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چکیده
استفاده از فناارری ناانو در علاو ییاا،ی ،در ساجه نیاانی، ،ناوز نوجاا ر ند اد اسات .با ،رااا  ،اساتفاده از
نااانواراد در علااو ییااا،ی کاای از سااجوح مجالعاااتی دارای جتانلاایل باااا ،ب ا خصااوب باارای افا اات ر تولیااد
است .ا ن دراالی است کا از تایریراد منفای (ساییت) آن ،اا با دلیال ناون ناانو ر اا ل ات،اای مربوطا رری
ییا،ان نبا د افل بود .از کاربرد ناانواراد در علاو ییاا،ی مایتاوان با کنتار علا ،اای ،ارز ،کنتار آفااد ر
اشراد ،کا،ش اساتفاده از ماواد ر کود،اای شایییا ی ،افاقا ش جادرد نوانا زنای باشر ،افاقا ش رشاد ر بیومااس
ییاااه اشاااره کاارد .در ا اان نوشااتار سااعی شااده اساات خ

اا ای از کاااربرد نااانواراد میاا از نیلاا نااانواراد

دیاکلااید تیتااانیو  ،اکلااید ساایلیکون ،ننااره ر نانولولاا ،ااای کربناای در علااو ییااا،ی ر ننشاای کاا در آ نااده
میتوانند در تولیداد ییا،ی داشت باشند ،ارائ شود.
واژگان کلیدی :تولیداد ییا،ی ،دیاکلید تیتانیو  ،اکلید سیلیکون ،نانولول ،ای کربنی ،ننره ،نانواراد
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-1استفاده از نانوذرات در علوم گیاهی
ارلااین کاااربرد فنااارری نااانو در کشاااررزی ب ا رساایل ی رزارد کشاااررزی آمر کااا در سااا  2003انتشااار افاات
] .[1جاسخ ییا،ان ب ناانواراد بار الا ناون یونا  ،مرالا رر شای (سانی) ر ما،یات ناانواراد متفاارد اسات
] .[2ب ،راا در زمین ،اای کشااررزی اساتفاده از ناانواراد بلایار ند اد اسات ر نیااز با اکتشاا بیشاتری دارد
ر عیلکرد نانواراد در سجه مولکولی در سیلات ،اای بیولاوی کی تاا ااد ز اادی ناشاناخت ماناده اسات، .یچناین
درک کااملی از نناش نااانواراد میندسای شاده در فیق ولااویی ییاا،ی در ساجه مولکااولی رناود نادارد ]، .[3نااوز
اط عاد بلیار اندکی در رابجا باا اراراد م بات ر منفای ناانواراد در ییا،اان آرنادی رناود دارد ،با اورتی کا
شااده اساات .باارای م ااا ماایتااوان ب ا نانولول ا کربناای

در جااهر،ش،ااای جیشااین نتااا قااد ر ننی اای یااقار

تا نااداره ر دناادنااداره اشاااره کاارد .با طااوری کا بعااد از اعیااا نانولولا کربناای دناادنااداره باار رری بااشر،ای
یون فرنگای ،ناشب بیشاتر آب ر در نیا ات افاقا ش جادرد ر در اد نوانا زنای مشاا،ده شاد ] ،[4ا ان درااالی
است ک با اعیا نانولول کربنی تا ناداره عامالدار نشاده ،کاا،ش جابال م ا ا ر شا یونا فرنگای مشاا،ده
شده است ] .[5مجالعاد ارلی نشاان داده اسات کا اساتفاده از ناانواراد مایتواناد در افاقا ش تولیاد باشر ر رشاد ر
ایا ت ییاه ،افقا ش منارمت ییاه در منابال بییااری ر آفااد ر تشایی

بااجیماناده علا کاش،اا کااربرد داشات

باشااد ] .[6نانوالااگر،ا ماایتواننااد در ن ااارد باار رقااعیت رشااد مچصااواد ر ،یچنااین تشاایی

ا ااور مااواد

ناخواست در نیات بیباود اساتفاده از آب ،کاود ر آفاتکاش ،اا ر نلاوییری از آلاودیی ،ماورد اساتفاده جارار ییرناد
]. [ 7
-2نانوذرات اکسید سیلیکون
در سا ،ای اخیر ،اراراد اکلاید سایلیکون بار ییااه در منیااس ناانو ماورد تونا جارار یرفتا اسات کا البتا
جااهر،ش،ااای مچاادردی در ا اان رابج ا رنااود دارد .مجالع ا اراکومااار ر ،یکاااران ] [8باار بااشر ر ییا،چ ا ارد
نشاان داد کا اعیاا نانواکلاید سایلیکون با اورد جاودر ر میلاو باا خاااک یلادان،اا باعا افاقا ش در ااد
نوانا زناای ( 2تااا  11در ااد) ،قاار

بیاارهرری آب (بیشااتر از  53در ااد) ر میااقان کلررفیاال ( 13تااا  17در ااد)

شد، .یچناین تیاامی جارامتر،اای کیای ییااه نلابت با کنتار ر تییاار اکلاید سایلیکون درشات دانا افاقا ش
نشان داده است .انینی ر ،یکاران ] [9باا اعیاا ناانو اکلاید سایلیکون بار باشر ر ییا،چا یونا فرنگای تچات
تنش شوری ب ا ن نتیج رسایدند کا ناانو اکلاید سایلیکون مایتواناد اراراد منفای ر میارب شاوری بار در اد
نوان زنی ر طو ر رزن ر شا ییااه را بیباود بیشاد .باار-شاان ر ،یکااران ] [10باا خیلااندن ر شا نیاا ،اای
ا

ساال ار کا  1با مادد شاش سااعت در ل ات،اای  1000 ،500 ،250 ،125 ،62ر  2000میکررلیتار باار

لیتر ناانواراد اکلاید سایلیکون در افتناد کا تییار،اای ناانواراد اکلاید سایلیکون تاا ااد ز اادی رری افاقا ش
رشد ر کیفیت نیا ،ا ارر مییشارد .بیتار ن نتیجا با تییاار  500میکررلیتار در لیتار اختصااب داشات ،با طاوری
ک در منا ل با تییار شا،د ،ارتفان ،ججار نا ر شا  ،طاو ر شا ر تعاداد ر شا ،اای فرعای نیاا ،اا نلابت با
نیا ،ای شا،د ب ترتی  42/5 ،30/7 ،14/0 ،31/6 ،در د افقا ش داشت.
البتا  ،در برخاای مجالعاااد ،ا اان نااون نااانواراد مون ا افااقا ش میااانگین ارتفااان ،ججاار ن ا ر ش ا  ،میااانگین
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طو ر ش ر تعداد ر ش ،ای ا الی در نیاا ،اای ار کا

] [10ر ،یچناین باعا بیباود اراراد میارب تانش

رجاب در ییااه ارد [11] 2ر افاقا ش نوانا زنای باشر یونا فرنگای ]3ر [9شاده اسات .در تچنینااد سالومبرو ر
ساااچونفی ] [12ناااانواراد اکلاااید سااایلیکون تاااا ل ااات ، 1000 ppmااای یوناا ارااار ساااییتی رری ییااااه
 Arabidopsis thalianaنداشاات اساات .البتاا  ،شااا د از باشااد تااا در ل اات،ااای باااای نااانواراد اکلااید
سیلیکون ،بررسی ارراد سیی آن رری اندا ،ای ییا،ی مورد تون جرار ییرد.
-3نانوذرات دیاکسید تیتانیوم
در سا ،ای اخیار ،اساتفاده از ناانواراد دیاکلاید تیتاانیو با علات ر هیای،اای بیولوی ا

با شادد ماورد

تون ا متیصصااین فیق ولااویی ییااا،ی جاارار یرفت ا اساات ] .[13مچننااان میتلفاای ارااراد نااانواراد دیاکلااید
تیتانیو را بر نوان زنی ر رشد ییا،ان ماورد مجالعا جارار دادهاناد .تیتاانیو با عناوان ا

عنصار ساودمند باعا

رشااد ] [14رافااقا ش مچصااو د،اای در ییاااه ماایشااود ] .[15یانااو ر ،یکاااران ] [16ارااراد

افااقا ش ر تچر ا

نانو ر یره نانو دی اکلید تیتانیو بار رشاد باشر،ای اسافنا 3را ماورد مجالعا جارار دادناد .آن،اا جای بردناد کا در
ا

درره  30ررزه نااانو دیاکلااید تیتااانیو  73در ااد رزن خشا

ییاااه را افااقا ش داد ،ناار فتوساانتق سا براباار

شد ر کلررفیل  aب میاقان  45در اد ترجای کارد .نانواکلاید تیتاانیو جاادر اسات باا بیباود ناشب ناور ر فعالیات
آنااق رربیلااکو ] [17ر نیااق افااقا ش نااشب نیتااراد ] [18ر تلاار ع در تبااد ل مااواد یرآلاای ب ا آلاای ] [2باع ا
افقا ش رزن تار ر خشا
ییاه اسفنا نیق یقار

ییااه شاود .تایریر م بات ناانواراد تیتاانیو بار فتوسیلات در ر شاای تی کوئیادی در
شده اسات ] .[19ایردا د اوار سالو ییاا،ی با عناوان ا

ساد از رررد عوامال خاارنی

نلوییری میکند ،رلای ناانواراد باا ججار کا تار از  20ناانومتر جادرناد با رااتای از افاراد د اواره سالولی عباور
کاارده ر رارد ف ااای داخلاای ساالو ر شااای ج ساایا ی شااوند ] .[20مچیاادی ر ،یکاااران ] [21بااا اسااتفاده از
آناالیق میکررساکو الکتررنای عباوری 4رررد ناانواراد دیاکلاید تیتاانیو را در سالو ییااه نیاود تی یاد کردناد.
ا ن نانواراد ب رااتی جادرند از د،ان ررزن با مچدرده میکررن عبور کنند.
یااارر ر ،یکاااران ] [22ا یااار داشااتند کا بااین ناار فتوساانتق در ییاااه اساافنا ر نااانواراد دیاکلااید تیتااانی
،یبلتگی ز ادی رنود دارد ک می تواناد با دلیال بیباود ناشب ناور ،انتناا ر تباد ل اناریی ناوری ر اا افاقا ش
فعالیاات آنااق رربیلااکو اکتیااواز باشااد .آن،ااا در افتنااد کا فعالیاات رربیلااکو اکتیااواز تچاات نااانواراد دیاکلااید
تیتااانی افااقا ش افاات کا منجاار با باااا رفااتن کربوکلی ساایون رربیلااکو ر ناار فتوساانتق ر در نتیجا توسااع
رشد ییاه شد .تچنیناد یششات نشاان داده اسات کا ناانواراد دیاکلاید تیتاانیو جاادر اسات باا تنو ات سیلات
آنتاای اکلاایدانی از ارااراد میاارب تاانش اکلاایداتیو ر ماارو ساالو ییااا،ی نلااوییری کنااد ] .[23ا اان در اااالی
است کا یاو

ر ،یکااران ] [24باا مجالعا رری ییااه  Allium cepaیاقار

کردناد کا ل ات 319ppm

نااانواراد دیاکلااید تیتااانیو اراار ساایی باار رشااد ر شا داشاات اساات ،با عا ره ا نکا مچننااانی ،یچااون ارر
لور ت ر ،یکااران ] [25تی یاد کاردهاناد ل ات،اای جاا ین ناانواراد دیاکلاید تیتاانیو باعا تانش اکلایداتیو
جابال م ا ا ای در سالو ییااا،ی یناد نیایشاود .بااا ا ان ااا نتاا ساایگر ر ،یکااران ] [26نشاان داد کا
نااانواراد دیاکلااید تیتااانی در ل اات،ااای میتلا ( 50 ،20 ،10 ،1 ،0ر ، )mg.L-1 100اای یونا اراار سااییتی
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رری نیااا ،ااای یونا ،ااای دااوبی بیااد نداشاات اساات .میکاان اساات ا اان یونا تصااور شااود کا در ل اات،ااای
کلان ،اندا ،اای ییا،اان داوبی تچیال باااتری نلابت با ملایومیت در منا لا باا انادا ،اای ییا،اان یار
دوبی داشت باشند ک البت ملتلق تچنیناد از در ا ن راستا است.
از تچنینااد داخلای نیاق مایتاوان با یاقار

ناابرزاده ر ،یکااران ] [27اشااره کارد .ا شاان ،اراراد مچلااو

جاشاای نااانواراد دیاکلااید تیتااانیو را رری خصو اایاد زراعاای ینااد تچاات تاانش خشااکی مااورد ارز ااابی جاارار
دادند ر در افتند ک مچلو جاشی با ل ات  0/02در اد بار ییااه تچات تانش ،عیلکارد دانا را اادرد  23در اد
افقا ش داده است، .یچناین ،انینای ر دانشایند ] [28از ننجا ن ار نار فتوسانتق ر رشاد ر شا بار ییااه یونا
فرنگی ،عیلکارد بیتار ناانو دیاکلاید تیتاانیو را در منا لا باا دیاکلاید تیتاانیو درشات دانا یاقار

کردناد.

فی اای ر ،یکاااران ] [29اراار دیاکلااید تیتااانیو در منیاااس درشاات دانا ر نااانواره را رری بااشر ینااد منا لا
کردند ر جی بردند کا ااداک ر میاانگین زماان نوانا زنای باا اعیاا ناانواره دیاکلاید تیتاانیو با
10ر اااداک ر طااو ییا،چاا ر رزن خشاا

ل ات ppm

ر ش ا باا ل اات،ااای  2 ppmر  10تعلااد داشاات؛ ا اان مچننااان

،یچنین بیان کردند کا باا افاقا ش ل ات ،ناانواراد دی اکلاید تیتاانیو ارار بازدارنادیی ر اا خن ای رری رشاد
دارند .تکلو ر ،یکاران ] [30ب من ور بررسای ارار ل ات،اای میتلا ناانواره دیاکلاید تیتاانیو بار نوانا زنای
ر برخی ر هیی،ای سلو ،ای تنلای ییااه ناو ،در شارا

دررن شیشا ای آزما شای را انارا کردناد .آن،اا ،ای

ارر معنیداری بار افاد نوانا زنای باشر مشاا،ده نکردناد ،در اورتی کا شااخ

انچارا کررماوزرمی در ارار

نااانواراد دیاکلااید تیتااانیو افااقا ش معناایداری افتاا بااود .در انتیااا ،ا اان مچننااان بیااان داشااتند نااانواراد
دیاکلید تیتانیو جتانلیل ا جاد خلاارد با ماواد ینتیکای وکاار وتی را دارا اسات ،لاشا با اد در اساتفاده از آن با
ننب ،ای ا ینی ز لتمچیجی تون داشت.
-4نانولولههای کربنی
باارای ارلااین بااار اسااتفاده از نانولولا ،ااای کربناای در کشاااررزی بااا تچنیااد خداکوسااکا ا ر ،یکاااران ] [4آ اااز
شد .آن ،ا یقار

کردند نانولول ،ای کربنی دناد ناداره باا نفاوا در باشر،ای یونا فرنگای باعا افاقا ش رشاد ر

سرعت نوان زنی از طر د نشب آب بیشاتر مای شاوند، .یچناین تایریر م بات نانولولا ،اای کربنای دناد ناداره بار
نوانااا زنااای ر رشاااد ر شااا ییا،اااان sativus

napus ،Raphanus

perenne ،Brassica

،Lolium

 Zea mays ،Cucumis sativusتی یااد شااده اساات ] 32ر  .[31نتااا مچننااان نشااان مااید،ااد ک ا نانولول ا
کربناای دناادنااداره در ل اات  5تااا  500میکرریاار در میلاایلیتاار ماایتوانااد  55تااا  64در ااد ساارعت رشااد
سلو ،ای تنباکو را افقا ش د،اد ] .[33در مجالعا ای کا رری ییااه تنبااکو انجاا شاد ،باشر،اا ی کا در معار
نانولول کربنی دندنداره جارار یرفتناد ،بیاان ین  NtPIPIر تولیاد جاررتیین مرباو با ا ان ین در ا ان باشر،ا با
شدد افقا ش جیدا کارد؛ با عا ره ا نکا  ،افاقا ش بیاان ین مرباو با تنلای سالولی ر رشاد د اواره سالولی در
ا ن بشر،ا د ده شاد ] .[33نتاا تچنینااد دی لای تاوری-رردای ر ،یکااران ] [34نیاق نشاان داد کا تییار،اای
نانولول ،ای کربنی دند د واره باعا افاقا ش در اد نوانا زنای ر افاقا ش رشاد در یونا ،اای ساو ا ،5ناو 6ر ارد
شد، .یچناین ،یاقار

شاده اسات کا نانولولا کربنای جاادر اسات با عناوان نانواامال عیال کارده ر از د اواره
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سلولی عبور کند ] .[35ا ن ناانواراد خصو ایاد ر اراراد متفاارتی بار بیولاویی ییا،اان دارناد .با عناوان م اا ،
نانولولاا کااربن سااب رشااد یوناا  Cicer arietinumشااده اساات ] [36در اااالی کاا نانولولاا ،ااای کربناای
ح شده ،رشاد یونا فرنگای را متوجا کارده اسات ] .[37از ا انرر ،مچنناان با ا،ییات مجالعااد

دندنداره ا

کاملتر ر دجیادتار بارای ارز اابی کااربرد نانولولا ،اای کربنای در ییا،اان مبات با آفااد ر امارا

ر ،یچناین

ارز ابی ارراد سیی آن،ا رری ییا،ان در برنام ،ای کاربردی د گر زمین ،ا تیکید دارند.
-5نانوذرات نقره
ننره در دست مواد جرخجر مچلاوب مای شاود ر ارار ساییت نناره بار تعاداد ز اادی از موناوداد زناده یاقار
شده است ] .[38ا ن ساییت در شاکل ناانواره نناره میاار شاده اسات ،با طاوری کا از ناانواراد نناره با عناوان
عاماال قااد باااکتری در جوشااش مااواد بیداشااتی از نیلا شااام و ،ااابون ر خییاار دناادان اسااتفاده ماایشااود ].[39
اخیااراً ،از نااانواراد ننااره باارای نلااوییری از ر ااق

دان ا در ییاااه یارزبااان ] [40ب ا من ااور افااقا ش آسااکورباد،

کلررفیاال ر مناادار فیباار ر افااقا ش ماناادیاری باارو ییاااه ماردوبا (از  2تااا  21ررز) اسااتفاده شااده اساات ] .[41بااا
ا ن اا  ،مچننان میتل ارراد متناج ای از ناانواراد نناره بار ییا،اان مشاا،ده کاردهاناد .بارای م اا  ،رقاوانی
ر ،یکاران ] [42استفاده از ناانواراد نناره در بیباود رقاعیت ییااه زعفاران تچات تانش رجااب را ،ا از لچاا
اجتصادی ر  ،از لچا بیولوی ا
بلک یقار

مفیاد دانلات اناد .آن،اا نا تنیاا ،ای آراار ساییتی در ییااه مشاا،ده نکردناد،

نیودند ک ییااه زعفاران تچات تایریر ناانواراد نناره توانلات اراراد میارب تانش رجااب را بیباود

بیشااد ،با طااوری کا در طااو  10ررز تاانش رجااابی نااانواراد ننااره در ل اات  40ppmباعا افااقا ش طااو
ر ش ا ر در ل اات  80ppmباع ا افااقا ش رزن خش ا
] [41یقار

باارو،ااا شااد .در ،یااین راسااتا ،ساایندی ر ،یکاااران

کردند ک با افقا ش ل ات نیتاراد نناره ،ترکیبااد جلای فناو کا ترکیبااد سایی ،لاتند در ییااه
7

یلیارزبان مشا،ده شاد ،اماا باا افاقا ش ل ات ناانو نناره از  20ppmتاا  ، 60ppmمیاقان ا ان ترکیبااد سایی
کا،ش افت .ا ن در ااالی اسات کا افاقا ش ل ات ناانو نناره تاا  60ppmمونا افاقا ش تولیاد باشر ر بیباود
مچصااو شااد .از طاار د گاار ،در تچنیناااد یااوبینق ر ،یکاااران ] [38سااب

کااا،ش رر ااش ییاااه Lemna

 minor L.شد ،ب طوری ک نانو ننره میتواند با رسایل ی ا ان مچنناان با عناوان ا
اکوسیلاات تلناای شااود، .یچنااین ،اراار سااییت نااانو ننااره با رساایل ی سااتام ولی
اایااد ] [44ب ا ترتی ا رری ییاااه کاادر ر باارن یااقار
ب ا رساایل ی مچننااانی دااون شاای

ر لا

بارای ییا،اان ر

ر ،یکاااران ] [43ر مازرماادار ر

شااده اساات .بااا ا اان اااا  ،ارااراد م باات ا اان نااانواره

ر ،یکاااران ] [45ر ساارر زاده ر ،یکاااران ] [46ب ا ترتی ا رری ییا،ااان

خیار ر زعفران مشا،ده شده است .با طاور کلای ،تچنینااد ناانواراد نناره رری باشر ،ییا،چا ر نیاا ،اای یونا
،ااای دااوبی م یااره ر یاار م یااره (ننگلاای) اناادک اساات ک ا قااررری اساات در ا اان خصااوب تچنیناااد از
ورد ییرد.
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-6نتیجهگیری کلی
کی از بیش ،ای تایریر یاشار در توساع جا ادار کشاور،ا ،بیاش کشااررزی ر مناابع طبیعای آن اسات .باتونا
ب تنون آب ر ،وا ی ر یون ،ای ییاا،ی موناود در کشاور ،مایتاوان ا اران را از لچاا دارا باودن جتانلایل باالنوه،
کشااوری رررتینااد دانلاات ،امااا ناابج اجتصااادی نیااان در دساات کشااور،ا ی اساات کا با ابااقار فنااارری مجیااق
،لتند ر میتوانند از مناابع موناود ااداک ر بیارهرری را داشات باشاند .فناارری ناانو کای از جیشارفت،اای بلایار
بااد ع ر نو یااوری اساات ک ا بااا اسااتفاده از نااانواراتی ک ا تغییااراد فیق کاای ر شاایییا ی اساساای در آن،ااا ا جاااد
شده ،نا گاه برنلت ای در علاو میتلا جیادا کارده اسات کا علاو ییاا،ی ،کشااررزی ر انا ع اشا ی نیاق از
ا ن فنارری نو ن بیبیره نیاندهاند .کاربرد فناارری ناانو با من اور بیباود رشاد ر تولیاد ییا،اان با ر اهه درختاان،
عل کام ً نوجا ی بوده ر نیاز ب تچنینااد یلاترده تاری دارد ،با طاوری کا بلایاری از ساازرکار،اای تایریر جاش ر
ییاه در جاسخ با اساتعیا ناانواراد ،یچناان ناشاناخت اسات .نتیجا راکانش سالو ییاا،ی با ناانواراد منجار
ب ا

ح بیاان ین ییاا،ی ر ملایر،ای بیولاوی کی مارتب شاده ر در نیا ات منجار با رشاد ر توساع ییااه مای

شود .نانواراد در انوان میتل مای تواناد بارای تولیاداد ییاا،ی در ییا،اان خا ای مفیاد ر ماورر باشاد ،در ااالی
ک در ل ت،ای میتل میکن است ارراد ز انبار رری تعدادی د گر از یون ،ا ا جاد نیا د.
جهر،ش،ای آ نده رری نانواراد بر نوان زنی ییااه ر رشاد ،مایتواناد داالش،اای ز ار را ماد ن ار جارار د،اد:
 )1راکاانش بااشر یون ا ،ااای ییااا،ی ب ا انااوان نااانواراد )2 .راکاانش ییا،ااان میتل ا ب ا نااانواراد میتل ا )3 .
بییاریزا ی در ل ت،ای ز اد انوان نانواراد )4 .کاا،ش ناشب ر بییااری زا ای ییا،اان با دلیال ساا ق باقروتار
نااانواراد میتلا  )5 .جاسااخ نیااا ،ااای یونا ،ااای دااوبی م یااره ر یاار م یااره (ننگلاای) با ل اات،ااا ر انااوان
میتلا نااانواراد در منا لا بااا اراد درشاات دانا  )6 .جاسااخ بااشر ،ییا،چا ر نیااا یونا ،ااای ییااا،ی متایرر از
تنش،ای میتل مچیجی ب انوان نانواراد )7 .بررسی ارر سییت نانواراد میتل در یون ،ای ییا،ی.
پینوشت
1.Larix Olgensis
2.Zea Mays L.
3.Spinacia Oleracea
4. Transmission Electron Microscopy
5.Glycine Max
6.Hordeum Vulgare
7.Borago Officinalis L.
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