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چکیده
آینده میتواند نگرانکننده باشد اما این نگرانی است که سبب تمرکز دائم بشر روی ریشهکنی یا کاهش علتت احتمتایی
میشود که ممکن است منشأ چنین اثر نگران کنندهای باشد .محققان به طور فزایندهای در تالش هستند تا رمز و رازهتای
گستردهای را آشکار کنند که به ظاهر در زمین و همچنین در ستارگان دوردست در جهان مرئی و نیز فراتتر از آن در آینتده
نزدیک پنهان شدهاند .چیزهای زیادی برای آموختن و فهمیدن انسانها از این جهان ناشناخته و منحصر به فرد و همچنین
از خویشتن و نیازهای خودی وجود دارند .از آنجا که بشر هوشمندترین جاندار شناخته شده فعلی در زمین است ،مسئوییتها
در حفظ طبیعت نیز باید به شیوهای هوشمندانه انجام شوند .اما در عوض بهترهبترداری از ارزشهتای غیتر رتروری متا در
طبیعت اکنون در حاشیه انقراض قرار دارد .هنوز امید وجود دارد .پادزهری که ما آن را دانش مینامیم .روش فعلی برداشتت
ناپایدار محصول به راهها و ابزار پیشرفتهتر برای مقابله یا مهار با موج آینده فقر نیاز دارد که ممکتن استت روزی در جهتان
فراگیر شود.
کلمات کلیدی :نانوفناوری ،کشاورزی .برداشت ناپایدار
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مقدمه
بیش از هفت میلیارد نفر بر روی سیاره زمین در مساحتی به وسعت  11میلیارد هکتار ساکن هستند که  ٪99/7از متواد
غذایی آنها از اکوسیستمهای زمینی تأمین میشود .بر طبق اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ] ،)2117( [FAOبیش از
 9.9میلیون هکتار از اراری که  17.3درصد از اکوسیستم خشکی را تشکیل میدهند ،برای اهداف کشاورزی محصور شتده
اند .این واقعیت که تودههای خشکی تنها ارائه دهنده رروریات اساسی زندگی هستند ،هر اینچ از توده زمتین را بته بختش
مهمی برای منبع غذا تبدیل میکند .در سطح جهتان ٪11 ،از کتارگران در کشتاورزی مشتارکت دارنتد ،امتا ایتن رقتم در
کشورهای کم درآمد تا حدود  ٪31باال میرود ( .)FAO 2017در سال  ٪59.5 ،2113از جمعیت جهان در مناطق شتهری
زندگی میکردند اما برآورد شده است که  ٪31از جمعیت جهان تا سال  2111به مناطق شهری تغییر مکان میدهتد .ایتن
تغییر مکان ممکن است یک تهدید غیرمستقیم اما دائمی را دربر داشته باشد چرا که مناطق روستایی یا زمینهای زراعتی و
کشاورزان تنها تأمین کننده مواد غذایی برای نسل کنونی و نیز برای نسل آینده هستند که انتظار میرود تا سال  2111بته
 11میلیارد نفر برسد .بر اساس گزارشهای ساییانه با اینکه زارعین ستون فقرات کشورهای گوناگون ،در هنتد و بستیاری از
کشورهای در حال توسعه هستند ،کشاورزان با سوء تغذیه و نیز چندین مسئله اقتصادی دیگر مانند خشتکی ،قیمتت بتاالی
کود  ،بارندگی کم  ،باروری کم ،و غیره روبرو هستند که حتی منجر به خودکشی میشود.
آمارها نشان میدهند که در حال حارر  ٪77از افراد کمبرخوردار (تنگدست) در سراسر جهان ستاکن منتاطق روستتایی
هستند و حدود  711میلیون نفر از گرسنگی رنج میبرند .اگر شرایط فعلی تا سال  2111بدون تغییر بماند ،آنگاه  351میلیون
نفر فقر تغذیهای خواهند داشت .اگرچه سازمانهای دویتی در صدد بهبود و توسعه کشاورزان از طریق طتر هتای مختلت
هستند و در صورتی که ورعیت فعلی همچنان ادامه یابد ،در نتیجه منجر به عدم توازن ناپایدار و برگشتناپتذیر در عررته
محصوالت کشاورزی یا دامی خواهد شد .تکنیکها یا اقدامات مرسوم انجام شده توسط نهادهای مختل دویتی در سراستر
جهان بیشتر به تأمین وام ،کود ،برق برای آبیاری ،اصال بذور محصوالت زراعی و غیره محدود شدهاند .با این وجود ،تمتام
این اقدامات در صورت ناباروری خاک ،بیماریهای گیاهی و عملکرد رعی محصتول ،نتامرتبط و ناکارآمتد هستتند .چنتین
شرایطی همچنان ادامه دارد و الزم است دانش و فنآوریهای مناسب علمی برای فعاییتتهتای کشتاورزی ایجتاد شتوند.
همچنین کاربرد تککشتی یا کاشت تک محصویی نیز به عنوان یکی از دالیل مهم برای نابتاروری ختاک و کمبتود توییتد
کشاورزی محسوب شده است .از این رو ،استفاده از ابزارها و تکنیکهای پیشرفته ،دانش برای کاشت موفق ،دانش مناستب
در مورد خاک ،توسعه محصوالت مقاوم به بیماریها و تویید محصوالت زراعی یا غالت حاوی مواد مغتذی از زمینتههتایی
هستند که باید با اویویت فوری مورد بررسی قرار گیرند.
در دریای این فرصتها ،جابجایی موفق بار کشتی بدون کشیدن ینگر فقر امکانپذیر نیست .با وجود انعطتافپتذیری و
اجرای فناوری در زمینههای مختل از جمله صنعتی شدن ،تحقیقات زیستپزشتکی ،سترامیک ،ستنجش از دور و فنتاوری
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فضایی ،کاربرد علم و فناوری مهمترین عامل برای توسعه پایدار کشاورزی است زیرا مهمترین منبع موفق و مطمتئن بترای
تویید هر نوع ماده غذایی برای انسان و حیوان به شمار میرود .بنابراین ،کانون توجه هر ملتی از طریق کش فنآوریهتای
چند رشتهای و بین رشتهای مانند زیستفناوری ،نانوفناوری ،نانوزیستفناوری و غیره باید در جهت یافتن روشهای متنوع و
بدیع برای بهبود کشاورزی و تویید محصوالت زراعی باشد .فنتآوری ادغتامی ماننتد نانوفنتاوری از طریتق نتانوفرمولهتای
زراعتتی-شتتیمیایی ،از قبیتتل آفتتتکتتشهتتا ،حشتترهکتتشهتتا ،علت کتتشهتتا ،نانوکودهتتای زیستتتی و غیتتره ،تشتتکیل نتتانو
حسگرها/نانوزیستحسگرها ،راهبردهای بهبود محصول ،حفاظت و شناسایی بیماریها ،دستکاری ژنتیکی گیاهتان زراعتی،
بهبود تکنیکهای بهداشتی و پرورشی دام و طیور ،و مدیریت پس از برداشت با تکنیکهای هوشمندتر ،قویتر و مقرون به
صرفه نتایج نویدبخشی را در جنبههای مختل کشاورزی دربر دارد (شکل  1؛ جدول )1
همچنین نانوفناوری در شناسایی ژنهای برگزیده و استفاده از آنها در بهبود محصول برای بهره وری باال و مقاومتت در
برابر بیماری به کار رفته است .به همین ترتیب ،از فناوری نانو در بهبود بهداشت و پرورش دام نیز استفاده میشود .عالوه بر
این ،کاربردهای نانوزیستفناوری شامل نانوحسگرها برای گزارش دقیق شرایط فیزیویوژیکی خاک و نانوحاملهتای کتربن
بنیان برای دارورسانی هدفمند ،برای افزایش جذب مواد مغذی ،ایقاء تویید بهتر و غیره میشود .از آنجا که فناوری نانو یتک
زمینهی علمی میان رشتهای است ،دارای انواع کاربردهای گسترده در زمینه توسعه پایدار کشاورزی است .در ادامته ،فصتل
حارر بیشتر به تشریح اهمیت فناوری نانو در عصر حارر کاربردهای کشاورزی و آیندهنگری آن میپردازد.
نانوفرمولها
نانوفرمولها را به تنهایی نمیتوان به عنوان یک ترکیب واحد در نظر گرفت زیرا آنها ترکیبتی از چنتدین ستورفکتانت،
پلیمر (ترکیبات آیی طبیعی و مصنوعی)  ،و نانوذرات فلزی در محدوده اندازه نانو هستتند .آفتتکتشهتای ستاخته شتده از
ایمیداکلوپرید ( 3( -1کلترو-1-پیریتدینیل متیتل) -N-نیتترو ایمیدازوییتدین-2-یلیدنامیتد)  ،قتار کتشهتای مرکتب از
هگزاکنازول با پوشینهی نانوکپسول کیتوزان ،عل کشهای تشکیل شده از دیورون بهینهسازی شده ،حشرهکشهای حاصل
از پلی کاپروالکتون و پلی (الکتیک) اسید نانو-کرهها از جمله نانوفرمولهایی هستند کته بته راحتتی در توستعه بهترهوری
کشاورزی به کار میروند.
کودهای نانو
برخالف کودهای شیمیایی رایج ،کودهای نانو تقارای فزایندهای دارند .کود نانو شامل کاربرد ترکیبات معتدنی مختلت
مانند ،نانوذرات اکسید آهن برای کمبود آهن ،نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ،و نانوذرات دی اکستید ستیلیکون بترای رشتد و
تغذیه گیاه میشود .کودهای نانو به دییل اندازه کوچک ،فضای سطحی زیاد برای عمل و نفوذ آسان در خاک از طریق منافذ
خاک مزایای بسیاری نسبت به کودهای شیمیایی معمویی دارند.
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نانوحسگرها
نانوحسگرها/نانو زیستحسگرها به عنوان ابزارهایی بتا مزایتای فزاینتده بترای کتاربرد در زمینته تحقیقتات و توییتدات
کشاورزی رو به رشد هستند که ساختارهای عادی مانند حسگرهای معمویی دارند اما فقط اندازه آنهتا در ستطح نانومقیتاس
متفاوت است .نانوحسگرها به دییل حساسیت باال ،انتخابپذیری ،محدودههای تشخیص پایین ،پاسخ سریع و اندازه کوچک،
جایگزینی برای روشهای مرسوم هستند .نانوحسگرها بیشتر برای شناسایی بقایای آفتکشها و سایر مواد باقیمانده از مواد
شیمیایی زراعی بکار میروند که باز هم توسط برخی از خواص ریختی و اقتصادی نظیر ستهویت کوچتکستازی و ختواص
ایکتروشیمیایی و نوری حمایت میشوند که سادهتر و مقرون به صرفه هستند.
نانومواد
بهبود محصوالت زراعی نیز با استفاده از نانومواد مانند نانویویههای کربن و غیره در نانوذرات آیی از قبیل طتال،SiO2 ،
 ،TiO2و  ZnOامکانپذیر شده است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به جذب مواد مغذی (عناصر) توسط گیاه کمک می
کنند .برخی دیگر از نانوذرات فلزی خاص مانند نقره و مس خواص رد میکروبی نشان دادهاند ،و نانوترکیب مس بتا بنیتان
پلیمر و نانوذرات سیلیس-نقره با خاصیت رد قارچی برای کنترل بیماریهای گیاهی خاصی مانند بیماری کدو تنبتل متورد
بررسی قرار گرفتهاند.
روشهای پیشرفتهی اجرا شده برای توسعه در کشاورزی
توسعه و بهسازی درازمدت کشاورزی به اجزای زنده و غیر زنده مرتبط با آن وابسته است که تاثیر زیادی بر روی بهتره
وری کشاورزی میگذارند .برخی از این اجزای مرتبط به دییل انواع رویههای تحمیلی زراعت ناپایتدار ماننتد کیفیتت ختاک
(بافت ،ظرفیت نگهداری آب ،موجودی مواد مغذی و غیره)  ،کیفیت محصول (محصوالت زراعی بیمار)  ،توانتایی دسترستی
به آب و کیفیت آن رو به زوال هستند .چنین تأثیراتی حاصل مستقیم شیوههای کشاورزی حفاظت نشده و ناامن برای معاش
خودخواهانه هستند و میتوان با استفاده از روشهای پیشرفته بر آنها غلبه کرد .برخی از این تکنیکها مشتمل بر استفاده از
علوم و تحقیقات بین رشتهای هستند .در حال حارر ،فناوری نانو زمینهای پررونق از علوم مانند "ستن

فیلستوف" استت

یعنی یک ماده افسانهای که میتواند هر فلز ارزان قیمت را در صورت ترکیب یا یمس به طال تبدیل کند .به طور مشابه ،در
زمینه تحقیق و توسعه ،وقتی فناوری نانو با هر زمینه علمی یا فناوری ترکیب شود ،نتایج دیدنی و نویدبخشی را ارائه میدهد
یعنی از استاندارد طالیی برخوردار است .به عالوه در بخش کشاورزی ،فناوری نتانو استتانداردهای کشتاورزی را بتا توستعه
کیفیت خاک ،کیفیت محصول ،سنجش زبایههای زراعی غیر رروری ،حفظ بهرهوری و نرخ پیشرفت بیماری در گیاهتان و
همچنین طیور ،دام ،و پرندگان ،دستکاری ژن هدفمند و مؤثر در گیاهان و جانوران مهم کشاورزی ،و در نهایت مدیریت پس
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از برداشت با بستهبندی هوشمندانهتر ،قدرتمندتر ،و مقرون به صرفه این محصوالت کشاورزی/دامی دگرگون ساخته استت.
بسیاری از کاربردهای بایقوه فناوری نانو در بخش کشاورزی وجود دارند (جداول  1و 2؛ شکل  )2که متعاقباً در ایتن فصتل
مورد بحث قرار گرفته است.
فناوری نانو در آفتکشها
در حال حارر ،آفتکشهای مسبنیان در مقایسه با آفتکشهای معمویی کاربرد گستردهای در کشاورزی بته ویتهه در
کشاورزی ارگانیک دارند Zhao .و همکاران ( )2113کاربرد متابویومیک نانوذرات مس  Cu (OH) 2را بر روی ارزش غذایی
 Lactuca sativaرا با کاربرد ابزار دقیق پیشرفته و فناوری و عملکرد باال مانند رویکرد متابویومیک مبتنی بر کروماتوگرافی
گازی و طی سنجی جرمی زمان پرواز ( )GC-TOF-MSو حداقل مربعات جزئی-تجزیه و تحلیتل تفکیکتی ()PLS-DA
مطایعه کردند .همچنین آنها بر رسوب مس در بسته عروقی برگها برای کاربرد برگی تأکید کردند .ایتن ستطو از رستوب
مس موجب شد تا دستورایعملهایی توصیه شوند ،از جمله افزایش غلظت مواد معدنی خاص بته ویتهه پتاستیم و همچنتین
تنظیم افزایشی پروتئینها ،ویتامینها و فیتوهورمونهای مهم از نظر فیزیویوژیکی .فرموالسیون بهینهسازی شده Diuron

) Nano (ODNFیک نانوعل کش پایدار است که از دیتورون ( (41,1-dimethyl), 3- (3′,4′-dichlorophenylاوره و
ییگنین ساقه ساخته میشود و به عنوان ماتریس  Leucaena leucocephalaبرای انتشار مهارشدهی این نانوفرموالسیون
کاربرد دارد .دیورون ( (41,1-dimethyl), 3- (3′,4′-dichlorophenylاوره عل کشی است که فتوستنتز و رشتد گیتاه را
مهار میکند .فعاییت دیورون را با کمک فناوری نانو میتوان باز هم بهبود بخشید .به دییل اندازه کوچک آن ،مهتار اعمتال
متابوییک نهالها تا  13هفته بدون از دست رفتن فعاییت آن با موفقیت منجر به کلروز و مرگ و میر میشود.
 ODNFنه تنها به عنوان عل کش عمل میکند بلکه جزء فعال آن در برابر تخریب میکروبی و آسیب  UVمحافظتت
میکند .کودهای ازته مبتنی بر هگزاکونازول ( )CRNFبا انتشار مهارشده نانوفرموالسیونی هستند که برای انتشار مهار شده
هگزاکونازول بکار میروند .این نانوفرموالسیون از قار کشی به نام هگزاکونازول تشکیل میشتود کته توستط نانوکپستول
کیتوزان محصور شده است ،و ترکیبی از کیتوزان است که از کیتین طبیعی به وسیلهی -Nاستیالسیون جزئی با آیهینتات و
تری پلیفسفات سنتز میشود .این ماده یک قار کش برای مهار عوامل بیماریزای قارچی در محصوالت مختل و به طور
عمده در برابر  Rhizoctonia solaniکاربرد گستردهای دارد .عالوه بر فعاییت قارچی ،هگزاکونتازول دارای فعاییتت علت
کشى است و نیز اثرات عمدهای شامل کاهش طول شاخه ،سطح بترگ و وزن خشتک کتل در متورد برختی از گونتههتای
 Plectranthus spp.بر جای میگذارد ( .)Chauhan et al. 2016حاملین نانوساختار ییپید ( )NLCنتوعی فرموالستیون
نانو است که برای پوشینهسازی مویکولهای طبیعتی بتا فعاییتت رتد میکروبتی از قبیتل پلمبتین ،هیتدروکینون ،اوژنتول،
آیفاآسارون ،و آیفاتوکوفرول شناخته شده است NLC .که به روش ذوب و اویتراسونیک تهیه شد ،با استفاده از Cryo-TEM
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برای مورفویوژی و  SdFFFبرای توزیع ابعادی و بازده فعال پوشینهسازی مورد شناسایی قرار گرفت .کارایی سیستم را متی
توان به طور عمده توسط بازده آن در مهار فیتوپاتوژن تبیین کرد NLC .که با کمک مخلوطی از ییپیدهای جامد (مثل تری
گلیسیرید) و مایع (مانند تریکاپریلین) در دمای محیط تویید شد انحاللپذیری را افزایش میدهد و کارآیی مویکولهای رد
میکروبی طبیعی را بهبود میبخشد .این ماده فقط پوشینهسازی محافظتی را برای تحویل دارو ارائه میدهد و حالییت را باال
میبرد که منجر به نفوذ سریع میشود.
نتایج امیدبخشتر برای این نانو آگروفرمولها در مقایسه با فرمولهای ستنتی یتا معمتویی قتبالً تصتدیق شتده استت.
 ،Bifenthrinیک حشرهکش پیرتیروئید نیز توسعه یافته است که نسبت به حشرات و پستانداران نوروتوکسیک استت ویتی
فعاییت آن به شکل نانوفرمویه به طور پویا تعدیل شده است .یک مطایعه موردی توسط  Kahو همکاران ( )2113نشان داد
که نانوفرمویهها اثر بهسازی در جذب خاک و تخریب آن داشتند .اما توانایی انتشار مهار شده آن روشن نشده است .بنابراین،
تحقیقات بیشتری الزم است تا کارآیی این نانوفرموالسیونها بر روی اجزای زنده و غیر زنده پارامترهای مؤثر بر شیوههتای
کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد.
فناوری نانو در کودها
در حال حارر ،سنتز و کاربرد نانوذرات سبب دگرگونی اندیشمندانهای در زمینههای مختل علوم کشاورزی شده استت.
اما هنگامی که به ویهه طبیعت پویای خاک و حاصلخیزی آن در نظر گرفته شود ،ذرات نانو قطعا توانایی ختود را بته اثبتات
رساندهاند .کودهای مبتنی بر نانوذرات یا در اصطال واحد ،نانوکودهایی مبتنی بر فسفات ،نیتتروژن ،آهتن ،روی ،تیتتانیوم،
آیومینیوم ،مس و نقره ،هدف کشاورزی پایدار را به طرز چشمگیری به سطح باالتری تغییر دادهانتد ( Malik and Kumar

 .)2014برخی از این کودهای نانو به طور موثری برای بهبود توییدات کشاورزی همراه با حفتظ عوامتل زنتده و غیتر زنتده
مرتبط با کشت و زرع استفاده شدهاند .اخیراً یک آزمایش گلخانهای جهت ارزیابی تأثیر ایتن کودهتای نتانو بتر توییتد کتل
محتوای فنلی و فعاییت آنتیاکسیدانی برنج انجام شده است .در یک مطایعه خاص ،اثربخشی کودهای نتانو ( FRR-CF +

 )FRR-NFبر گیاه در مراحل مختل با شروع از نهال ،پنجه زنی و تا شروع مرحله خوشهدهی ارزیابی شد .نتایج نشان داد
که  FRR-CF + FRR-NFبه طور معنیداری ارتفاع گیاه ،محتوای کلروفیل و تعداد پنجههای توییتد مثلتی ،خوشتههتا و
سنبلچه ها را افزایش داد ( .)Benzon et al. 2015نانوآهن نمونه دیگری از کودهای نانو و نانوفرموالسیون مهمی در برابر
کمبود آهن است که اثر کوددهی با آهن را در کاربردهای کشاورزی نشان میدهد.
تیمار خاک با غلظتهای متفاوت نانوذرات اکسید آهن ( )Fe2O3 NPsمنجر به تغییترات فیزیویتوژیکی معنتیداری در
محتوای قند محلول و پروتئین ،موجودی کلروفیل و مایوندیآیدئید ( )MDAو فعاییت آنزیمهای آنتتیاکستیدانی در بترگ
هندوانه گردید .غلظت مناسب نانوذرات  Fe2O3میتواند کلروز کمبود آهن را بهبود دهد و رشد گیاه هندوانه را تقویت کند.
6

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :آبان 9318

مطایعات نشان میدهند که میزان کلروفیل در اثر قرار گرفتن در معرض نانوذرات آهن افزایش مییابد و در نتیجه میتوانتد
رشد برخی گیاهان مانند  Lactuca sativaرا به طور معنیداری افزایش دهتد ( .)Wang et al. 2016امتروزه پلیمرهتای
مبتنی بر نانوذرات پلی (-γگلوتامیک اسید ( )γ-PGAو کیتوزان ( )CSبرای ارتقای آنها در سیستم تحویل دارو بته عنتوان
حامل فیتوهورمون (اسید جیبرییک) که رشد گیاه را تنظیم میکند ،بهرهبرداری میشوند .به طور کلی ،اسید جیبرییک در این
زمینه دارای کاربردهای مختلفی از قبیل بهبود جوانهزنی و نمو گیاهان همراه با تقویت تویید و کیفیت آنها است .اما پتس از
پوشینهسازی ،همان فیتوهورمون نسبت به فیتو هورمونهای معمویی کارایی باالتری دارد و باعث افتزایش ستطح بترگ و
ایقای توسعه ریشه میشود .این پدیده در  Phaseolus vulgarisمطایعه شده است که در آن نانوپوشتینهستازی هورمتون
جیبرییک با  γPGA/CSبه عنوان نانوذرات از جوانهزنی گیاه پشتیبانی کرد (.)Pereira et al. 2016
در مطایعهای دیگر ،نانوکود مخلوط فسفر ( )Pو پتاسیم ( )Kآماده شدند و ویهگی آنها توسط پراش پرتو ایکس ()XRD
تعیین گردید و کارآیی آن در یک آزمایش گلدانی با  Ipomoea aquaticمورد بررسی قرار گرفت.
زئوییت که یک ماده معدنی آیومینوسیلیکات با تخلخل ریز است برای سنتز کودهای نانو از طریق اصال با سورفکتانت
های خاص استفاده شد .همچنین مطایعه فوق نتیجهگیری کرد که کودهای نانو به طور متوثری در رشتد گیتاه و همچنتین
تجمع  Pو  Kنقش داشتند .تأثیر بعدی کاربرد نانوکودها در خاک حاکی از بهبود  ،pHرطوبت ،ظرفیتت تبتادل کتاتیونی ،و
ظرفیت نگهداری ریزمغذیها بود ( ( .)Rajonee et al. 2017فرض بر این استت کته نانوکودهتا متیتواننتد نقتش متوثر
رروری در افزایش بهرهوری زراعی ایفا کنند بدون این که مانع از طول عمر عوامل مرتبط با زراعت شوند.
نانوکامپوزیتها/نانو زیستکامپوزیتها در توسعه کشاورزی
نانوکامپوزیت یک ماده جامد چند فازی با ابعادی کمتر از  111نانومتر و مرکب از سرامیکهای با اندازه نانو یا سایر مواد
آیی یا معدنی است .این ماده دارای ظرفیت بهبود چشمگیر خاصیت کامپوزیتت متاده حتاوی ایتن نانوکامپوزیتتهتا استت.
برخالف نانوکامپوزیتها ،نانوکامپوزیتهای پلیمری کامالً متصل به هم هستند که سبب خواص دیپسند اختصاصتی از نظتر
سختی ،استحکام ،خزش ،مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی و تحمل درجه حترارت بتاال متیگتردد .بته عتالوه ،خاصتیت
نانوکامپوزیت پلیمر به پارامترهای متنوعی مانند شکل ،طبیعت چسبنده ،و مرحله پراکندگی بستگی دارد .پلیمرها وقتتی کته
منشأ زیستی دارند خواص زیستسازگاری بهتری را نشان میدهند مانند پروتئینها/آنزیمهایی که فعاییت ایکتروکاتاییستتی
عایی دارند .این فعاییت نتیجه توزیع بار در بقایای بین یا درون مویکویی پروتئین است و به همراه ماتریس منتهی به شکلی
همهکاره از نانوکامپوزیتهای زیستسازگار با امکانات نامحدود میگردد.
اکنون این نانوکامپوزیتها/نانوبیوکامپوزیتها برای توسعه در فعاییتهای کشاورزی به روشی متنوع به طور مستتقیم یتا
غیر مستقیم مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .اگرچه هنوز مطایعه مستتقیمی در متورد چگتونگی تتأثیر نانوکامپوزیتتهتا یتا
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همکنش آنها با محصوالت زراعی انجام نشده است ،اما میتوان فرض کرد که اثر جانبی آنها ناچیز است زیرا هر خطری در
دانش گامی به جلو در مسیر روشنگری کمی به دانش درک پدیده علمی نزدیکتر است .در حال حارر ،کاربرد نانوکامپوزیت
ها متمرکز شده است یا به عبارتی میتوان گفت که فقط به موارد خاصی مانند بستهبندی مواد غتذایی ،حفاظتت ،بازستازی
خاصیت پویای خاک و/یا نانوکودهای زیستی ،و زیستسنسورها/نانوحسگرهای زیستی محدود است .در گزارشی اثبات شده
است که توسعه بستهبندی زیستفعال کارآمد توسط مواد مغذی ،ایهامبخش نانوکامپوزیتهای پکتین-منیتزیم هیدروکستید
( )Mg (OH) 2بوده است .در اینجا ،یک فیلم خوراکی زیستفعال مبتنی بر پکتین به صورت داربست غذایی و نانوصفحات
 Mg (OH) 2به عنوان پرکننده تقویتگر توسعه داده شد .تعیتین ویهگتی مورفویتوژیکی نانوکامپوزیتت بتا کمتک بررستی
میکروسکوپی نیروی اتمی و طی سنجی مادون قرمز فوریه انجام شد .حفظ مواد غذایی را میتوان بته طتور متوثر توستط
نانوکامپوزیت سنتز شده از کیتوزان ،فیبر نانو سلویز و روغنهای آویشن بهبود بخشید.
این نانوکامپوزیت روی میزان رطوبت میوههای حفظ شده تأثیر گذاشت و به دنبال آن ،کاهش وزن و میزان قند کل رخ
داد ،در حایی که اسیدیته بدون تغییر بود .به طور کلی ،میتوان گفت که پوششدهی بتا نانوکامپوزیتت منجتر بته افتزایش
ماندگاری و کاهش رشد قار ها میشود .خاک حیاتیترین مؤیفه کشاورزی پایدار است و بنابراین حفظ ماهیت پویای آن به
خودی خود یک وظیفه بزرگ است .هر چند که امروزه از کودها برای حفظ ثبات آن استفاده متیشتود ،اثترات منفتی آنهتا
اجتنابناپذیر است .بنابراین ،نانوکودها روشهای کاربردی فعلی برای کتاهش اثترات منفتی کودهتا هستتند .یکتی از ایتن
مطایعات با استفاده از نانوکامپوزیت برای بهبود جذب فسفات و اوره از خاک صورت گرفت .نانوکامپوزیت از اوره یا آمیختته
های نشاسته/اوره ترموپالستیک اکسترود شده و اوره بته عنتوان متاتریس بتا هیدروکستی آپاتیتت تهیته شتد .بستیاری از
کاربردهای دیگر مانند نانورس ،بیوکار-نانوذرات به شکل نانوکامپوزیت وجود دارند و بستیاری دیگتر از نانوکامپوزیتتهتای
پلیمربنیان وجود دارند که هماکنون برای توسعه کشاورزی اما فقط در سطح آزمایشی در حال استفاده هستند .تالش فعلتی
باید این باشد که این فنآوریهای باشکوه همهکاره در سطح مزرعه برای هر زارعی به کار گرفته شوند تا بهتره وری هرگتز
متوق نشود.
کاربرد فناوری نانو در هیدروپونیک
هیدروپونیک یک فناوری اوییه است که در آن گیاهان به طور مصنوعی در محلول مایع حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز
پرورش داده میشدند .این فناوری شگفتانگیز با نام سیستم هیدروپونیک در دهه گذشته برای مطایعه و درک پاسخ گیاه به
استرس زنده و غیر زنده مورد استفاده گسترده قرار داشته است .امروزه میوهها و سبزیجات به نمایش درآمده در سوپر مارکت
ها با کمک هیدروپونیک پرورش مییابند که بیشترین محصوالت آن عبارتند از گوجه فرنگی ،خیار ،فلفل شتیرین ،خربتزه،
کاهو ،توت فرنگی ،گیاهان دارویی ،بادمجان ،و دارفلفل .این روش در واقع توانست به سینتیک رشد در گیاه از یحاظ زمتان
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مورد نیاز برای رشد عادی گیاه سرعت ببخشد .این پدیده در سیستم پرورش ایکتروهیدروپونیک با موفقیت مورد مطایعه قرار
گرفت که در آن میدان ایکتریکی با شدت جریان مستقیم متغیر در رژیم گایوانواستاتیک ( 12.5-51میلتیآمپتر) بته همتراه
محلول مغذی مورد نیاز برای روش برداشت مؤثر ،جایگزین و جایب برای رشد  Lactuca sativaبکار برده شد .این تکنیک
را با کمک فناوری نانو با کاربرد نانوآفتکشها که بعضا رروری است ،نانوفیلترها و مواد نگهدارنده نانو برای حفظ رطوبتت
کافی بذور میتوان بیشتر گسترش داد .در زمان حارر ،حبابهای نانو نقش مهمی در روند جوانه زنی بذر دارند که باز هتم
یک گام اساسی برای رشد گیاهان است .این حبابهای نانو در نهایت به آبرسانی به نهال کمک میکنند و ستوخت و ستاز
آن و در نهایت پیشرفت رشد آنها را بهبود میدهند .این موروع زمینه وسیعتری را برای رشد گیاهان هیتدروپونیک فتراهم
میکند و از این رو ،زیستبوم زراعی را بهبود میبخشد .کل این روند با افزایش غلظت  OH−در آب انجتام متیگیترد کته
پوستهها را میسازد ،و در نتیجه هیچ فضایی برای انحالل بیشتر گاز وجود ندارد .این نانوحبابها باز هم غلظت اکستیهن را
در راکتور حباب نانوهوا افزایش میدهند .در یک مطایعه که به مدت زمان  9هفته بر روی رشتد هیتدروپونیک Brassica

 campestrisانجام شد نشان داد که نانوحباب تأثیر زیادی بر جانداران با پرورش توأم مانند ماهیان دارد .راکتور حباب نانو-
هوا که به طور مداوم نانوحبابهای هوا را آزاد میکند ،رشد ماهیهای شیرین و قزلآالی رنگینکمان را بهبود متیبخشتد.
حبابهای هوای نانو به مدت  1هفته در مورد ماهیهای شیرین و  9هفته در مورد قزلآالی رنگینکمان رشد بهتری نشان
میدهند .تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ( )TiO2 NPsبر رشتد و بقتای بتاکتری تثبیتتکننتده نیتتروژن Rhizobium

 trifoliiدر گره ریشه همزیست گیاه  Trifolium pretenseبه همراه رشد گیاه در سیستم هیدروپونیک از طریق آزمایشات
سمشناسی محیطی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در حدود  ٪21از گیاهان تحت تیمار بتا  TiO2 NPsفاقتد
گرهزایی بودند و غلظت زیاد نانوذرات منجر به اختالل رشد در  R. trifoliiو همچنین  T. pretenseشد .فناوری نانو از این
طریق میتواند نیازهای انرژی ،زمان و هزینه کلی و بهرهبرداری از خاک را کاهش دهد و مسیری را برای کشاورزی پایتدار
هموار کند.
کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی آلی
کشاورزی زیستی یا زیستمحیطی در ترکیب با روشهای کشت و زرع عملی کالسیک با فناوری پیشترفته کشتاورزی
پایدار که معموالً به عنوان کشاورزی ارگانیک شناخته میشود ،یکی از منابع ترجیحی مواد مغذی است .تمرکز آن عمدتا بر
محصوالت زراعی در حال تناوب ،مدیریت طبیعی آفات ،تنوع در محصوالت زراعی ،تنوع در دام ،و حفظ و نگهداری کیفیت
خاک به موازات افزودن کمپوست و کودهای سبز است .کشاورزی ارگانیک سالمتی زیستبومهای زراعتی را بتا روشهتا و
ابزارهای متنوع تقویت میکند .امروزه ،ادغام فناوری نانو با آن نه تنها باعث بهبود کیفیت محصوالت زراعی بلکه تقویت دام
میشود .چندین شرکت پیشبینی میکنند که کاربرد فناوری نانو باعث پیشبرد اقتصاد صنایع غذایی میشود و از این رو ،به
9
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نام "فناوری نانوی زراعی-غذایی" خوانده میشود .در مرحله اول ،فناوری نانو در مورد مواد غذایی و حوراک دام به صورت
مواد رنگی ،ویتامینها یا طعم دهندههای درون نانوکپسولها استفاده میشود .ثانیا ،کاربردهای فناوری نانو در کودها کاربرد
آنها را در محصوالت زراعی کاهش میدهد .در حال حارر ،نانوذرات در خوراک دام به عنوان مواد رنگی ،طعم دهندههتا و
ویتامینها به شکل نانوکپسول استفاده میشوند که به دییل اندازه نانو میتوانند به راحتی و به طور موثر در نوشیدنیها حل
شوند .عالوه بر این ،نانوفرموالسیونهای کودهای با منشأ زیستی کارایی بیشتری در مقایسه با کودهای معمویی دربر دارند.
در نهایت ،بیوپلیمرها همراه با نانوذرات یکپارچه ،کامپوستپذیر هستند و از نظر جنبشی پایداری بیشتری از دیگر بیوپلیمرها
دارند .از آنجا که فدراسیون بینایمللتی جنتبش کشتاورزی ارگانیتک ( )IFOAMاستتفاده از فنتاوری نتانو و نتانومواد را در
کشاورزی ارگانیک رد کرده بود ،بنابراین تحقیقات در مورد استفاده از نانوذرات در کشاورزی ارگانیک تتا انتدازهای محتدود
هستند.
کاربرد فناوری نانو در مدیریت پس از برداشت کاالهای کشاورزی
میوهها و سبزیجات تازه ( )FFVمنبع رروری ویتامینهای حیاتی از جمله ویتامین  Aو  Cبه همراه مواد معدنی ماننتد
پتاسیم و یونهای دیگر برای خوش روانی هستند .مشکل این است که اینها محصوالت زنده فسادپذیر هستند که به توجته
هماهن

بیشتر توسط توییدکنندگان پس از برداشت نیاز دارند .اما عدم آگاهی از توجه مناسب به شرایط رروری بته طتور

غیر منتظره منجر به از بین رفتن محصول  FFVمیشود .مدیریت پس از برداشت به کاهش از بین رفتتن غیتر منتظتره و
سنجشپذیر کیفیت و کمیت محصوالت غذایی برداشت شده در انبار ،بستهبندی ،حمل و نقل ،فرآوری و آمادهسازی مناسب
قبل از مصرف اشاره دارد .کمبود مهارت و فناوری مناسب مدیریت پس از برداشت مانند حفظ دمای مطلوب برای مدتزمان
طوالنیتر بدون از بین رفتن ارزشهای مهم غذایی و روشهای مناسب بستتهبنتدی جهتت پیشتگیری از چنتدین کمبتود
غیرمنتظره که میتوانند امنیت غذایی را مختل کنند ،تا به حتال تهدیتد نگترانکننتدهای را از ستطح بتاالی فقتر در میتان
کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است .سیستم مدیریت کالسیک در حفظ تمام شرایط کافی به طور همزمان ناکارآمتد
است که دییل آن هزینه باالی انرژی نیروی کار و تجهیزات و مقیاسگذاری محصوالت ،کمبود متواد ختوراکی بتا ختواص
مورد نیاز ،سرمایهگذاری متمرکز ،نظارت قضایی یا قوانین هماهن

و مستقل ،پذیرش بطئی مصرفکننده به خاطر توجه به

رابطه با رادیواکتیویته ،مشکل در رسیدن به نقاط غیر قابل دستیابی برای تیمار کاسه گل محصوالت تازه با متوم و غلظتت
باالی مواد شیمیایی استفاده شده است و ممکن است خطرات سالمتی را ایجاد کنند.
در ورعیت حارر ،برخی از این اشکاالت را میتوان با کاربرد فناوری نانو کاهش داد .در حال حارر ،تعدیل رشد و نمتو
میکروارگانیسمها با استفاده از نانومواد مانند اکسید گرافن به شکل نانوورق ،تویید پوششهای بستهبندی یا فیلمهای کارآمد
ساخته شده از نانواشیاء مانند نانومیلهها ،نانویویهها و نانوسیمهایی که میتوان آنها را نانواییاف نیز نامید بته آرامتی در حتال
11

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :آبان 9318

تجاری شدن هستند چرا که میتوانند ورود گازها و پرتوهای مضر را مهار کنند .قدرت ،کیفیت و زیبایی مورفویوژیکی متواد
بستهبندی نیز با کاربرد فناوری نانو پیشرفت بیشتری کرده است .افزون بر این ،نانوحسگرهای زیستتی بترای برچستبزنتی
محصوالت به کار میروند و به عنوان اویین قدم در ذخیرهسازی مهار شده خودکار محسوب میشوند .به این ترتیب ،فناوری
نانو در فرآیندهای تغییر مهارتهایی که قبالً محدودکننده تحوالت در زمینه مدیریت موثر پس از برداشتت بودنتد ،کتاربرد
دارد.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
برخی از روشهای آینده که ممکن است یک پوشش نقرهای برای توسعه کشاورزی باشند شامل موارد زیر هستند:
خاک یکی از اجزای رروری غیر زنده و در عین حال پویای کشاورزی است که به آرامی خصوصیات پویتای ختود را از
دست میدهد ،اما میتوان آن را با کاربرد فناوری نانو به طور مؤثری بازسازی کرد .اکنون نانوحسگرهای زیستی یک روش
ساده اما مؤثر برای تشخیص کمبود خاک از روی رن  ،نور و گرما هستند .بعد از تشخیص ،کار بعدی خنثیستازی مشتکل
است که با کمک فناوری نانو نیز امکانپذیر است .بر اساس نوع خاص کمبود خاک ،نانوحاملهایی را میتوان ایجاد کرد که
بتوانند مکمل مورد نیاز خاک را به طور مؤثر تحویل دهند .پس از غنیسازی خاک ،گیاهان جزء حیاتی هستند که توجه بته
آنها معطوف میشود .مشکالت مربوط به آن شامل حشرات و انگلها هستند که با کاربرد نانوآفتکشها ،حشرهکتشهتای
نانو ،نانو قار کشها و غیره میتوان با آنها به طور مؤثری مقابله کرد .عالوه بر این ،گیاهان زراعی با مهندسی ژنتیک را می
توان از طریق زیستشناسی مویکویی ایجادکرد که در ترکیب با نانوذرات میتواند منجر به ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری و
گیاهانی با ویتامینهای رروری ،پروتئینها  ،هورمونها و غیره شتود .در نهایتت ،ورتعیت اثرگتذار متدیریت محصتوالت
کشاورزی تا رسیدن به بهرهبردار نهایی یک کار بسیار مهم است .از این رو ،برای مدیریت این محصتوالت کته بترای آنهتا
شیوهی مناسب نگهداری ،بستهبندی ،حمل و نقل و تحویل مورد نیاز است ،باید اقدامات امیدوارکنندهای انجام شود .فناوری
نانو را میتوان باز هم برای بهبود مدیریت پس از برداشت محصوالت کشاورزی استفاده کرد .جدا از این کاربردها ،فنتاوری
نانو به همه جنبههای توسعه کشاورزی پایدار در زمان حال و آینده دست یافته است .زمانی که فناوری نانو به عنوان محتور
اصلی در براندازی فقر از طریق کاربردهای آن در توسعه پایدار کشاورزی در قرن حارر قلمداد شود ،چندان دور نیست.
منبع
Kerry, R. G, Gouda, S, Das, G, Vishnuprasad, C. N, & Patra, J. K, “Agricultural
nanotechnologies: Current applications and future prospects”, In Microbial Biotechnology,
(2017), 3-28.
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شکل  -1زمینههای مختلف کاربرد بالقوه فناوری نانو در کشاورزی

شکل  -2کاربرد فناوری نانو در کشاورزی( .الف) برای افزایش بهرهوری( ،ب) برای بهبود کیفیت خاک( ،ج) برای تحریک رشد گیاه و (د) برای ارائه نظارت
هوشمندانه (منبع Fraceto :و همکاران .)2116
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جدول -1کاربردهای نانوذرات مختلف در بخشهای متنوع کشاورزی

نانوذرات

منابع

کاربردها

CeO2

پاسخ به استرس و تحمل Zea mays

Fe2O3

حشرهکش در  Bt-تراریخته و

Nhan et al .

پنبه غیر تراریخته

()2115

AgNPs/oxMWCNTs

حشرهکش

Hsu et al .

مواد نانوکامپوزیت زیستی

تبدیل انرژی نور (مثالً فتوویتائیک) یا ستنجش زیستتی (متثالً بترای Nagy et al .

Zhao et al .
()2112

()2117
تشخیص خاص آفتکشها)

()2119

سیستمهای تحویل درمان هوشمند در

GonzálezMelendi
(et al. )2117

نانواییاف سلویز

کاربرد پزشکی مانند مهندسی بافت

Lima et al .

سریم اکسید و تیتانیوم اکسید

به عنوان کود نانو و تقویت مواد مغذی در

Poscic et al .

Hordeum vulgare L.

()2113

نانوذرات آهن با پوشش کربنی

بافت گیاهی

()2112

اکستتید متتس ( )CuO( )IIو نانویویتتههتتای کربنتتی شناسایی گلیفوزات در آب

Chang et al .

( )MWCNTsچندجداره

()2113
تقویت ارزش تغذیه ای

Zhao et al .

نانوآفتکشهای Cu (OH) 2

Lactuca sativa

()2113

نانوساختارهای مهندسی شده آب

ابزار رد میکروبی برای ایمنی مواد غذایی

Pyrgiotakis
et al .

Fe2O3

کود نانو در Arachis hypogaea

Rui et al.
()2113

 ،C60 ،Fullereneو نانویویههای کربن

افزایش ظرفیت نگهداری آب ،زیستتوده و عملکرد میوه در گیاهان

Husen and
Siddiqi
()2119

زیستحسگر ایکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات طال

تشخیص سریع و حساس  DNAدر پاتوژن گیاهی

Lau et al .

نانوکامپوزیتهای هیدروکسید منیزیم ()Mg (OH) 2

بستهبندی زیستفعال کارآمد کاالها

نانویویههای کربنی چندجداره ()MWCNTs

حاملها و انتقال دهنده آالینده درون Brassica juncea

()2113

()2117
Moreira et al .
()2111
Chen et al .
()2115
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اثرات اکوتوکسیویوژیک توسط

Pereira et al .

ایقای زندهمانی Chlorella vulgaris

()2119

پرورش هیدروپونیک Brassica

Ebina et al .

campestris

()2111

زیستحسگرهای نانو

برچسبزنی محصوالت و ذخیرهسازی خودکار

Ali et al.
()2117

نانوکیتوزان

پشتیبانی از رشد  Zea maysو نیز حفظ سالمت خاک

Khati et al .

کیت تشخیصی نانو

تشخیص پاتوژنهای گیاهی

Khiyami
et al )2119( .

حاملین نانوساختار ییپید

فعاییت رد میکروبی

Cortesi et al .

حسگرهای مبتنی بر نانوذرات

ارزیابی ایمنی غذایی

نانوفرموالسیون بهینه دیورون

عل کش نانو

حبابهای هوای نانو

()2117

()2117
Bulbul et al .
()2115
Yearla and
Padmasree
()2113

نانوذرات مبتنی بر پلیمرهای پلتی (-γگلوتامیتک استید کودهای نانو

Pereira et al .

( )γ-PGAو کیتوزان () )CS

()2113

پروتئین

نانوپوشینهسازی مواد مغذی آبگریز .ویهگیهای بهبود یافته در میسل Semo et al .
کازئین (فرآوری گوشت)

()2117

نتتانوذرات ستتیلیس مزوپتتور پوشتتانده شتتده بتتا کیتتتوزان فعاییت رد قارچی در برابر Phomopsis asparagi

Cao et al .

چهاربخشی

()2113

نقره

مهار گونههای Colletotrichum

Lamsal et al .
()2111

مخلوط نشاسته/اوره ترموپالستیک به عنوان ماتریس با کودهای نانو

Giroto et al .

هیدروکسی آپاتیت به عنوان نانوکامپوزیت

()2117
Mohammadi
et al .

حاملین نانوساختار ییپید ( )NLCحاوی ویتامین D3

تقویت نوشیدنیهای غذایی

اکسید روی

ایکترونیک شفاف ،نورافشانهای ماوراء بنفش ( ، )UVدستگاههتای Sabir et al .

()2117
پیزوایکتریک ،حسگرهای شیمیایی ،ایکترونیک چرخشی ،تقویت رشد ()2119
محصول
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جدول  -2نمونههایی از کاربردهای مهم فناوری نانو در بخش کشاورزی

مثال

تعری

منبع

تولید محصول
نانومویسیون روغتن چتریش ( Anjali et al . Azadirachta

محصوالت گیاه نانوکپسولها ،نانوذرات ،نانوامویسیونها و
پزشکی

کپسیدهای ویروسی به عنوان سیستمهای تحویل هوشتمند  )indicaبه عنتوان عامتل الروکتش (دانشتگاه
ترکیبات فعال برای مهار بیماری و آفات گیاهی

کودها

()2112

)IN ،VIT

نانوکپستتولهتتا ،نتتانوذرات ،نانوامویستتیونهتتا و کپستتیدهای کودهای ماکرومغذی پوشش داده شده با نانوذرات

Milani et al .

ویروسی برای تقویت جذب متواد مغتذی توستط گیاهتان و اکسید روی (دانشگاه آدالیتد ،زمتین و آب )2115( AU
 ،CSIROدانشگاه ایایتی کانزاس  ،AUایتاالت

گیاهان تحویل مواد مغذی به نواحی خاص

متحده)
تصفیه آب
تصتتتتفیه آب و نانومواد ،به عنوان مثال نانورسها ،فیلترکردن و اتصتال بته فیلترهای پوشش داده شتده بتا نتانوذرات McMurray TiO2
فرآوری آالینده انواع مواد سمی ،از جمله آفتکشها جهتت زدودن آنهتا از برای تخریب فتوکاتاییزوری مواد زراعی-شیمیایی et al .
()2113
محیط
در آبهای آیوده (دانشگاه اویستر ،انگلستان)
ابزار تشخیصی
نانوحستتگرها و نانومواد و نانوساختارها (به عنوان مثال نانویویههتای کربنتی تشخیص آفتکشها بتا نانوبیوسنستور ییپتوزومVamvakaki -
and
ابزار تشخیصی بتتا فعاییتتت ایکتروشتتیمیایی ،نانواییتتاف و فتتویرنهتتا) کتته بنیان (دانشگاه کرت)GR ،
Chaniotakis
حسگرهای بیوشیمیایی بسیار حساس برای نظارت نزدیتک
()2117
شرایط محیطی ،سالمت و رشد گیاهان هستند
اصالح نباتات
اصال ژنتیکی نانوذرات حامل  DNAیا  RNAجهت تحویل به ستلول
گیاهان

نانوذرات ستیلیس مزوپتور جهتت انتقتال Torney et al . DNA

های گیاهی جهت اصال ژنتیکی آنها یا شروع واکنشهای برای دگرگونی سلولهای گیاهی (دانشگاه ایتایتی ()2117
آیووا ،ایاالت متحده)

دفاعی که توسط پاتوژنها فعال میشوند.
نانومواد گیاهی

نتتتتتانوذرات از تویید نانومواد از طریق کتاربرد گیاهتان مهندستی شتده یتا نانواییاف از کاه گندم و پوستته ستویا بترای توییتد Alemdar and
میکتتروبهتتا و از راه فتترآوری پستتماندهای محصتتوالت نانوکامپوزیت زیستتی (دانشتگاههتای کانتادایی و Sain
گیاهان
()2117
وزارت کشتاورزی انتتاریو ،امتور غتذا و روستتاها،
کشاورزی
کاییفرنیا)

منبع)2115( Parisi et al. :
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