
 

 

 نانوکود ونانو آفت کش ها

 چکیده

 .تع غذایی و علوم دامی مطرح شده اس، صنایتعددی از فناوری نانو در کشاورزیتا به حال کاربردهای م

 : های زیر قابل بررسی استوری نانو وعلوم کشاورزی در زمینهرابطه میان فنا

 ایهای تغذیهکشاورزی و سیستمیت در نیاز به امن.1

 های گیاهیهای هوشمند برای پیشگیری و درمان بیماری. ایجاد سیستم2

 . خلق وسایل جدید برای پیشرفت در تحقیقات بیولوژی و سلولی3

 . بازیافت ضایعات حاصل از محصوالت کشاورزی4

استفاده از سموم در کشاورزی به شود یزان اندک اما موثر دارو باعث میدقت در ردیابی بافت هدف و م

 .حداقل برسد

شوند ولی مسئله ها شناسایی میند تغییر رنگ یا تغییر شکل اندامهای گیاهی نیز از روی عالئمی مانبیماری

کنند به همین خاطر با یماری به بافت گیاه بروز پیدا میها پس از ورود عامل باینجاست که این عالئم مدت

نتیجه نیاز در  .مقداری از محصول از بین می رودها برای جلوگیری از شیوع بیماری باز هم ترین اقدامسریع

به ابزاری که به کمک آن بتوان در همان مراحل ابتدایی ورود عامل بیماری، آن را کنترل و مهار کرد بسیار 

 .رسدضروری به نظر می

کپسول نانوالیاف ونانواستفاده از نانوذرات ،با دستکاری ژنی تکنولوژی مجموعه جدیدی از ابزارهابیونانو

 دهد. ارائه می

فناوری موفق شوند فعالیت اجزای هر سلول را محققان امیدوارند در آینده ای نه چندان دور با استفاده از نانو

دانشمندان های بلندی در این زمینه برداشته شده ، به عنوان نمونه هم اکنون گام  .در آورندتحت کنترل خود 

فناوری روش به کمک نانو.در درون سلول کنترل کنند ار  DNAها و مولکولتوانند فعالیت پروتئین می

ها با استفاده از های زنده بدون مرگ یا تخریب آنسلولmRNA جدیدی برای بررسی بیان ژن و آنالیز 

   .ارائه شده است AFM میکروسکوب نیروی اتمی

دهد.امروزه عالقه زیادی در   ی مدیریت محصول ارائه میمهمی در بهبود تکنیک هافناوری نانو نقش 

ی  برای اهداف متنوع وجود دارد واز جمله (NPSهی از نانو ذرات )استفاده از سنتز در شرایط آزمایشگا

 میباشد. ها استفاده درکودآن

 


