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 جهانرصدی بر فناوری نانو در محصوالت کشاورزی 
 

اهمیت فناوری نانو در کشاورزی با توجه به تغییرات جهانی مانند رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی  خالصه:

و دسترسی محدود موادغذایی شناخته شده است. محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در کشاورزی باعث 

شود. این های گیاهی میافزایش کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح و کاهش آفات و بیماری

شوند. بندی میتقسیم نباتاتو حفاظت از  مپروری، بهبود و اصالح خاک، اصالحدا هایحوزهصوالت در مح

کشاورزی در سراسر دنیا به ثبت رسیده است.  مبتنی بر فناوری نانو در حوزهمحصول  218تاکنون 

حصوالت در بین مرا و دامپروری به ترتیب بیشترین سهم  نباتاتمحصوالت مرتبط با تولید کود، حفاظت از 

فعالترین کشورها در این حوزه هند،  اند، در بین کشورها نیز،مبتنی برفناوری نانو به خود اختصاص داده

 اشند.بآلمان و انگلیس می

های ام شود و سمت و سوی سرمایه گزاریانجنانو، در این گزارش سعی شده است تا رصدی بر محصوالت صنعتی مبتنی بر فناوری 

 کشاورزی تبیین شود.جهانی در 

 

 

 ،توسعه پایدارکشاورزی، فناوری نانو،  حوزهرشد جمعیت، کلمات کلیدی: 

 

فناوری نانو عبارت  ردی خواهند شد،مواد در اندازه های نانومتری به علت افزایش سطح، دارای خواص منحصر بف

محصوالت و رفع مشکالت روزمره در استفاده از این خواص منحصر به فرد به منظور توسعه و ارتقای  از: است

 زندگی.

تواند راه حلی برای مشکالت بزرگ و اساسی در حوزه کشاورزی باشد، مسائلی مانند ، میاین خواص منحصر بفرد

معیت به مواد غذایی، دسترسی محدود مواد مغذی مثل فسفر و و هوایی، رشد جمعیت و نیاز این ج تغییرات آب

 پتاسیم و....

، کاهش هدررفت نباتاتکشاورزی باعث کاهش کاربرد محصوالت حفاظت از  ری نانو در حوزهفناوکاربرد 

ی مربوط به شود. ابزارهامیبهبود خــواص نگهداری مــواد مغذی عناصرغذایی از کود و افزایش عملکرد از طریق 

 افزایش ها،بیماری درمان و تشخیصهایی برای استفاده در ها، نانوذرات و غیره نمونهتکنولوژی نانو مانند نانوکپسول

-افزایش زمان آزادسازی و کنترل زمان رهاسازی آفتآب،  تصفیه فرآیندهای گیاهان، توسط مغذی مواد جذب

 باشند.، تنظیم رشد، فتوسنتز و متابولیسم گیاهان میافزایش ظرفیت نگهداشــت آب در خاک، هاکش

تولید بخش، از جمله محصوالت مرتبط با دامپروری، تولید کود،  محصوالت فناوری نانو در حوزه کشاورزی به پنج

در بانک کنون محصولی که تا 6879از میــان شوند. خاک تقسیم مینباتات و  اصالح ، حفاظت از و اصالح نباتات

از این . استبندی شدهمحصول در حوزه کشاورزی دســته 218، است به ثبت رسیده نانو محصــوالت فناوری

توزیع  مربوط به تولید کودهای نانویی است.درصد از محصوالت،  36محصول(،  79)تعداد بیشترین تعداد محصول
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همچنین توزیع هریک از محصوالت  نمایش داده شده است. 1هرکدام از این محصوالت در فناوری نانو در شکل 

قابل مشاهده است. طبق این نمودار،  2شکلهای مرتبط در براساس کشورهای فعال در این حوزه و تعداد شرکت

محصوالت مرتبط با تولید محصوالت نانویی درکشاورزی، در حوزه های فعال شرکتتعداد کشور و بیشترین 

 باشد.دامپروری و تولید کودهای نانویی می

 

 
 

 های کشاورزی فعال مرتبط با فناوری نانو در دنیا. توزیع درصد هرکدام ازحوزه1شکل

 
 ها و تعداد محصوالتبراساس تعداد کشورهای فعال و شرکت حوزه ها وضعیت. 2شکل
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شود. کشور هند باالترین دیده می 3توزیع محصوالت کشاورزی مرتبط با فناوری نانو در کشورهای مختلف در شکل 

باشد. در حوزه حفاظت از نباتات، تعداد محصول را ثبت کرده است که بیشترین بخش آن مربوط به تولید کود می

و ایالت متحده ویتنام  هایفعالترین بخش هستند. عالوه بر این، کشور جزو چینمجارستان و شورهای آلمان، ک

خود به  بیشترین سهم را اصالح نباتات،درحوزه کشورهای ژاپن، هند و انگلیس  وری و همچنیندر حوزه دامپر

قابل توجه است که بعضی کشورها تنها در یک حوزه خاص فعالیت دارند، به عنوان مثال ژاپن  .ندااختصاص داده

 فقط در تولید نباتات و ویتنام فقط در حوزه دامپروری فعالیت دارند.
 

 
 های فعالیت هریک از آنها. تفکیک کشورهای مختلف و حوزه3شکل

 

کلسیم،  بور، پتاسیم،در حال حاضر انواع نانومواد مورد استفاده در کشاورزی عبارتند از:  نانوذرات نقره، روی، آهن، 

در واقع همان . عناصری مانند پتاسیم، آهن، روی، بور و غیره ، سیلیکون دی اکسید و زئولیتاکسید روی ن،مولیبد

های خاص خود به راحتی که این مواد به دلیل ویژگیباشند عناصر مغذی مورد نیاز در خاک برای رشد گیاه می

ها های نانومتری باعث بهبود قابلیت جذب و اثربخشی آنقابل جذب نیستند. بنابراین استفاده از آنها در اندازه

توان به طورکلی، می نمایش داده شده است. 4 در شکل در کشورهای مختلفتوزیع نانومواد مورد استفاده  شود.می

باشد نانوذرات نقره میبرای تولید محصوالت کشاورزی، بیان کرد بیشترین نانومواد مورد استفاده در اکثر کشورها 

ای بین مقایسه 5همچنین در شکل اند. که کشورهای هند و مجارستان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده

 .داده شده است برخی کشورها در میزان و نوع نانومواد مورداستفاده نشان
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 نانومواد مورد استفاده در کشورهای مختلف . توزیع4شکل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

شکل 

 سه نانومواد مورد استفاده در برخی کشورها در تولید محصوالت کشاورزی. مقای 5

شود. در مشاهده می 6های مختلف کشاورزی در شکل در محصوالت توسط بخشتوزیع نانومواد مورد استفاده 

شود. در تولید کودهای نانویی، نانوذرات نقره، دامپروری نانوذرات نقره و سیلیکون دی اکسید استفاده می حوزه

توان نیاز خاک به این عناصر برای شود که علت آن را میروی، آهن، پتاسیم، کلسیم و زئولیت به کار گرفته می
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نقره، آهن، بور، پتاسیم، مولیبدن واکسید روی رشد گیاه و محصول بیان کرد. در حوزه تولید نباتات نانوذرات 

توان گیرند که علت آن را میشود. در حوزه حفاظت از نباتات تنها نانوذرات نقره مورد استفاده قرار میاستفاده می

 های گیاهی بیان کرد.نقش کلیدی نانوذرات نقره در جلوگیری از شیوع آفات و بیماری

 

 
 های مختلف کشاورزیه در بخش. نانومواد مورد استفاد6شکل

 

فاده از نانوموادی است، بندی کرد: گروه اولتوان به دو گروه طبقهبه طورکلی، کاربرد محصوالت فناوری نانو را می

-روارگانیزممیک ،بهبود تولید محصوالت کشاورزیکوچک سازی مواد موثر در  دوممثل نقره، روی، زئولیت و گروه 

 و رساندن این مواد به اندازه های نانو. و مواد معدنی هابیعــی، ویتامینهای ط

 

های حاصل از این کشــاورزی به همراه نانومواد مورداستفاده در آنها و ویژگیحوزه انواع محصوالت  1در جدول 

کشــاورزی موجــود در حوزه  در خصوص محصوالت فناوری نانو اطالعات بیشتر. نانومواد نشان داده شده است

 .قابل دسترسی است  NPD1جهانی در وبسایت  ارهایدر باز
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 . کاربرد و اثرات نانومواد در انواع محصوالت کشاورزی1جدول 

 ویژگی نانوساختار مورد استفاده انواع محصوالت

 های رشد، کنندهتنظیم

 هاکشهای خاک، آفتدهنده های مغذی، بهبودمکمل
 نانوذرات اکسید روی، نقره، زئولیت نانومتخلخل، تهیه 

 نانوذراتی از آهن، روی، فسفر، مولیبدن، کلسیم و بور
 تنظیم رشد گیاهان

 های رشد، کنندهکودها، تنظیم

 هاکشهای خاک، آفتدهندههای مغذی، بهبودمکمل
 تهیه نانوذراتی از آهن، روی، 

 فسفر، مولیبدن، کلسیم و بور
 افزایش قدرت ریشه و 

 بهبود عملکرد آن

جلوگیری از شیوع آفت،  نانوذرات نقره ها، کودهاکشها، حشرهکشآفت

 جلبک و قارچ
 تهیه نانوذراتی از آهن، روی،  کودها

 رفسفر، مولیبدن، کلسیم و بو
 بهبود فتوسنتز و 

 متابولیسم گیاه
 کننده، تنظیم  عوامل ضدعفونی

 هاکشهای رشد، حشرهکننده
 آنتی باکتریال نانوذرات نقره

 ها، کشهای خاک، حشرهبهبوددهنده

 های رشد، کودهاکنندهتنظیم
 تهیه نانوذراتی از آهن، روی، 

 فسفر، مولیبدن، کلسیم و بور
 زنیتسریع جوانه

 

آورده شده است.  7شکل در  جهاندر های فعال در حوزه تولید محصوالت کشاورزی مبتنی بر فناوری نانو شرکت

های رشد کنندهکش، تنظیمکش، حشرهحصوالت مختلفی مانند کود، گل و گیاه، آفتها مهرکدام از این شرکت

دهند. در این جدول، تعداد محصول تولید شده توسط هریک از گیاه، عناصر مغذی مورد نیاز گیاه را ارائه می

ها ین نمودار بیشترین محصوالت تولید شده در این شرکتها و حوزه فعالیت آنها بیان شده است. طبق اشرکت

 باشد.مربوط به تولید کودهای نانویی می

 
 و در دنیا به همراه تعداد محصوالت و حوزه فعالیتهای فعال در حوزه کشاورزی مبتنی بر فناوری نان. شرکت7شکل 
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 نتیجه گیری

به افزایش جمعیت و در پی آن ، باتوجه در بخش کشاورزی فناوری نانوهای گذشته، بازارهای جهانی در دهه

افزایش تقاضای بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی رشد یافته است. بخش وسیعی از مردم جهان به دلیل اثرات 

زیست محیطی با کمبود مواد غذایی روزانه خود مواجه هستند، درحالی که در کشورهای توسعه یافته مازاد مواد 

رسد. ود دارد. بنابراین توسعه محصوالت مقاوم به خشکسالی و آفات در این بین ضروری به نظر میغذایی وج

های گیاهی، افزایش توانایی گیاهان برای جذب عناصر تواند با ابزارهای جدید برای تشخیص بیماریفناوری نانو می

ها کشثرات مخرب بقایای سموم و آفتغذایی، افزایش عملکرد از طریق مدیریت بهینه عناصر غذایی، کم کردن ا

 با تیتانیوم اکسید دی و نقره نانوذراتباعث افزایش کیفی و کمی محصوالت گیاهی و پایداری محیط زیست شود. 

 فناوری بر مبتنی محصوالت در موجود نانومواد ترین رایج مکانیکی، و فیزیکی شیمیایی، فرد به منحصر خواص

 عمر طول افزایش ،های محیطیو تنش استرس تحمل ،گیاه رشد سبب که باشندمی کشاورزی بخش در نانو

 شوند.های غذایی از خاک میاثربخشی مکمل افزایش و محصوالت

 

 


