مقـاالت

کاربردهاینانوذراتدرجلوگیریوکنترلآفات

نویسندگان:معصومه ضیائی ، 1فاطمه حمزهوی

2

 .1استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه شهید چمران اهواز
m.ziaee@scu.ac.ir

 .2مربی ،گروه گیاهپزشکی ،آموزشگاه عالی سراوان،
نوبلوچستان
دانشگاه سیستا 

حفاظت از محصوالت کشاورزی در مقابل هجوم آفات مورد توجه دولت،
کشاورزان و افراد متخصص در این زمینه است .از دیرباز تا کنون ،آفتکشهای
مصنوعی برای کنترل آفات مورد استفاده قرار میگیرند .با این حال ،خطرات
زیســتمحیطی آفتکشها ،مانند بروز مقاومت آفات به سموم مصنوعی،
سمیت آنها برای انسان ،پســتانداران و حشرات مفید تمایل به استفاده از
سموم کم خطر را افزایش داده است .ســموم مبتنی بر میکرو و نانومواد از
فرموالســیونهای جدیدی هســتند که به تازگی به عنوان یک جایگزین
مناســب برای سموم شــیمیایی مصنوعی در نظر گرفته شــدهاند .تولید
فرموالسیون آفتکشها در مقیاس نانو به طور مؤثری باعث حفاظت آنها در
مقابل عوامل تخریبی محیطی مانند دمــا ،باران ،امواج ماورای بنفش ،نور و
غیره شده ،با افزایش سرعت انحالل سموم در آب و رهایش کنترل شده ماده
مؤثر آفتکشها تأثیر این سموم را افزایش داده و باعث بهینهسازی مصرف
ســموم میگردد .تحقیقات اندکی در زمینه تولید و استفاده از میکرو و نانو
آفتکشهای فرموله شده برای کنترل آفات انجام شده است .نانوذرات دارای
ســطح به حجم بیشتری نسبت به میکرو ذرات بوده که باعث افزایش سطح
فعال و رهایش کنترل شــده آنها میشود .همچنین ،مزیت دیگر نانومتری
بودن ذرات این اســت که این ترکیبات باعث تحریک سیستم ایمنی بدن
انسان و سایر پستانداران نشده و سریع از جریان بدن خارج میشوند .در این
مطالعه ،آفتکشهای فرموله شده در مقیاس نانو که به منظور مدیریت آفات
کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند مرور شده است.
کلمات کلیدی :آفتکشها ،بهینهسازی ،کنترل آفات ،نانوذرات
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 1مقدمه

یکــی از کاربردیترین و قدیمیتریــن روشهای فرمولهکردن
آفتکشهــا تولید فرموالســیون میکروکپســول آنها اســت
کــه برای اولینبار در ســال  1974مطرح و بــه مرحله تجاری
رســید .فرمولهکردن آفتکشهــا در مقیاس میکــرو و نانو با
اهــداف 1 :کنترل رهایش ماده مؤثــر آنها  2حفاظت از اثرات
نامطلــوب زیســتمحیطی آفتکشها  3افزایــش پایداری در
شرایط انبارداری  4افزایش ثبات شیمیایی در محیط  5کاهش
سمیت آنها به پستانداران ،گونههای غیرهدف و حشرات مفید
و غیره ،انجام میشــود .روشهای فیزیکی و شــیمیایی توسعه
یافته مختلفــی برای تهیه آفتکشها با ابعــاد نانو وجود دارد.
سیستم کنترل رهایش آفتکشها برای اولینبار بهوسیله آلن و
همکاران به صورت ابتدایی معرفی شد .در اینجا برخی مقاالت و
ثبت اختراعات موجود در تولید و کاربرد آفتکشها با ابعاد نانو
برای مدیریت آفات مرور شده است.
 2نانوذرات برای مدیریت آفات
 1. 2نانوذرات فلزی ،غیرفلزی و اکسید فلزی

برخی از نانــوذرات فلزی ،غیرفلزی و اکســید فلزی دارای اثر
حشرهکشــی هستند ،مانند آلومینای نانوســاختار که به عنوان
حشرهکش تولید شده و سمیت آن علیه برخی آفات محصوالت
انباری به ثبت رســیده است .در تحقیق دیگری اثر حشرهکشی
نانونقره ،نانوکادمیوم ســولفید و نانوتیتانیوم دیاکســید ،روی

کرم برگخوار پنبه ثابت و بیان شــد که این
نانوذرات میتوانند بــرای کنترل انتخابی این
آفت مهم اســتفاده شــوند .به این ترتیب که
نانوذرات مزبور به طور مؤثری به ســلولهای
میکروبی الرو حشره هجوم آورده و باعث تغییر
شکل و سپس مرگ الروها میشوند(شکل .)1
نانوذرات نقــره عالوهبرخاصیت حشرهکشــی
دارای فعالیت ضدقارچی نیز هستند و میتواند
باعــث کنترل بیماری ســفیدک پــودری در
خیار و کدو تنبــل ،گونههای قارچ 1و بیماری
آنتراکنــوز فلفل گردد .این نانــوذرات با مهار
رشــد هیف قارچ و جوانهزنــی کنیدی باعث
کنترل بیماریهایی میشــوند .گزارش شــده
2
است که الرو پشــه عامل بیماریهای عفونی
نیز به طور مؤثری با اســتفاده از نانوذرات نقره
کنترل میشود .نانوگوگرد نیز باعث مهار تولید
هاگ و رشد قارچهای بیماریزای گیاهی معرفی
شده است .این نانوذرات باعث کنترل قارچهای
بیماریزای گیاهی مانند قارچ عامل ســوختگی
زودرس و بیماری پژمردگی فوزاریومی3و قارچ
مســئول بیماری لکه سیاه ســیب ،4میشوند.
نانوذرات ســیلیس غیرمتبلور چربیدوست در
کنترل آفــت انباری شپشــه آرد مؤثر بودند.
سمیت حشرهکشی نانوسیلیس نیز روی برخی
از گونههای پشــه که ناقل بیماریهای انسان
هستند به اثبات رسیده است.
 2. 2نانوذرات بارگذاری شده با آفتکشها
در سالهای اخیر برخی از نانوذرات به منظور
بارگذاری انواع آفتکشها مانند حشرهکشها،
علفکشها ،کنهکشها ،پاتوژنهای بیماریزای
حشرات ،قارچکشها و غیره تولید شده است.
سوسپانســیون نانوذرات شامل
به عنوان مثال
ِ
یک عنصــر آلی فعــال ،ماننــد آفتکشها،
بهوســیله کــروک و همــکاران اختــراع و به
ثبت رســیده اســت .در این اختراع ماده مؤثر
آفتکشهــا بــه صــورت تدریجــی رهایش
یافتــه و این رهایــش دارای مزایایــی مانند:
مقرون به صرفه بودن ،ایمنی محیط زیســت
بــا جلوگیــری از اســتفاده بیــش از حد از
آفتکشها و شســته شدن خاک به آبراههها،
کاهش خطر گیاهســوزی و ســمیت به انسان
است .حشــرهکشها ،علفکشها ،کنهکشها،
قارچکشها ،شتهکشها ،جوندهکشها و غیره
با این روش فرموله شــدهاند .در اختراع دیگر
فرموالســیون حفاظت از محصول ،شامل یک
عامــل حفاظتــی از محصول به عنــوان مثال
علفکش ،آفتکش و یا قارچکش ثبت شــده
اســت .این فرموالســیون پایدار بوده و باعث
بهبود قدرت پراکنش ســم به همراه حفاظت
مؤثر محصول میگردد که بیشتر برای کنترل
آفات و بیماریهــای محصوالت زراعی کاربرد
دارد .در این فرموالســیون ذرات پایدار متبلور
نمیشوند و رســوب نمیکنند .پودر نانوذرات

شکل  .1الروهای ســالم کرم برگخوار پنبه ( )1و الروهای بد شــکل شده در اثر تیمار با
نانوکادمیوم سولفید ( ،)2نانونقره ( )3نانوتیتانیوم دی اکسید (]4[ ) )4

نیــز ثبت اختراع دیگری اســت که برای حل
کردن ســموم نامحلول در آب به کار میرود.
در این اختراع نانوذرات از نانوامولسیون روغن
در آب و بــا روش حذف حالل تهیه شــده و
اندازه قطــرات ذرات در حدود  300نانومتر و
یا کمتر گزارش شــده است .این نانوامولسیون
بــرای بارگذاری آفتکشهای غیرقابل حل در
آب مانند المبدا-ســی هالوتریــن و نوالورون
در برنامه مدیریتی آفات قابل اســتفاده است.
اختــراع یک آفتکــش با پوشــش نانوذرات
اکسید فلزی و یک فیلتر محافظ در برابر امواج
ماورای بنفش بــرای کنترل حشــرات مضر،
قارچهای بیماریزا توصیه شده است .همچنین،
حشرهکشهای پیرتروئیدی را میتوان در این
فرموالسیون بارگذاری کرد.
 3. 2نانوذرات بارگذاری شده با حشرهکشها

در اغلب مــوارد نانوذرات به عنــوان حامل
آفتکشهــا تولیــد و مــورد اســتفاده قرار
گرفتهاند .به عنوان مثال نانوذرات ســیلیکای
متخلخل توخالی با روش سل-ژل و با استفاده
از نانوذرات کربنات کلسیم غیرآلی تهیه شدند.
ایــن نانوذرات بــه عنوان حامــل آفتکشها
اســتفاده شــده و برای اولینبار حشــرهکش
آورمکتیــن در آن بارگــذاری شــد .در ایــن
فرموالسیون مشخصات انتشــار آورمکتین به
ضخامت پوسته ،محل بارگیری (سطح خارجی،
دیوار یا درون هســته حامل) و عوامل دیگر از
قبیل  pHو دما بســتگی داشت .بررسی نشان
داد کــه نانوذرات ســیلیکای متخلخل به طور
مؤثری باعث حفاظت و رهایش کنترل شــده
آورمکتین میشــود .همچنین ،نانوامولسیون
روغن در آب برای بارگذاری حشــرهکشهای
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نامحلول در آب ،مانند بتاســایپرمترین تولید
شده اســت .این فرموالســیون باعث کاهش
غلظت مــورد نیاز بــرای کنتــرل مؤثر آفات
بدون از دســت دادن کارایــی و افزایش ثبات
آفتکشها میشــود .پلیمر کیتوزان و سدیم
آلژینات در پژوهشی با روش خود تجمعی الیه
به الیه تولید شده و حشرهکش ایمیداکلوپرید
در آن بارگــذاری شــد .ســپس ،در پژوهش
دیگری بقایای حشــرهکش ایمیداکلوپرید در
مزارع سمپاشی شده ســویا مورد بررسی قرار
گرفت و مشخص شد باقیمانده این سم بسیار
پایینتر از سطح حداکثر باقیمانده مجاز تعیین
شده بهوسیله سازمان حفاظت از محیطزیست
امریکا 6اســت .در فرموالسیونی نانوذرات نقره
بــه حشــرهکش دلتامترین که علیــه ناقلین،
مانند پشهها مؤثر است متصل و باعث افزایش
کارایی این حشرهکش شد .نانوذرات بارگذاری
شده با حشرهکش پایریفلوکوئینازون 7به طور
مؤثری باعث کنترل شته سبز هلو و جلوگیری
از انتشار این آفت شد.
در ســالهای اخیر ،به دلیل مضرات ســموم
مصنوعی ،توجه به تولید آفتکشهای طبیعی
افزایش یافته اســت .اســانسهای گیاهی از
سموم طبیعی هستند که برخی از آنها دارای
اثر حشرهکشــی مطلوبی بوده و عالوهبر منشأ
طبیعی ،سمیت کم روی پستانداران ،دسترسی
محلی ،تخریبپذیری ســریع و بازگشــت به
محیط باعث افزایش تمایل اســتفاده از آنها
به عنوان حشــرهکش شده اســت .با این حال
معایبی از جمله حاللیــت کم ،عملکرد کند و
فشار تبخیر پایین که باعث پایداری کم آنها
شــده ،کاربرد اســانسهای گیاهی را محدود
کرده است .در ســالهای اخیر توجه به تولید
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مقـاالت
فرموالســیونهای نانوکپســول اســانسهای
گیاهی به منظور کاهش معایب این ســموم و
کاربرد آنها به عنوان حشرهکش افزایش یافته
است .نانوکپســول با پوشش پلیاتیلنگلیکول
تولید و با اســانس ســیر بارگذاری شد .نتایج
پژوهش نشان داد نانوذرات حاوی اسانس سیر
بســیار مؤثرتر از اســانس خالص عمل کرده و
نانوکپســول دوام و پایداری اســانس را بیش
از پنجمــاه افزایــش داد .در ایــران ،ضیایی و
همکاران نانوژل با پلیمر کیتوزان و میریستیک
اســید را تولید و اســانس گیاه زنیان را در آن
بارگذاری کردند .نتایج این پژوهش نشان داد
کپسوله کردن اســانس باعث افزایش بیش از
شش برابری سمیت نانوژل بارگذاری شده در
مقایســه با اسانس خالص شــد .همچنین ،در
ایران نانوامولســیون دایابون  3که حشرهکش
و کنهکشــی گیاهی است بهوسیله شرکت نانو
فناوران دایا تولید شده است.
 4. 2نانــوذرات بارگذاریشــده با عوامل
بیماریزای حشرات

اختراعات مختلفی در زمینه کپســوله کردن
عوامل کنترل بیولوژیکی حشــرات به منظور
محافظــت از آنهــا در برابر تخریب ســریع
زیستمحیطی ناشی از قرار گرفتن در معرض
اشــعه ماورای بنفــش pH ،سوبســترا ،گرما،
خشــکی و رقابت میکروبی ثبت شــده است.
اختراع کپسوله کردن عوامل کنترل بیولوژیکی،
ماننــد باکتریها و ویروسهــای بیماریزای
حشــرات در ســال  1989به ثبت رسید .در
این اختراع ،عوامل کنترل بیولوژیکی بهوسیل ه
پلیمر نشاسته محصور شدند و محصول ایجاد
شــده برای کنترل آفات جونــده ،توصیه و به
کار گرفته شــد .گزارشهای بسیاری درمورد
میکروکپسوله کردن عوامل بیماریزای حشرات
به خصــوص باکتری Bacillus thuringiensis؛
قــارچ  Beauveria bassianaو Metarhizium
 anisopliaeوجود دارد.
 5. 2نانوذرات بارگذاریشده با قارچکشها
نانــوذرات بــه عنــوان ســامانه حامــل
قارچکشهــا میتوانند باعث بهبــود رهایش
این ترکیبات شــیمیایی و افزایــش کارایی و
بهرهوری آنهــا گردند .نانوذرات با اســتفاده
از پلیمرپلیوینیلپیریدیــن و پلیوینیــل-
کواســتیرن 8ســاخته شــده و بهوســیله
قارچکشهــای تبوکونــازول و کلروتالونیــل
بارگذاری شــدند .این نانــوذرات برای کنترل
قارچهــای بیماریزای چــوب کاج زرد و توس
مؤثر بوده و مورد اســتفاده قــرار گرفتند .در
پژوهش دیگری نانودیســکهایی تولید شده
و بهوســیله داروی ضدقارچ آمفوتریســین B
بارگذاری شد .این نانودیسکها باعث افزایش
حاللیت آنتیبیوتیک آمفوتریســین و حفاظت
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از آن در برابر عوامل نامســاعد زیستمحیطی
گردید .گزارش شده است که این فرموالسیون
قــادر به کنتــرل طیف وســیعی از قارچهای
بیماریزای گیاهی است.
 6. 2نانوذرات بارگذاریشده با نماتدکشها
پژوهش اندکی روی تولید فرموالســیونهای
نماتدکش و یا کپســوله کــردن آنها موجود
اســت .عصــاره گیاهــی lansiumamide B
اســتخراج و در نانوکپسول تهیه شده به روش
پلیمریزاسیون میکروامولسیون بارگذاری شد.
این فرموالســیون دارای خاصیت نماتدکشی
است.
 7. 2نانوذرات بارگذاریشده با علفکشها
گزارشهای بســیاری در مورد فرموله کردن
علفکشها وجود دارد .نانوذرات بارگذاری شده
با علفکشها باعث کاهش خطرات ناشــی از
گیاهسوزی در محصوالت کشاورزی شده ،نفوذ
علفکش از طریق کوتیکول و بافتهای گیاهی
را افزایش داده و رهایش ماده مؤثره علفکش
را تدریجی و مداوم میســازد .در پژوهشــی
نانــوذرات آلژینات برای بارگــذاری علفکش
کلومازون تولید شده است .این نانوذرات دارای
سیستم رهایش تدریجی بوده که با این روش
از آلودگیهای زیستمحیطی اجتناب میکند.
نانوذرات بــر پایه آلژینات/کیتــوزان نیز قادر
به بارگذاری علفکــش پاراکوات بوده و ثابت
شــده اســت که این نانوذرات نمودار رهایش
علفکش را تغییر میدهند .بنابراین ،استفاده
از نانوذرات بارگذاری شده با علفکش میتواند
ابزار مؤثری برای کاهش اثرات منفی ناشــی از
علفکشها باشد.
 3نانوســاختارهای مــورد اســتفاده در
فرموالسیونهایرهایشتدریجیآفتکشها

نانوساختارهایی که بیشــترین استفاده را در
فرموالسیونهای رهایش تدریجی آفتکشها
دارنــد شــامل نانوســفرها ،نانوکپســولها،
نانوژلها ،و میسلها هســتند .از سال 2012
تولید و کاربرد فرموالسیونهای نانوامولسیون
آفتکشها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 Perlattiو همــکاران در جدول  1مثالهایی
از نانوســاختارهای تولید شده برای بارگذاری
آفتکشها ذکــر کردهاند .طبــق این جدول
ســاختارهای مختلفی در تولید نانوآفتکشها
مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،هــر چند
نانوکپســول متداولترین فرم این نانوساختارها
اســت .همچنین ،طبق این جدول ،گروههای
متعــددی از آفتکشها به فرم نانو تولید و اثر
آنها مورد بررســی قرار گرفته است .به عنوان
مثال فرموالســیون نانو حشرهکشهای متعلق
به گــروه نئونیکوتینوئیدهــا (ایمیداکلوپرید)،
پیرتروئیدهــا (ســیفلوترین ،اتوفــن پروکس،

دلتامترین) ،کارباماتها (کارباریل ،آلدیکارب،
کاربوفوران) ،ارگانوکلره (اندوسولفان) ،فسفره
(کلرپیریفوس) و ســموم گیاهی تولید شــده
اســت .بنابراین ،میتوان نتیجــه گرفت تولید
ش
فرموالســیون نانوآفتکــش مختص آفتک 
خاصــی نبــوده و با توجــه به گــروه ،فرمول
شیمیایی و سایر خصوصیات فیزیکو شیمیایی
آفتکش می توان فرموالسیون نانو آن را تولید
و بهینهسازی کرد.
روشهایی که بیشــترین کاربرد در ســاخت
نانوآفتکشهــا دارنــد ،شــامل؛ روشهــای
فیزیکوشــیمیایی (امولســیون ،کواسرویشن،9
تبخیــر امولســیون-حالل ،10تبلور/انجمــاد
امولسیون ،11امولسیون با نفوذ کنترلشده ،12
به دام افتادن لیپوزوم ،)13روشهای شیمیایی
(پلیمریزاســیون بیــن ســطح )14و فیزیکی
(اکســتروژن ، 15خشــک کردن چرخشــی،16
خشــک کردن انجمادی )17هستند .در حالت
کلــی نانوآفتکشهــا باید بــا پلیمرهایی که
زیستســازگار و زیســتتخریبپذیر هستند،
تولیــد شــوند .از ســال  2012اســتفاده از
پلیمرهــای طبیعــی ،زیســتتخریبپذیر و
دوستدار محیط زیست ،مانند پلیمر تولیدی از
موم زنبور عسل ،روغن ذرت ،لسیتین و صمغ
عربی در تولید نانوآفتکشها مورد توجه قرار
گرفته است .کاربرد پلیمرهای طبیعی گامی به
سوی اســتفاده از نانوآفتکشها در کشاورزی
پایدار و ارگانیگ است.
 4فرموالسیونهای تجاری
فرموالســیونهای میکروکپســول و میکرو-
امولســیون متعــددی از آفتکشهــا بــه
صورت تجــاری به بازار عرضه شــدهاند .ولی
تعداد فرموالســیونهای ثبت و تجاریشــده
نانوآفتکشهــا بســیار کم اســت .در ایران،
فرموالسیون دایابون  3در شرکت دانشبنیان
نانو فناوران دایا به مرحله تولید رسیده است.
این فرموالسیون یک نانوآفتکش گیاهی است
که کاربرد آن بــرای کنترل انواع آفات مکنده
به ویژه در گلخانهها توصیه میشــود .در دهه
گذشته ،برخی از شــرکتها مانند Syngenta
 Bayer ،Monsanto ،Sumitomo ،BASFو
 Dow Agrosciencesپروتکلهای تولید چندین
اختراع ثبت شده از فرموالسیونهای نانوذرات
را که میتواننــد برای تولیــد نانوآفتکشها
مورد اســتفاده قــرار گیرنــد در اختیار خود
قــرار گرفتند .شــرکت  Syngentaســویس
بزرگترین شــرکت تولیدکننــده آفتکشها
است .این شرکت فرموالســیون نانوامولسیون
( Primo MAXXتنظیمکننده رشد گیاهی) و
( Banner MAXXقــارچ کش) با اندازه ذرات
حدود  100نانومتر را به ثبت رســانده اســت.
مدت زمان انبارداری این فرموالســیونها یک
ســال گزارش شده اســت .همچنین ،با توجه

جدول  .1نانوساختارهای تولید شده برای بارگذاری آفتکشها.
نام آفتکش (ماده
مؤثر)

پلیمر

نانوساختار

منبع

ایمیداکلوپرید

Lignin-polyethylene glycol-ethylcellulose

نانوکپسول

)(Flores-Cespedes et al. 2012

سیفلوترین

Polyethylene glycol

نانوکپسول

)(Loha et al. 2012

اتوفن پروکس

Chitosan

نانوکپسول

)(Hwang et al. 2011

دلتامترین

Polyethylene

نانوکپسول

)(Frandsen et al. 2010

اسانس سیر

Polyethylene glycol

نانوکپسول

)(Yang et al. 2010

کارباریل

Carboxymethylcellulose

نانوکپسول

)(Isiklan 2004

روغن نیم (چریش)

Alginate-glutaraldehyde

نانوکپسول

)(Kulkarni et al. 1999

اندوسولفان

Starch-based polyethylene

نانوفیلم

)(Jana et al. 2001

آلدیکارب

Lignin

نانوژل

)(Kok et al. 1999

کاربوفوران

Polyethyleneglycol-dimethyl esters

نانومیسل

)(Shakil et al. 2010

آزادیراختن

Carboxymethyl chitosan-ricinoleic acid

نانوذرات

)(Feng and Peng 2012

ایمیداکلوپرید

)Chitosan-poly (lactide

نانوذرات

)(Li et al. 2011

کلرپیریفوس

polyvinylchloride

نانوذرات

)(Liu et al. 2002

عصاره Moringa
oleifera

Cashew gum

نانوذرات

)(Paula et al. 2012

اسانس Lippia
Sidoides

Chitosan-angico gum

نانوذرات

)(Paula et al. 2010

کارباریل

Glyceryl ester of fatty acids

نانوسفر

)(Quaglia et al. 2012

به گزارش  Syngentaاین فرموالســیونها به
راحتی بهوسیلهی گیاه جذب شده و در نتیجه
با آبیاری و یا بارندگی شسته نمیشوند [.]44
شــرکت  Syngentaهمچنین فرموالســیون
® KARATE ZEONرا تولیــد و برای کنترل
آفات خانگی ،آفات مکنده و جونده ثبت کرده
است .این فرموالســیون میکروکپسول حاوی
حشــرهکش ( lambda-cyhalothrinاز گــروه
ســموم پیرتروئیدی) با اندازه ذرات حدود 12
میلیمتر است [.]45
شــرکت  BASFآلمان اختــراع نانوآفتکش
بــا عنــوان "Nanoparticles Comprising
" a Crop ProtectionAgentرا بــا انــدازه ذرات
 150-10نانومتــر ثبت کرده اســت .شــرکت
 Bayer Crop Scienceآلمــان کــه دومیــن
شرکت بزرگ ســازنده آفتکش است؛ اختراع
آفتکــش نانوامولســیون با انــدازه ذرات -10
 400نانومتر به ثبت رســانده اســت .با وجود
کار ســخت و ســرمایهگذاریهای کالن ،هیچ
فرموالســیون نانوآفتکش تا ســال  2012به
مرحله تجاریسازی نرسیده است [ .]44سازمان

حفاظت محیطزیســت امریکا به عنوان مرجع
ناظر به موضوع نانوآفتکشها فعالیت داشــته
و مانع اصلی در تجاریســازی این آفتکشها
است .هر چند این سازمان در سال  2011اجازه
ثبت و تجاریســازی آفتکش نانو نقره را فقط
به عنوان یک عامل ضدمیکروبی برای اســتفاده
در لباسها (نه محصوالت کشاورزی) اعطا کرد.
تعدادی از ســازمانهای ملــی و بینالمللی به
تازگی در نظر گرفتهاند فناوری نانو را وارد بخش
کشاورزی کنند .سازمان خواربار و کشاورزی،18
به عنــوان مثال ،اخیرا یک گزارش با ســازمان
بهداشــت جهانی در مورد فناوری نانو در بخش
مواد غذایی و کشاورزی منتشر کرده است [.]43
بنابراین ،به نظر میرسد در آینده نه چندان دور
امکان تجاریسازی نانوآفتکشها فراهم شده و
محدودویتی در این زمینه وجود نداشته باشد.
 5چشمانداز نانوآفتکشها
از ســال  2000تا  2013حــدود  90مقاله در
مورد تولیــد و کاربرد نانوآفتکشها در مجالت
 ISIمعتبر به چاپ رســیده اســت .بیش از 40

مقاله از این مقاالت از اکتبر سال  2011تا اکتبر
 2013چاپ شده اســت [ ]43که نشاندهنده
آینده رو به رشــد تولید و کاربرد نانوآفتکشها
میباشــد .هرچند ،شکافها و ســواالت زیادی
در زمینه تولیــد نانوآفتکشها وجود دارد که
نیازمند انجام پژوهشهای متدام در این زمینه
است.
 6نتیجهگیری
اهدافی که در کپسوله کردن آفتکشها دنبال
میشــود عبارتند از :حفاظــت از آفتکشها،
افزایش پایداری آنها در طول دوره انبارداری و
یا بعد از کاربرد در شــرایط محیطی ،افزایش اثر
کنترلی آنها علیه آفات با رهایش کنترل شده،
تدریجــی و مؤثر آفتکشهــا ،کاهش عوارض
جانبی آنها برای محیط زیســت ،انسان و سایر
موجودات غیرهــدف .بنابرایــن ،فرمولهکردن
آفتکشها در ســاختارهای نانــوذرات باید به
منظــور ارتقای کیفیت محصوالت کشــاورزی،
ســامتی و ایمنی محصوالت بیشتر مورد توجه
قرار گیرد.
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13. Liposome entrapment

5. Carrier

14. Interfacial polymerization
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15. Extrusion
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16. Spray drying
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17. Freeze drying

9 .Coacervation
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