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 چکیده
-مـی  فناوري این از استفاده با. است کرده فراهم مختلف تحقیقاتی هايرشته در آن کاربرد براي را زیادي فرصتهاي نانو فناوري در پیشرفت "ااخیر

 تشـکیل  را موجـودات  شـده  شـناخته  هايگونه 3/2 از بیش حشرات که آنجا از. ساخت فرد به منحصر هايژگیوی با همراه نانو ابعاد در موادي توان

-می ایجاد اختالل انسان زندگی در کشاورزي و بهداشتی نظر از حشرات از مختلفی هايگونه. کنندمی ایفا انسان زندگی در را مهمی نقش دهند،می

 سبب انسان روي بر هاکشآفت مضر اثرات نیز و اندگشته آفت حشرات در مقاومت ایجاد موجب که شیمیایی هايکشآفت حد از بیش کاربرد. کنند

 نیـز  و ذرات نانو برخی کشیحشره هايویژگی از گیريبهره. کنند استفاده آفت حشرات با مبارزه براي نانو مواد پتانسیل از پژوهشگران که است شده

 تـاخیر  بـه  آفـت  حشـرات  در را مقاومـت  توسعه روند است قادر فناوري این که دهدمی نشان سموم کردن نانوکپسوله یلقب از فرآیندهایی از استفاده

 حفاظـت  بر عالوه امر این که گردند زیست محیط با کمتر تماس با شیمیایی هايکشآفت بیشتر امنیت نیز و موثرتر استفاده باعث همچنین و اندازد

 تکنیکهـاي  برخـی  نیـز  و نـانو ذرات  برخی کشیحشره اثرات مقاله این در. دهدمی کاهش انسان زندگی روي بر را ومسم سوء اثرات زیست، محیط

 شودمی بررسی نانو، فناوري از استفاده با و آشنایی با آفت کش هاي تجاري شیمیایی آفتکشهاي تحویل

 کنترل آفت -هاي نانوکشحشره -: نانو فناوريکلمات کلیدي

 

 مقدمه.1

 گیـرد  می قرار استفاده مورد مواردي براي نانو فناوري اصطالح کلی بطور است، متر یک از قسمت میلیاردم یک یا 10-9 معتی به نانو کلمه

 تکنولـوژي  و علم نظر از نانو ابعاد در نانو ذرات ساخت. )Huang etal.,۲۰۰۷(باشند متر نانو 1-100 بین اي اندازه محدوده داراي که

 بـه  ذرات نانو ). Willems,۲۰۰٥( است ذرات قابلیت افزایش نانو، فناوري تاثیرات ترینتازه و ترینبزرگ از یکی. است زیادي اهمیت حائز

 سطح نسبت بودن باال و حد از بیش کوچکی واقع، در. هستند برخوردار زیادي بسیار اهمیت از فرد به منحصر "کامال خواص بودن دارا دلیل

 امـر  ایـن  کـه  اسـت  شـده  آنهـا  در جدید مکانیکی و مغناطیسی ، نوري ، الکترونیکی شیمیایی خواص ایجاد باعث اتترکیب این در حجم به

 در را مـواد  نـانو  از استفاده دامنه توجهی قابل طور به نانو فناوري در پیشرفت .)Sharon et al.,۲۰۱۰(گرددمی آور شگفت اثر بروز موجب
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 داروسازي، پزشکی، مختلف يهاهزمین در را هافرصت از ايگسترده طیف که است شده سبب و تاس داده گسترش علوم مختلف هايشاخه

 از اسـتفاده  آفـات  مـدیریت  بحـث  در. )Khot et al., ۲۰۱۲; Rai and Ingle, ۲۰۱۲( کنـد  فراهم کشاورزي و غذایی صنایع الکترونیک،

 و پاتوژنهـا  سـریع  تشخیص منظور به هوشمند سیستمهاي عنوان به هااشهنانوتر و نانوحسگرها کاربرد همچنین و نانوآفتکشها فرموالسیون

 ,.Lopes et al( شـود  آفـات  مدیریت در موثر بالقوه روشهاي توسعه باعث مواد نانو کاربرد که است شده موجب مزرعه در بیماري مدیریت

۲۰۰۹; Khot et al., ۲۰۱۲(. 

 : به توان می نانو مقایس در ها کش آفت کردن فرموله اهداف از

 : به توان می نانو مقایس در ها کش آفت کردن فرموله اهداف از

 هاکشآفت محیطی زیست نامطلوب اثرات از حفاظت آنها موثر ماده رهایش کنترل

 پستانداران به آنها سمیت کاهش انبارداري شرایط در پایداري افزایش

 درسراسـر  محققان از کمی تعداد تنها که است داده نشان آفت، حشرات مدیریت رمنظو به نانو فناوري کاربرد زمینه در شده انجام تحقیقات

 .باشدمی حوزه این در دقیق مطالعه انجام به مبرمی نیاز رو این از و هستند زمینه این در کار حال در جهان

 :روشها و مواد.2

 و شده تدوین انتشاراتی ذخایر در موجود منابع از گیري بهره با اطالعاتی منابع که است اسنادي و اي کتابخانه مقاالت نوع از حاضر تحقیق

 .باشد می کارشناسانه هاي تحلیل و برداشتها با شده ارائه نظري هاي چارچوب و اصلی مبانی همچنین

 سبز انقالب در نوین رویکردي ذرات نانو.3

 موجود هايمحدودیت نیز و هاکشآفت از مداوم و رویهبی استفاده علت به آفت حشرات مختلف هايگونه در مقاومت صفت انتقال افزایش

 در گیاهـان  حفاظت براي نوین روشی عنوان به نانو فناوري ابزارهاي از پژوهشگران که است شده باعث حشرات، طبیعی دشمنان درکاربرد

 مبرمی نیاز رو این از و هستند زمینه این در کار حال در)  (Rai and Ingle, ۲۰۱۲ ;Biyela et al., ۲۰۰٤ کنند استفاده آفت حشرات برابر

-حشره فعالیت که است شده سبب آفت حشرات مدیریت بحث در نانوذرات از استفاده پتانسیل .باشدمی حوزه این در دقیق مطالعه انجام به

ـ  و ) ZnO( روي اکسـید  روي، سـیلیکا،  نقره، طال، آلومینیوم، ذرات نانو ازقبیل مختلفی ذرات نانو کشی  علیـه  )۲TiO( اکسـید  دي انیومتیت

 در را ذرات نـانو  تـوان مـی  شـده  انجـام  مطالعـات  طبـق  بـر  رو ایـن  از .)Goswami et al., ۲۰۱۰(. گیرد قرار بررسی مورد آفت حشرات

 این از هاستفاد با .)Owolade et al., ۲۰۰۸(برد کار به حشرات هايکننده دور و هاکشحشره ها،کشآفت مانند جدیدي هايفرموالسیون

 در میزبـان  گیـاه  حفاظـت  جهـت  گیاه بافت داخل به شیمیایی مواد سایر یا و ژن يدهنده انتقال عنوان به را ذرات نانو توانمی روز فناوري

 بـر  تاثیر با ذرات نانو این که است داده نشان سیلیکا ذرات نانو کشی حشره فعالیت مکانیسم ).(Torney, ۲۰۰۹ فرستاد آفت حشرات برابر

 مرگ موجب تماسی صورت به کنند،می عمل حشره بدن رطوبت حفظ جهت عاملی عنوان به که حشره کوتیکول در موجود لیپیدهاي روي

 اکتوپارازیـت  انگلهـاي  نیـز  و کشـاورزي  آفـت  حشـرات  از وسیعی طیف کنترل براي توانمی را ذرات نانو نوع این بنابراین. شوندمی حشره

سـیلیکات   ، تیتـانیوم  یداکسـ  دي ،آلومینیـوم   اکسـید  روي، اکسید ذرات نانو تاثیر ارزیابی در ).Ulrichs et al., ۲۰۰٥( برد کار به حیوانات
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 baculovirus توسـط  کـه  ابریشـم  کـرم  در grasserie بیمـاري  و ) (Sitophilus oryzae  برنج  سرخرطومی کنترل در نقره و آلومینیوم

BPV) (Bombyx mori uclear) polyhedrosis virus( تـاثیر  بیشـترین  اکسـید  آلومینیـوم  نـانوذرات  که داد نشان نتایج شود،می ایجاد 

-کشآفت از مداوم و رویهبی استفاده علت به آفت حشرات مختلف هايگونه در مقاومت صفت انتقال افزایش سرخرطومی روي را کشندگی

 روشـی  عنوان به نانو فناوري ابزارهاي از پژوهشگران که است شده عثبا حشرات، طبیعی دشمنان درکاربرد موجود هايمحدودیت نیز و ها

 زمینه این در کار حال در)  (Rai and Ingle, ۲۰۱۲ ;Biyela et al., ۲۰۰٤ کنند استفاده آفت حشرات برابر در گیاهان حفاظت براي نوین

 سبب آفت حشرات مدیریت بحث در نانوذرات از استفاده پتانسیل .باشدمی حوزه این در دقیق مطالعه انجام به مبرمی نیاز رو این از و هستند

 تیتـانیوم  و ) ZnO( روي اکسـید  روي، سـیلیکا،  نقره، طال، آلومینیوم، ذرات نانو ازقبیل مختلفی ذرات نانو کشیحشره فعالیت که است شده

 توانمی شده انجام مطالعات طبق بر رو این از .) et alGoswami ,.۲۰۱۰(. گیرد قرار بررسی مورد آفت حشرات علیه )۲TiO( اکسید دي

 با .)Owolade et al., ۲۰۰۸(برد کار به حشرات هايکننده دور و هاکشحشره ها،کشآفت مانند جدیدي هايفرموالسیون در را ذرات نانو

 گیاه حفاظت جهت گیاه بافت داخل به شیمیایی مواد سایر یا و ژن يدهنده انتقال عنوان به را ذرات نانو توانمی روز فناوري این از استفاده

 ذرات نـانو  این که است داده نشان سیلیکا ذرات نانو کشی حشره فعالیت مکانیسم ).(Torney, ۲۰۰۹ فرستاد آفت حشرات برابر در میزبان

 تماسـی  صـورت  بـه  یکننـد، م عمل حشره بدن رطوبت حفظ جهت عاملی عنوان به که حشره کوتیکول در موجود لیپیدهاي روي بر تاثیر با

 انگلهـاي  نیـز  و کشـاورزي  آفـت  حشـرات  از وسیعی طیف کنترل براي توانمی را ذرات نانو نوع این بنابراین. شوندمی حشره مرگ موجب

 دیاکسـید،  تیتـانیوم  اکسـید،  آلومینیـوم  روي، اکسـید  ذرات نـانو  تاثیر ارزیابی در ).Ulrichs et al., ۲۰۰٥( برد کار به حیوانات اکتوپارازیت

 توسـط  کـه  ابریشـم  کـرم  در grasserie بیمـاري  و ) (Sitophilus oryzae  بـرنج   سـرخرطومی  کنتـرل  در نقـره  و سـیلیکات  آلومینیـوم 

baculovirus BPV (Bombyx mori uclear) polyhedrosis virus( اکسـید  آلومینیـوم  نـانوذرات  کـه  داد نشـان  نتـایج  میشود، ایجاد 

  بیماري ویروسی بار کاهش موجب داري معنا طور به سیلیکات آلومینیوم نانوذرات و داشته برنج سرخرطومی روي را کشندگی تاثیر بیشترین

grasserieگردید Goswami et al., ۲۰۱۰)( آفت حشره دو جمعیت در آلومینیومی ساختارهاي نانو کشی حشره فعالیت دیگر مطالعاتی در 

. رسـاندند  اثبات به را مواد نانو این به آغشته گندمهاي با تماس از پس ) Rhizopertha dominica(   کشیش سوسک و برنج سرخرطومی

 گونـه  ایـن  کنترل براي اعتماد قابل و ارزان جایگزین یک میتوانند آلومینیومی نانوساختارهاي تجاري، هايکشحشره با مقایسه در این بنابر

 و ZnO نـانوذرات  بـا  مقایسـه  در را آمیتـراز  کشـی  حشـره  اثر.  et alir ; Zah۲۰۱۰., et al(Stadler ,.۲۰۱۲( شوند محسوب حشرات از

۳O۲ZnAl پسته پسیل علیه Agonoscena pistaciae ذرات نـانو  بـه  نسـبت  آمیتراز کشی حشره اثر که ودریافتند دادند قرار بررسی مورد 

 بیشـترین  آمیتـراز  و ایمیداکلوپرایـد  هايکشحشره اگرچه که تاس تامل قابل نکته این فوق مطالعه دو در نتایج کنار در. است بیشتر مذکور

 در کـه  مزیتی یک اما کردند، اعمال را کمتري کشندگی فوق، هايکشحشره به نسبت ذرات نانو و اندداشته حشرات میر و مرگ در را تاثیر

 کشـهاي  حشـره  بـه  نسـبت  آنهـا  تـر آهسته تاثیر نیز و راتذ نانو این شیکحشره فعالیت بودن دارا کنار در اینکه کرد اشاره آن به باید اینجا

 ouhani et( است ترپایین تجاري هايکش حشره این به نسبت نانوذرات کاربرد با همزمان مقاومت توسعه ریسک آمیتراز، و ایمیداکلوپراید

al., ۲۰۱۱.( ارائـه  مـاکرو  ابعـاد  در آنهـا  ترکیبـات  بـا  قایسهم در را مختلفی شیمیایی و فیزیکی هايویژگی ذرات، نانومتري اندازه واقع در 

 Nel et)( دهـد  قـرار  تـاثیر  تحت فیزیولوژیکی فرایندهاي و بیولوژیکی ساختارهاي با را ذرات این تعامل میشود موجب امر این که میدهند
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۲۰۰۹., et al; Kim ۲۰۰٦., al. ۳  نانوذرات کشیحشره فعالیت  دیگر پژوهشی درO۲AL، ۲SiO ۲وTiO روي بر را  Lipaphispseudo 

brassicae دادند قرار مطالعه موردet al.,۲۰۱۱) (Debnath .را معناداري تغییرات نانو، مقیاس در گرفتن قرار با رایج هايکشحشره برخی 

 کـش  هحشـر  بـا  ) Myzus persicae(  هلـو  سـبز  شـته  تمـاس  از پـس  مثـال  عنوان به .کرد مشاهده توانمی آنها کشیحشره فعالیت در

 بهتري عملکرد آن نانویی غیر شکل با مقایسه در پیریفلوکنازون نانو نوع که داد نشان آزمایشها نتایج نانو غیر و نانو بعد دو در پیریفلوکنازون

 ابعـاد  در نپیریفلوکنـازو  مانـده  باقی اثرات دیگر سویی از. میدهد نشان خود از حشره تغذیهاي رفتار بر تاثیر و کشی حشره فعالیت نظر از را

 کـردن،  کپسـوله  طریـق  از تـاثیر  افزایش با است قادر پیریفلوکنازون نانو اساس این بر. رسدمی حداقل به شده کنترل انتشار علت به نانویی

 بیـان  پنبه خوار برگ کرم روي سیلیکا نانو کشحشره اثر دیگري تحقیق در ).Kang et al., ۲۰۱۲( دهد کاهش را پاشی سم دفعات تعداد

 هاي سلول به موثري طور به مزبور راتذ نانو که ترتیب این به. شوند استفاده مهم آفت انتخابی کنترل براي ندتوا می ذرات نانو این که دش

 ). EL-Bendary and EL-Helaly.,۲۰۱۳( شـوند  مـی  الروهـا  مـرگ  سـپس  و شـکل  تغییـر  باعث و آورده هجوم حشره الرو میکروبی

 موجـود،  سـنتی  اسـتراتژیهاي  کـم  تاثیر و شیمیایی آفتکشهاي کاربرد از ناشی سوء اثرات که هستند مطلب این بیانگر همگی فوق مطالعات

 نانو توانمی رو این از شود جلب آفت حشرات مدیریت براي مدرن روشی عنوان به نانو فناوري سمت به محققین توجه که است شده سبب

 ,.Barik et al., ۲۰۰۸; Goswami et al( کـرد  استفاده حشرات هايکننده دور و هاشکحشره مانند جدیدي فرموالسیونهاي در را ذرات

۲۰۱۰(. 

 : معمول هايکشآفت براي مناسب جایگزین یافتن ضرورت.4

  ايهـ کـش آفـت  انـواع  از اسـتفاده  و زیـاد  تولید با ولی شد کشاورزي هاي فرآورده تولید افزایش باعث چه اگر هايکشآفت از زیاد استفاده

 باعـث افـزایش   هـا کـش آفـت  از زیاد استفاده.  شد وارد هدف غیر جانوران به زیادي صدمات و زیست محیط به جدي هاي آسیب شیمیایی

 مـی  بـاالتر  ممکـن  مجاز حداکثر از مقادیر این گاهی که جایی تا است شده غیر هدف زنده موجودات بدن نیز و خاك و آب در  آنها غلظت

  ۳WHOو ۲FAO  نظیـر  المللـی  بین هايسازمان و است افزایش 1USEPA به رو ايکننده نگران صورت به که ستا موضوعی این.  شود

 مقاومت بروز باعث ها کشآفت باال مقدار با زیاد و مکرر استفاده این بر عالوه. )Guanch,۲۰۱۰( دهندمی قرار بررسی مورد دقت به را آن

 اسـتفاده  براي مناسب هاي کشحشره تعداد کاهش باعث موضوع این .)Enayati and Hemingway.,۲۰۰٦( است شده آفات در آنها به

 آفـات  با مبارزه در استفاده قابل هايکشانواع حشره باید ممکن روش هر از بنابراین ).(Enayati et al.,۲۰۱۰ است شده آفات با مبارزه در

 آفات در ها کش آفت به مقاومت کنترل راهکارهاي از یکی. باشد ظرفیت این ارايد تکنولوژي نانو که رسدمی نظر به و شوند تولید و تهیه

 بلکه شود نمی استفاده آفات کنترل در شیمیایی مواد از فقط آن در که باشدمی 4آفات با تلفیقی مبارزه از استفاده ها بیماري ناقلین و گیاهی

 کـاهش  زیسـت  محیط بر سوء اثر تا شودمی گیريبهره آفات با مبارزه براي محیطی و بیولوژیکی شیمیایی، فیزیکی،  مختلف هاي روش از

 هـاي  روش از یکـی  میکروکپسـول  تکنیـک .  است مناسب هاي فرموالسیون کاسته هاکشآفت  به آفات مقاومت بروز شدت از نیز و یابد

 جذب باعث روش این. دهند می قرار مختلف هاي جنس از کوچکی بسیار هاي کپسول در را آفتکش که باشد می زمینه این در موفق نسبتاً

 و آفـات  بـر  اثر افزایش باعث محیط با تماس از محافظت نیز و مصرف مقدار کاهش با حال عین در شده هدف آفت در آن بیشتر و ترسریع
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 بـا  مبارزه در انقالب یک عنوان به تواند می ها کشتآفونان فرموالسیون تهیه ).Guanch,۲۰۱۰(شود می محیطی زیست مخاطرات کاهش

 .شود محسوب ها بیماري ناقلین و کشاورزي آفات

۱-Uinted States Environmental Protection 

۲-World Health Organization 

۳- Food Agriculture Organization 

٤-Integrated Pest Managment 

 

 

 

 

 نانو فناوري از استفاده با هاکشآفت تحویل تکنیکهاي.5

 ,.Khot et al ( گردنـد مـی  نظـر  مـورد  هـدف  سـمت  بـه  میل افزایش باعث خود حجم به نسبت بیشتر سطح بودن دارا علت به اتنانوذر

 افـزایش  را از آنهـا  مؤثرتر استفاده و بخشیده بهبود را شونده خیس گردهاي مانند هاییفرموالسیون کارایی قادرند مواد از نوع ینا ).۲۰۱۲

 تشکیل فعال مواد حاللیت توانمی هاکشفتکردن آ فرموله روند در هافرموالسیون نانو کاربرد با کلی طور به.(Nair et al., ۲۰۱۰) دهند

 آفـت  حشـرات  در را مقاومت توسعه خطر آهسته، به صورت آفتکش دهنده تشکیل مواد انتشار با همچنین. داد افزایش را هاکشآفت دهنده

-می هاکشآفت فرموالسیونهاي در استفاده مورد.نمود محافظت زودرس نیز تخریب برابر در آفتکش رهمؤث ماده از این بر عالوه. داد کاهش

 Ragaei)  اسـت  شـده  پوشیده پلیمري ماتریس یک توسط و شده متمرکز مرکزي اطراف هسته در فعال مواد نانوکپسوله، یندآفر در. باشند

and Sabry, ۲۰۱یـک  مثـل  شـیمیایی  ماده یک یندآفر این در. است کشحشره ماده با همراه نانوذرات کاربرد عبارتی نانوکپسولها به ). ٤ 

 رهـایش  مکانیسـم  .)(Scrinis and Lyons, ۲۰۰۷  یابـد مـی  انتشـار  آفـت  حشـره  کنتـرل  منظور به موثر طور اما به آرامی به کشحشره

 ;Vidhyalakshmi et al., ۲۰۰۹) اسـت  ویـژه  pH بـا  وشتـرا  نهایت در و زیستی تجزیه انحالل، محیط، در شامل انتشار هانانوکپسوله

Ding and Shah, ۲۰۰۹ ( .کامـل  حشـرات  علیـه  سـیر  اسـانس  بـا  شده بارگذاري نانوذرات کشیحشره فعالیت بررسی در Tribolium 

castaneum و آرام یتـوان انتشـار  م را امـر  ایـن  دلیـل  احتماال که است بوده %01 حدود آفت این کنترلی اثر که داد نشان حاصل مشاهدات 

 بـا  شـده  پر سیلیکات کشی آلومینیومحشره مکانیسم در این بر عالوه ). (Yang et al., ۲۰۰۹ گرفت نظر در نانوذرات فعال ترکیبات مداوم

 شـده،  هکپسـول  ترکیبـات  ایـن  بـا  حشرهتماس  از پس که است حالی در این بچسبد گیاه سطح به است قادر سیلیکات آلومینیوم ها،نانولوله

 و کـرده  نفـوذ  حشـره  بـدن  داخـل  به است طریق قادر این از و داشته را حشره بدن سطح موهاي به اتصال توانایی هانانولوله در نانو اجزاي

 .)Patil, ۲۰۰۹( گردندحشره می فیزیولوژیک فعالیتهاي در اختالل باعث

 هاکشتآف تدریجی رهایش در فرموالسیونهاي استفاده مورد نانوساختارهاي.6
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 تبخیـر  1 کواسرویشـن  امولسـیون، ( فیزیکوشـیمیایی  ، هـاي  روش شـامل؛  دارند، ها کشنانوآفت ساخت در کاربرد بیشترین که هایی روش

 شـیمیایی  هـاي روش ،)  5 لیپـوزوم  افتـادن  دام بـه  4 شـده  کنتـرل  نفـوذ  بـا  امولسـیون  ، 3 امولسـیون  ، انجمـاد /تبلـور  ،2 حالل-امولسیون

 . هستند ) 9 انجمادي کردن خشک8چرخشی کردن خشک ، 7 اکستروژن( فیزیکی )6سطح ینب پلیمریزاسیون(

 

۱-Coaceration 
۲-Emulsion-Solvent vaporation 
۳-Emulsion crystalizatiom soildification 
٤-Diffusion-controlled emulsion 
٥-Liposome entrapment 
٦-Interfacial Polymerization 
۷-Extrusion 
۸-Spray drying 
۹-Freeze drying 

 

 

 از اسـتفاده  2012 سـال  از. شـوند  تولیـد  هسـتند،  پـذیر  تخریب زیست و سازگار زیست که پلیمرهایی با باید ها کشآفت نانو کلی حالت در

 عربـی  صـمغ  و تینلسی ذرت، روغن عسل، زنبور موم از تولیدي پلیمر مانند زیست، محیط دوستدار و پذیر تخریب زیست طبیعی، پلیمرهاي

 کشـاورزي  در هـا  کـش  نانوآفـت  از اسـتفاده  سوي به گامی طبیعی پلیمرهاي کاربرد. است گرفته قرار توجه مورد ها کش نانوآفت تولید در

 .   است ارگانیک و پایداري

 هاآفت کش بارگذاري براي شده تولید ساختارهاي نانو .1 جدول  

 کشنام آفت
 (ماده موثره)

 ختارنانو سا پلیمر

 نانوکپسول Lignin-polyethylene glycol-ethylcellulose ایمیداکلوپرید
 نانوکپسول Polyethylene glycol سیفلوترین

 نانوکپسول Chitosan پروکس اتوفن
 نانوکپسول Polyethylene دلتامترین

 نانوکپسول Polyethylene glycol سیر اسانس
 وکپسولنان Carboxymethylcellulose کارباریل

 نانوکپسول Alginate-glutaraldehyde چریش)( نیم روغن
 نانوفیلم Starch-based polyethylene اندوسولفان
 نانوژل Lignin آلدیکارب
 نانومیسل Polyethyleneglycol-dimethyl esters کاربوفوران
 نانو ذرات Carboxymethyl chitosan-ricinoleic acid آزادیراختن

 نانو ذرات Chitosan-poly (lactide) پریدایمیداکلو
 نانو ذرات polyvinylchloride کلرپیریفوس

Moringa Oleifera عصاره Cashew gum نانو ذرات 
 نانو ذرات Sidoides Lippia Chitosan-angico gumاسانس

 نانوسفر Glyceryl ester of fatty acids کارباریل
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 تجاري فرموالسیونهاي.7

 فرموالسـیون  تعداد ولی .اندشده عرضه بازار به تجاري صورت به ها کشآفت از متعددي میکروامولسیون و میکروکپسول هايفرموالسیون

 بـه  دایـا  اوران فـن  بنیـان نـانو   دانش شرکت در 3 دایابون ایران، فرموالسیون در است. کم بسیار ها کشآفت نانو شده تجاري و ثبت هاي

 در ویـژه  مکنـده (کنـه) بـه    آفات انواع کنترل براي آن کاربرد است که گیاهی کشآفت نانو یک فرموالسیون این .است رسیده تولید مرحله

 پروتکـل  Bayer, Syngenta ،Monsanto ،Sumitomo ،BASFماننـد   هـا  شـرکت  از برخـی  دهه گذشته، رد .شود می توصیه هاگلخانه

 در گیرنـد  قـرار  استفاده ها مورد کش نانوآفت تولید براي توانند می که ذرات را نانو هاي فرموالسیون از شده ثبت اختراع چندین تولید هاي

   .ها است کشآفت کننده تولید شرکت بزرگترینسویس  Syngentaشرکت . گرفتند خود قرار اختیار

(قـارچ   Banner MAXXگیـاهی)   رشـد  کننده ( تنظیمPrimo MAXX  گیاهی رشد کننده نانوامولسیون تنظیم فرموالسیون شرکت این

بـه   . است شده ارشگز یک سال ها فرموالسیون این انبارداري زمان مدت .است رسانده ثبت به را نانومتر 100 کش) به اندازه ذرات حدود

ئی و ضـیا شوند(ي گیاه جذب شده و در نتیجه با آبیاري و یا بارندگی شسته نمـی ها به راحتی به وسیلهاین فرموالسیونSyngenta گزارش 

 و مکنـده  آفـات  خانگی، آفات KARATEZEON® کنترل براي و تولید شرکت را Syngenta فرموالسیون همچنین ). 1393, وئ حمزه

 انـدازه  بـا  پیرتروئیـدي)  (از گروه سموم lambda-cyhalothrin حاوي  حشره کش  میکروکپسول فرموالسیون این. کرده است تثب جونده

  .) 1393,ضیائی  و حمزه وي میلی متر است(12 حدود ذرات

-10با اندازه ذرات  را Nanoparticles Comprising a Crop protection Agentآلمان احتراع نانو آفت کشی با عنوان  BASFشرکت 

کـش نـانو   کش است، اختراع آفتآفتشرکت بزرگ سازنده  آلمان که دومین Bayer Crop Scienceنانومتر ثبت کرده است. شرکت  150

کش فتآنانومتر به ثبت رسانده است. با وجود کار سخت و سرمایه گذاري کالن، هیچ فرموالسیون نانو  400-10امولوسیون با اندازه ذرات 

 مرجع ناظر عنوان به مریکاآ محیط زیست سازمان حفاظت ).1393, وي حمزه و  ضیائی(به مرحله تجاري سازي نرسیده است 2012ا سال ت

 و ثبتاجازه  2011 سال در سازمان این چند هر. ها استکشآفت این سازيتجاري در اصلی مانع داشته و فعالیت هاکشنانوآفت موضوع به

 .کرد اعطا کشاورزي) محصوالت (نه لباسها استفاده در براي ضد میکروبی عامل یک عنوان فقط به را نقره نانو آفتکش سازيتجاري

 کشـاورزي  و خواربـار  سـازمان . کنند بخش، کشاورزي وارد را نانو فناوري اندگرفته نظر در به تازگی بین المللی و ملی سازمانهاي از تعدادي

]  اسـت  کـرده  منتشـر  کشـاورزي  و غذایی بخش مواد در نانو فناوري مورد در جهانی سازمان بهداشت با گزارش یک "ااخیر مثال، عنوانبه

)Kah and Hofmann,2014..(،و  شـده  فـراهم  هـا کـش  نـانو آفـت   سـازي ي تجـار  دور امکـان  چندان نه آینده در رسدمی نظر به بنابراین

 .)1393,ه وي ضیائی  و حمز(باشد نداشته وجود زمینه این در محدودیتی

 نتیجه گیري.8

 هايویژگی .دهد اختصاص خود به علوم سایر بین در را مناسبی جایگاه است توانسته ايرشته بین و نوین رویکردي عنوان به نانو فناوري

 از بسـیاري  و زندبرقـرار سـا   ارتباط مختلف علوم بین بتوانند که است داده محققین به را فرصت این نانو فناوري در موجود فرد به منحصر
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 اسـت  موضوعی نانو قابلیتهاي فناوري از استفاده سازند. برطرف را آیندمی وجود به ناخواسته جانبی عوارض عنوان به که را محدودیتهایی

ـ  ابزارهـاي  گسترده به پیشرفتهاي توجه با است. کرده جلب خود به آفات دفع زمینه در را زیادي محققین توجه اخیر سالهاي در که  در انون

 بـر  سـوء  اثـرات  کمترین با آفات مدت کنترل طوالنی براي راهکارهایی زمان کوتاهترین در توانمی حشرات جمله از آفات مدیریت زمینه

 .داد ارائه طبیعت
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