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١٣١٤٥-١٤٤٦صندوق پستي های طبيعی جهاددانشگاهی، تهران،  اعضای هيات علمی پژوهشکده گياهان دارويی و فرآورده
 

  :چکيده
 
باشد آه آينده اقتصادي جهان را به شدت  هاي نوظهور در قرن حاضر مي انوتكنولوژي يا آاربرد فناوري در مقياس اتم و مولكول يكي از تكنولوژين

انوتكنولوژي ن. هاي زندگي بشر را تحت تاثير قرار دهد تواند بيشتر جنبه  تاثير اين فناوري بسيار زياد بوده و مي گستردگي دامنه. متاثر خواهد نمود
در اين مقاله به برخي . هاي مختلف از جمله غذا، دارو، بهداشت، انرژي، محيط زيست، بيوتكنولوژي و آشاورزي دارد آاربردهاي زيادي در حوزه

هش آلودگي محيط زيستي مانند ارتقاي ژنتيكي گياهان و حيوانات، افزايش عملكرد گياهان، آا  آشاورزي و علوم آاربردهاي اين تكنولوژي در زمينه
 .شود آشهاي شيميايي و غيره اشاره مي آشها و آفت زيست، بهبود آيفيت و طعم غذاها، آاهش مصرف علف

 
 نانوتكنولوژي، آشاورزي، بيوتكنولوژي: هاي آليدي واژه
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Abstract : 
 

Nanotechnology or using technology in the case of atoms and molecules is one of the most important techniques in 
present century, which will affect on future of world economy. Rang of its effects will be very high and would be 
able to change most aspect of human life. It’s potentially effective on different scientific areas such as food, medicine 
energy, environment, biotechnology and agriculture. In this paper we try to define some aspects of its profits in 
agriculture and biology including genetically improvement of plants and animals, improvement of plants yield, 
decreasing of environment pollution, improvement of food quality and decreasing of chemical herbicides and 
pesticides application.         
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  :مقدمه
 
 نانوتكنولوژي توانمندي توليد مواد، ابزار و .باشد  قرن حاضر نانوتكنولوژي ميدر هاي نوظهور يكي از تكنولوژي       

نانوتكنولوژي يك . دوش  است آه در آن سطوح ظاهر مييو استفاده از خواص  جديد در سطح مولكول و اتمسيستمهاي
 ).٣(آوري را در بر خواهد گرفت  هاي علم و فن ي است آه تمامي جنبهرد جديدكلكه رويرشته جديد نيست ب

نانوتكنولوژي به عنوان انقالبي در شرف وقوع، آينده اقتصادي آشورها و جايگاه آنها در جهان را تحت تأثير جدي قرار 
فناوري نانو را به عنوان يكي هاي بزرگ و اثرات تحول آفرين و معجزه آسا نانوتكنولوژي باعث شده آه آشور خواهد داد

 طي دهه اول قرن بيست و يكم و بعنوان يك چالش اصلي علمي و صنعتي پيش شهاي تحقيقاتي خوي از مهمترين اولويت
.)١ (روي جهانيان محسوب نمايند

يوتكنولوژي و هاي نانوب  نانوتكنولوژي و باالخص در گرايشدر زمينه عظيمي هايگذاري در دنيا سرمايهاآنون  هم
اي چون آمريكا،  يافته  توسعه آشورهايآتي اهميت اين فناوري در پيشرفت ةدهند نانوپزشكي صورت گرفته است آه نشان

 باشد آلمان، ژاپن و آشورهاي در حال توسعه مانند مالزي، هند و ديگر آشورها مي
 

  :آاربردهاي نانوتكنولوژي
 

 دهاي اجتماعي، سياسي و حقوقي آن، اين فناوري را بعنوان يك زمينهآاربردهاي وسيع اين عرصه به همراه پيام
شكوفايي بسياري از فناوريهاي مهم از جمله فناوري اطالعات و بيوتكنولوژي  .اي و فرابخشي مطرح نموده است  فرارشته

نانوتكنولوژي .  شدگيري از نانوتكنولوژي دچار اختالل خواهد بعنوان دو دستاورد بسيار عظيم قرن بيستم بدون بهره
غذا، دارو، بهداشت، درمان بيماريها، انرژي، تشخيص پزشكي، :  جملههاي مختلف از  در حوزه فراوانيآاربردهاي

 فضا، دفاع و امنيت  و حمل و نقل، محيط زيست، توليد مواد و محصوالت صنعتي، هوا،الكترونيك، آامپيوتر، ارتباطات
که در اينجا بطور اختصار به برخي آاربردهاي نانوتكنولوژي در آشاورزي و ) ١(دارد  بيوتكنولوژي و آشاورزي ،ملي

 شود علوم زيستي اشاره مي



 
 

 

  :نانوتكنولوژي در آشاورزي
 

هاي مطلوب را از طريق مهندسي ژنتيك در  توان ويژگي  در آينده به آمك نانوتكنولوژي مي:بهبود طعم غذاها -
    .)۵ (عم غذاها را بهبود بخشيد و از اين طريق طغذايي وارد نمودد امو

  
 هاي نانو ساخته شده آه جذب اين آفت آش با آمك نانوتكنولوژي آفت :کشها  کاهش مصرف علف کشها و آفت -

ها را براي تجزيه در زمان خاصي نيز   آشتفآتوان اين  همچنين مي. باشد ها توسط گياهان بسيار آسان مي آش
        ).٢،۶،٧ (تنظيم نمود
  

توان  مي  با آمك نانوتكنولوژي بازار پسندي گياهان را:توليد بذور نانوزايش بازارپسندی گياهان مختلف با اف -
 برنج، قادر به ايجاد تغييراتي در رنگ برنج از DNAبراي مثال در تايلند با تغييراتي در . بهبود بخشيد

           .)٢ (اند هشدارغواني به سبز 
رابر بتوان مقاومت گياهان را در   مي: ژنتيكي گياهان و حيواناتيارتقا در راستاي استفاده از نانوتكنولوژي -

 پيشرفتهاي نانوتكنولوژيكي، بطور خاص مطالعات بنيادي پاتولوژي سلولي را تقويت . افزايش داديهابيمار
 حتي در تر آرد و رشد آنها را سريعتر نمود و و عمر آنها را در محل آشت و مصرف، طوالني خواهد آرد

  نمودنامكان سازگار.  رشد آنند،ب آمتر يا آب و هواي سردترآزارها با  محيطهاي نامساعد آاشت تا در شوره
       ).٣،۵( وجود دارد گياهان با خشكسالي

    
 بعضي شرآتهاي خارجي در حال توسعه مواد نانو جديدي  منظور بدين:محصوالت کشاورزی  بندي بستهبهبود  -

    ).٢ (دنده  دوره سالم باقي ماندن غذا را افزايش ميهستند آه طول
   

مواد شيميايي کودها و توليد به کمک نانوتکنولوژی امکان  :توليد ترآيبات شيميايی سازگار با محيط زيست -
 ).٣(آاربرد دارد، وجود دارد زيست آه براي تغذيه گياه يا حفظ آن در برابر حشرات محيط سازگار با 
  

توان سنسورهايی در ابعاد کوچک  با کمک نانوتکنولوژی می :ای ای و مزرعه افزايش عملکرد گياهان گلخانه -
).٢(دهی بموقع و کنترل هوشمند نيازهای گياهان جهت افزايش عملکرد ساخت  گيری، گزارش برای اندازه
  

نوني براي بررسي سلولها بسيار هاي آ  شيوه: اجزاي سلولي گياهان بدون آسيب رساني به آنها آنترل فعاليت -
افتد ناگزيرند سلولها را از هم بشكافند و  ابتدايي است و دانشمندان براي شناخت آنچه آه در درون سلول اتفاق مي

. رود در اين حال بسياري از اطالعات مهم مربوط به سيالهاي درون سلول يا ارگانلها موجود در آن از بين مي
محققان اميدوارند  .شناسي را تقويت خواهد آرد ي، بطور خاص مطالعات بنيادي زيستپيشرفتهاي نانوتكنولوژيك

هر سلول را تحت آنترل خود فعاليت اجزاي اي نه چندان دور با استفاده از نانوتكنولوژي موفق شوند  در آينده
توانند فعاليت  ن مينمونه دانشمندا هم اآنون گامهاي بلندي در اين زمينه برداشته شده و به عنوان .درآورند
به آمك نانوتكنولوژي روش جديدي براي بررسي .  را در درون سلول آنترل آنندDNAها و مولكول  پروتئين

 يا تخريب آنها با استفاده از ميكروسكوپ نيروي اتمي مرگ سلولهاي زنده بدون mRNAبيان ژن و آناليز 
AFMست، نه  اولوژين مهم در مطالعات نانو بيوتك آه يك ابزارميكروسكوپ نيروي اتمي . ارائه شده است

هاي بيولوژيكي تهيه آند، بلكه قادر به دستكاري مستقيم مواد  تنها قادر است تصاويري با وضوح باال از نمونه
به اين ترتيب نانوتكنولوژي به محققان  .باشد مي، اندامها و سلولها DNAها، ملكولهاي  بيوتكنولوژي مثل پروتئين

ترين بخش سازنده بدن جانداران به بهترين وجه   اصليبعنوانهد تا اطالعات خود را دربارة سلولها د امكان مي
توان خواص شيميايي و  در نتيجه پيشرفت ابزارهاي  جديد اين امر بسيار متحمل خواهد بود آه مي. آامل سازند

    .)۴ (گيري و تغيير داد را اندازه) ي مثل تقسيم سلول و غيرهياز جمله فرآيندها(مكانيكي سلولها 
 جديد امكان بازيافت و استفاده مجدد از  فناوري :تر آبها جهت شرب و کشاورزی زدايی و تصفيه اقتصادی نمک -

معادل ( آشور ٤٨، ٢٠٢٥ آه در سال آردهبيني   سازمان ملل پيش.نمودمواد، انرژي و آب را فراهم خواهد 
به آمك زدايي آب  ، تخليص و نمكشوند  و کشاورزی میدچار آمبود آب آشاميدني) جمعيت جهان% ٣٢

 بطور مثال .محيطي است  هاي مورد توجه در دفاع پيشگيرانه و امنيت زيست از زمينهنانوتكنولوژي 
 برابر آمتر از دستگاه ١٠ انرژي  صرفاند، آه آب دريا را با  شده طراحيدستگاههايي به آمك نانوتكنولوژي 

     .)۴ (آنند  تقطير، نمك زدايي مي دستگاهر آمتر از براب١٠٠اسمز معكوس و 
نانوتكنولوژي منجر به تغييرات شگرف در استفاده از منابع طبيعي، انرژي و آب  :آبها کاهش آلودگی و پس -

هاي آوچك از منابع آبي  نانوتكنولوژي توان حذف آلودگي.  و آلودگي را آاهش خواهد دادهاآب خواهد شد و پس
گيري و تخفيف مداوم آلودگي در مناطق بزرگ را  و اندازه)  نانومتر٢٠زير (و هوا )  نانومتر٢٠٠آمتر از (

            .)١ (دارد
تواند فرموالسيون و مسيرهايي براي رهايش دارو   نانوتكنولوژي مي:افزايش توان درمانی داروها برای احشام -

(Drug Delivery)دهد  احشام افزايش ميرايدرماني داروها را بي توان ز تهيه آند آه به نحو حيرت انگي 
) ٣(. 

در استخرهاي پرورش قزل آال، از ، در آمريكابرای مثال  : شيالت و مرغداريهاآاربرد نانوتكنولوژي در -
اند و نتايج مثبتی را در  کردهشوند، استفاده  جذب ميخيلی خوب ها  هاي حاوي ذرات نانو آه توسط ماهي واآسن

 .)٢(است  بر داشته 
 



 

 

 
  :گيري آلي نتيجه

 
هاي زندگي را  تواند بيشتر جنبه شود اين فناوري مي   گستردگي دامنه تأثير اين فناوري بسيار زياد بوده و گفته مي

از اين جهت بكارگيري شيوه برخورد مناسب با اين پديده و داشتن شناخت آافي از .  قرار دهدتحت تاثير
شود نانوتكنولوژي را بايد بعنوان يك مقوله بلند مدت   در پايان يادآور مي. بسيار مهم استمختلف آنهاي  زمينه

ذانشمندان و صاحبنظران . دهد نگاه آرد آه حداقل نيمه اول قرن بيست و يكم را بطور مداوم تحت تاثير قرار مي
اند آه  ي ارائه آردهدورنماي نسبتا شفافي از مسايل و دستاورذهاي آوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نانوتكنولوژ

ريزي مناسبي را جهت همراهي آشور با روند جهاني آن  آند آه برنامه همين دورنماي شفاف به ما آمك مي
گيري در اين عرصه اهميت زيادي دارد در غير اينصورت سرعت تحوالت  سرعت تصميم. طراحي و پياده آنيم

 . آند روز بيشتر مي جهاني، فاصله ما با جهان را روزبه
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