخيص است. اين در حالي 
استفاده  با  بيماري  تشخيص  که  است 
از روش هاي رايج به حداقل 48 ساعت 
پتانسيل  نانوتکنولوژي  دارد.  نياز  زمان 
کشاورزي،  جنبه هاي  همه  در  اجرايي 
فرآوري، بسته بندي و حتي نظارت هاي 
پيشرفت ها ي  دارد.  را  زراعي  و  غذايي 
امکان  کشاورزي،  علم  زمينه  در  اخير 
توليد ذرات نانويي را فراهم کرده است که 
مي توانند در حوزه هاي مختلف کشاورزي 
کاربرد گسترده اي داشته باشند. يکي از 
کشاورزي  محصوالت  توليد  مشکالت 
بيماري هاي  و  آفات  موقع  به  کنترل 
گياهي است. البته اغلب خسارت آفات 
شناسايي  قابل  سريع تر  و  راحت تر 
عوامل  شناسايي  حالي که  در  هستند 

زمان بر  و  مشکل تر  گياهي  بيماري زاي 
خسارت  جبران  اغلب  بنابراين  است، 
حاصله از بيماري هاي گياهي مشکل تر 
است. در اين شرايط استفاده از نانو ذرات 
و نانو ماشين ها براي شناسايي و همچنين 
براي کنترل بيماري هاي گياهي مي تواند 
بتوان  شايد  مثال  به عنوان  باشد؛  موثر 
انتقال  براي  چندشاخه اي  ذرات  نانو  از 
سموم يا رديابي عوامل بيماري زا به درون 
عالوه  کرد.  استفاده  گياهي  بافت هاي 
بر اي نانو ماشين ها ممکن است طوري 
طراحي شوند که در بدن حشرات و آفات 
فعال شده و باعث کنترل آن ها شوند، در 
حالي که در بدن انسان غير فعال باقي 
مانده و براي انسان و حتي محيط زيست 
مضر نباشند. عالوه بر اين ازجمله افق هاي 
رديابي  نانوتکنولوژي  از  استفاده  ديگر 
کمک  به  سموم  به ويژه  آالينده  مواد 
کشاورزي  محصوالت  در  نانوماشين ها 
است؛ به عنوان مثال حسگر بويايي براي 
يا  فساد  حال  در  محصوالت  تشخيص 
مقدار مجاز سموم موجود در محصوالت 
مي تواند  که  شده  ساخته  کشاورزي 
نانوذرات  کند.  پيدا  تجاري  کاربرد 
کاربردهاي بسياري در سنسورها دارند. 
نيمه هادي  نانو کريستال هاي  نانوذرات، 
از  نقاط کوانتومي دسته اي  درخشان و 
نانوحسگرهايي هستند که توانايي آشکار 
کردن سموم موجود در محيط را دارند 
و مشخص شده است که نانوکريستال ها 
پادتن ها  با  همراه  کوانتومي  نقاط  و 
مي توانند به طور هم زمان چهار نوع سم را 
آشکار کنند. پس در نهايت مي توان گفت 
که هدف اصلي از طراحي نانو سنسورها، 
و  شيميايي  آالينده هاي  شناسايي 
ميکروبي است. تيمار مولکولي بيماري ها، 
افزايش  و  بيماري ها  سريع  رديابي 
توانمندي گياهان براي جذب مواد مورد 
نياز، حسگرهاي هوشمند و سامانه هاي 
مبارزه  و  رديابي  براي  هوشمند  حمل 
بيماري زا،  عوامل  ديگر  و  ويروس ها  با 
کريستال هاي نانويي براي افزايش کارايي 
بردن  کار  به  و  آفت کش ها  از  استفاده 
ميزان کم تري از اين ترکيبات خطرناک، 
کنترل و کاهش خسارت ناشي از آفات 
و بيماري هاي پس از برداشت از طريق 
بسته بندي  در  نانوذرات  کارگيري  به 
راهکارهاي  کشاورزي  محصوالت 
نانو  فناوري  توسط  که  است  ديگري 
ارائه مي شود. روش هاي کنترل زيستي 
در حال حاضر بسيار هزينه بر هستند. 
طريق  از  آفت  کنترل  روش ها  اين  در 
آفت  آن  طبيعي  دشمنان  از  يکي 
صورت مي گيرد. امروزه مصرف بي رويه 
ايجاد  را  زيادي  مشکالت  کش ها  آفت 
کرده اند اين مشکالت شامل اثرات سوء 
بر سالمت انسان )ايجاد مسموميت هاي 
اين  تاثير  مزمن(،  بيماري هاي  يا  حاد 
دشمنان  گرده افشان،  حشرات  بر  مواد 
و  مزارع  اهلي  و حيوانات  آفت  طبيعي 
همچنين ورود اين مواد به آب و خاک 
و تاثير مستقيم و غيرمستقيم آن در اين 
نظام هاي زيستي است. مصرف بي رويه 
را  کشاورزي  محصوالت  کش ها  آفت 
نيز به منبع ذخيره سم تبديل مي کند. 
استفاده از داروهاي )سموم( هوشمند در 
ابعاد نانو مي تواند راه حل مناسبي باشد. 
گياه  در  قابليت حرکت  داروها که  اين 
را دارند در بسته هايي که حاوي نشاني 
خاصي هستند قرار مي گيرند. برچسب 
نشاني يک کد مولکولي است که بر روي 
بسته نصب شده و به بسته اجازه مي دهد 
که به بخشي از گياه که مورد حمله عامل 
بيماري يا آفت قرار گرفته تحويل داده 
شو د. اين ناقالن در ابعاد نانو همچنين 
داراي خود تنظيمي نيز هستند به اين 
به  الزم  ميزان  به  فقط  دارو  که  معني 
بافت گياهي تحويل داده مي شود. دقت 
در رديابي بافت هدف و ميزان اندک اما 
موثر دارو باعث مي شود استفاده از سموم 
در کشاورزي به حداقل برسد. همه ما 
مي دانيم که پيشگيري بر درمان مقدم 

روي  از  نيز  گياهي  بيماري هاي  است. 
عالئمي مانند تغيير رنگ يا تغيير شکل 
ولي مساله  اندام ها شناسايي مي شوند؛ 
اين جاست که اين عالئم مدت ها پس از 
ورود عامل بيماري به بافت گياه بروز پيدا 
مي کنند؛ به همين خاطر با سريع ترين 
اقدام ها براي جلوگيري از شيوع بيماري 
باز هم مقداري از محصول از بين مي رود. 
در نتيجه نياز به ابزاري که به کمک آن 
بتوان در همان مراحل ابتدايي ورود عامل 
بيماري، آن را کنترل و مهار کرد بسيار 

ضروري به نظر مي رسد.
�كاربردهاي�نانو�در�توليد�سموم��

و�كود�هاي�موثر�و�كم�خطر
وسيله  به  کشاورزي  سموم  ذرات 
عواملي از قبيل باد، وارد هوا شده و با 
ورود به سيستم تنفسي انسان، آن را در 
معرض انواع بيماري هاي استنشاقي قرار 
مي دهد، تحوالت نانوفناوري، با افزايش 
ميزان سوددهي و کاهش عوارض سموم 
کشاورزي، معضالت ناشي از اين سموم 
را رفع مي کند و آن ها را به محصوالتي 

کاماًل مفيد تبديل مي کند.
- توليد سموم و کودهاي شيميايي با 
استفاده از نانوذرات و نانوکپسول ها که 
قابليت رهايش کنترل شده يا تاخيري، 
جذب و تاثيرگذاري بيش تر و سازگاري با 

محيط زيست را دارا هستند.
جهت  نانويي  کريستال هاي  توليد   -
افزايش کارايي استفاده از آفت کش ها که 
امکان کاربرد آفت کش ها با دز هاي کمتر 
را فراهم مي آورد و اين يعني به حداقل 
رساندن ورود اين ترکيبات خطرناک به 

طبيعت.
سلولي  اجزاي  فعاليت هاي  کنترل   –
آن ها  به  آسيب رساني  بدون  گياهان 
شيوه هاي کنوني براي بررسي سلول ها 
بسيار ابتدايي است و دانشمندان براي 
شناخت آنچه که در سلول اتفاق مي افتد 
و  بشکافند  هم  از  را  ناگريزند سلول ها 
از اطالعات مهم  اين حال بسياري  در 
يا  سلول  درون  سيال هاي  به  مربوط 
ارگان هاي موجود در آن از بين مي رود. 
خاص  به طور  نانوفناوري  پيشرفت هاي 
را  زيست شناسي  بنيادي  مطالعات 
تقويت خواهد کرد. محققان اميدوارند 
در آينده اي نه چندان دور با استفاده از 
اجزاي  فعاليت  موفق شوند  نانوفناوري 
هر سلول را تحت کنترل خود درآورند. 
هم اکنون گام هاي بلندي در اين زمينه 
برداشته شده، به عنوان نمونه دانشمندان 
سلول  درون  در  را  فعاليت  مي توانند 

کنترل کنند.
و سيستم هاي  هوشمند  - حسگرهاي 
مبارزه  و  رديابي  براي  هوشمند  حمل 
سريع و مفيد با ويروس ها و ساير عوامل 

بيماري زاي گياهي به کار مي روند.
به طور  نانوذرات:  مضرات  و  خطرات 
کلي اين خطرات متوجه محيط زيست 
و از همه مهم تر، انسان به عنوان جزيي 
تحقيقات  مي شود.  زيست  محيط  از 
نشان داده است که ذرات بسيار ريز فلز 
مانند اکسيد تيتانيم و کربن سياه بسيار 
با  و  جنس  همان  از  ذرات  از  سمي تر 
همان ترکيبات ولي با اندازه هاي بزرگ تر 
به وسيله  اغلب  امر  اين  علت  هستند. 
وجود فلزات انتقالي بر روي سطح برخي 
از ذرات نانومتري و متعاقب آن افزايش 
در قابليت توليد راديکال آزاد در تماس با 

عضالت بدن توضيح داده مي شود.
ذرات  سطح  به  نانوذرات  اين  سميت 
استنشاق شده و واکنش پذيري شيميايي 
سطح آن ها مربوط است. ذرات نانومتري 
يا به خودي خود سمي اند يا در صورتي 
که در مجاورت مواد ديگر قرار بگيرند، 
مي توانند سميت ايجاد کنند؛ مثاًل وقتي 
که ذرات نانومتري وارد سلول مي شوند، 
مواد سمي را نيز که به آن ها چسبيده 
است با خود به داخل سلول مي آورند. 
راه هاي تماس و ورود نانوذرات به بدن 
از طريق تنفس، جذب پوستي، بلعيدن 
وجود  با  ميباشد.  گوارشي  سيستم  و 

و  شش  ريه،  پوست،  عضو  سه  اين که 
روده باريک به علت تماس مستقيم با 
عوامل محيطي، به عنوان راه هاي اصلي 
ورود ذرات به بدن شناخته شده اند، اما 
به طور غيرمستقيم سيستم هاي قلبي- 
عروقي، گردش خون، مغز، کبد و - متاثر 
از حضور نانوذرات هستند. پوست، خود 
به عنوان يک محافظ است؛ ولي شش ها 
و مجاري روده به راحتي اجازه عبور مواد 
غذايي و اکسيژن را از خود مي دهند. اليه 
را مي پوشاند  تمام بدن  بيروني پوست 
و فقط حاوي سلول هاي مرده است که 
به شدت کراتينه شده اند، که مرز اصلي 
و محافظ اصلي در برابر مواد شيميايي 
در  اينکه  ذرات  نانو  از مشکالت  است. 
ريه،  التهاب  باعث  باال  خيلي  دزهاي 
سد  از  نانوذرات  عبور  سرطان،  ريسک 
خوني و تغيير شارژ الکتريکي آن باعث 
مغزي  خوني  سد  از  نانو  ذرات  عبور 
مي شوند. تعداد نانو ذرات آنيوني بيش تر 
از کاتيوني است. نانوذرات آنيوني ناقل 
ذرات  و  مغز  درون  به  شيميايي  مواد 
اثر  و  فوري  سميت  باعث  نانوکاتيوني 

سريع بر سد خوني مغزي مي شوند.
مواد�و�روش�ها��

در اين مقاله به کاربرد فناوري نانو در 
انسان و  بر  تاثيرات آن  توليد سموم و 
محيط زيست مي پردازيم. در اين مطالعه 
مروري، مطالب مربوطه را با جست وجو 
بانک هاي  و  کتابخانه اي  منابع  در 
اطالعاتي جمع آوري کرده و مورد بحث و 

بررسي قرار داده ايم.
نتايج��

ميزان  افزايش  با  نانو  فناوري  تحوالت 
سموم  عوارض  کاهش  و  سوددهي 
کشاورزي معضالت سمومي که هنگام 
استفاده  مورد  مزارع  در  کارگيري  به 
قرار مي گيرد را به حداقل رسانده است. 
استفاده از کاربردهاي نانو باعث کاهش 
معضالت سموم و ذرات معلق موجود در 
هوا شده و آن ها را به محصوالتي مفيد 
تبديل مي کند. توليد سموم با استفاده از 
نانوذرات و نانوکپسول ها، نسل جديدي 
از سموم با قابليت رهايش و کنترل را 
معرفي کرده است که ضمن سازگاري 
بيش تر با محيط، تاثيرگذاري بيش تري 
در توليد محصوالت کشاورزي دارند. با 
توجه به اين اهميت، فناوري نانو توانايي 
بالقوه  پتانسيل هاي  رساندن  فعل  به 
کشاورزي در بسياري از کشورهاي در 
داراست،  را  ايران  ازجمله  توسعه  حال 
اول  نگاه  اين ممکن است در  با وجود 
در  فناوري  اين  کارگيري  به  چگونگي 
تمامی شاخه هاي کشاورزي تا حدودي 
مي شود  پيشنهاد  رسد.  نظر  به  مبهم 
در  فناوري  بيش ترنانو  اثرگذاري  براي 
برنامه هاي  تدوين  کشاورزي  بخش 
آموزشي و تاکيد بر حوزه هاي فرارشته اي 
صنعتي  نوآوري هاي  چندرشته اي،  و 
استانداردهاي  تدوين  بگيرد.  صورت 
بين المللي، فراهم آوردن زيرساخت هاي 
تدوين  نرم افزاري،  و  سخت افزاري 
ابعاد  قوانين و مقررات مرتبط، بررسي 
زيست محيطي و ايمني نانوذرات، انجام 
توافقات و همکاري هاي بين المللي براي 
تسريع فرايند توسعه فناوري نانو. افزايش 
سطح آگاهي و شناخت مخاطبان مختلف 
بخش کشاورزي شامل سياست گذاران، 
مديران، بهره برداران و غيره به شيوه هاي 
برنامه هاي  اجراي  از  اعم  گوناگون 
ترويجي هدفمند، برگزاري سخنراني ها و 
کارگاه هاي آموزشي، برپايي نمايشگاه ها 
بين  موثر  ارتباط  و  تعامل  برقراري  و 
فناوري  کميته  در  ذي ربط  نمايندگان 
براي  ي  کشاورز  جهاد  وزارت  نانوي 
برنامه ريزي و پيشبرد يکپارچه برنامه ها 
و اقدامات مربوط و در نهايت تدوين و 
بخش هاي  به  مقرراتي  و  قوانين  ابالغ 
ذي ربط براي حمايت و حصول اطمينان 
از پياده سازي برنامه هاي تدوين شده در 
بخش کشاورزي در حوزه فناوري نانو، در 

اولويت قرار گيرند.
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