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رویداد بسیار مهم در تاریخ کشاورزی جهان، فهم بشر از نحوه ی پرورش گیاهان است. انسان بعد از آزمون 
و خطاهای بسیار توانست گیاهان وحشی را تحت کنترل خود درآورده و با تولید بذر و نهال به تکثیر آن ها 
بپردازد. به تدریج این کار رونق گرفت و بخشی از نیازهای غذایی جامعه بدین طریق تامین شد. با گذشت 
سالیان متمادی مشکالت بسیاری در کشاورزی به وجود آمد. مسائلی چون از بین رفتن خاک، کاهش منابع 
آب، افزایش جمعیت و آلودگی محیط زیست، تغییر شرایط آب و هوایی و نیاز روزافزون جامعه به غذای 
تازه و ســالم و دردسترس، در صنعت کشــاورزی پدیدار گشت. به منظور کاهش این مشکالت و افزایش 
تولید محصوالت غذایی فکر ایجاد گلخانه و محیط های کنترل شــده کشــت )CEA( 1 در ذهن انسان نقش 
بســت. با ایجاد چنین محیط هایی، نیازهای غذایی تا حد زیادی تأمین شــده و در تمام مدت سال دسترسی 
کافی به انواع محصوالت وجود دارد. همانطور که از اسم محیط های کنترل شده کشت نیز مشخص است، 
باید شرایط رشد گیاه در تمام مدت پایش گردد. به همین علت فناوری های متعددی در محیط های کنترل 
شــده کشت به کار گرفته می شــود. یکی از این فناوری ها که قابلیت کاربرد در چنین محیط هایی را دارد، 
فناوری نانو اســت. فناوری نانو توانایی های متعددی به این فضا می افزایــد و با امکاناتی که در اختیار چنین 
محیط هایی قرار می دهد، چه از لحاظ تغذیه ای و چه از لحاظ کنترل شــرایط کشــت، باعث افزایش تولید 

محصوالت کشاورزی خواهد شد. در این گزارش به برخی از این قابلیت ها می پردازیم.

خصوصیات و مزایای محیط های کنرتل شده کشت
محیط های کنترل شــده کشــت، معروف به CEA، در حقیقت اصالح و تغییر محیــط طبیعی از جمله کنترل 
سیســتم ریشه و بوته گیاه در تمام فصول است و ترکیب سیستم گلخانه و تکنیک های هیدروپونیک 2 در آن 
رخ داده اســت. این کنترل ها شــامل درجه حرارت هوا و ریشه، میزان روشــنایی، آب، رطوبت، دی  اکسید 
کربن و تغذیه گیاه اســت. این محیط یکی از دقیق ترین فضاهای موجود برای تولید محصوالت کشــاورزی 
اســت. در 20 سال گذشــته تحوالت شگرفی در آن صورت گرفته است تا رشد گیاه به حداکثر ممکن ارتقا 
یابد. دســتگاه های مختلفی در چنین فضاهایی به کار می روند و فناوری های به کار رفته در آن ها به ســرعت 
در حال تغییر و تحول است. امروزه تولید صیفی جات، گل های زینتی و تولید نهال گیاه از طریق کشت دانه 

و روش های کشت بافت، در محیط های کنترل شده کشت صورت می گیرد.
تولید محصوالت کشاورزی در گلخانه ها و محیط های کنترل شده کشت، روز به روز در حال افزایش است. 
بر اســاس گزارش سازمان خوار و بار جهانی )FAO( در سال 2013، بیش از 405000 هکتار گلخانه در سرار 
دنیا وجود داشــت ]1[ و تنها در مدت زمان 2 سال مســاحت زمین های گلخانه ای افزایش یافته و به 414127 
هکتار در سال 2015 رسیده است ]2[. یکی از دالیل عمده ی ایجاد چنین محیط هایی، تولید انبوه مواد غذایی 
در تمام طول سال است. اگر در چند سال گذشته و در منطقه مدیترانه تولید 100 تن در هکتار گوجه فرنگی 
یک عملکرد خوب در نظر گرفته می شد، امروزه با پیشرفت فناوری و کنترل هرچه بیشتر محیط، میزان تولید 
گوجه فرنگی به بیش از 300 تن در هکتار افزایش یافته است ]1[. تولید گوجه فرنگی و خیار در کشور فنالند 
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)2014( و در محیط های کنترل شــده کشت به ترتیب، 40 و 38 میلیون کیلوگرم بوده است ]3[. کشور ایتالیا 
نیز در بازه ی زمانی 2006 تا 2014 با استفاده از محیط های کنترل شده کشت، میزان تولید گوجه فرنگی را از 
50 تن در هکتار به 400 تن در هکتار افزایش داده است ]4[. این میزان حجم تولید به علت مزایایی است که 

محیط های کنترل شده کشت فراهم می کنند. این فواید و مزایا به طور خالصه عبارتند از:
1 در دسترس بودن هر چه بهتر مواد غذایی برای گیاه و بهره مند شدن از یک تغذیه سالم

2 کنترل هر چه بهتر محیط، به طوری که رطوبت، درجه حرارت و نور مناسب در اختیار گیاه قرار گیرد
3 مصرف بهینه نهاده های کشاورزی چون آب، کود و سم

4 کاهش مصرف انرژی
5 افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصول کشاورزی در طول سال

مشکالت محیط های کنرتل شده کشت و راه حل های موجود
به دلیل برخورداری محیط های کنترل شــده کشــت از فناوری های متعدد و به روز، هزینه ســاخت و تجهیز 
این چنین محیط هایی زیاد اســت. در این فضاها باید محیط مناســبی از لحاظ رطوبت، نور و درجه حرارت 
فراهم گردد و تغذیه گیاه به طور کامل کنترل شود. کنترل این محیط نیاز به یک سیستم دقیق رایانه ای دارد. 
گیاهان به دلیل رشــد در شرایط گلخانه، بســیار حساس هستند و با اندک تغییر شرایط محیط، امکان کاهش 
عملکــرد وجود دارد. میزان هدایت الکتریکی )EC( 3 و pH آب و محلول های غذایی نیز )بســته به نوع گیاه( 
باید در یک محدوده مشخص قرار گیرد و به طور مداوم کنترل شود. از سوی دیگر، به دلیل مهیا بودن تمامی 
شــرایط، رشــد آفات و بیماری ها نیز افزایش می یابد که باید با تکنیک های مختلف با این امراض مقابله کرد 
و این خود مستلزم صرف هزینه، وقت و انرژی است. به همین دلیل، محققان در پی یافتن راه حل هایی هستند 
که بتواند ضمن کاهش هزینه ها، مشــکالت و پیچیدگی های کار را به حداقل ممکن کاهش دهد و مصرف 
انرژی و نهاده های کشــاورزی بهینه تر گردد. فناوری نانو قابلیت حل این مسائل و ورود به بخش های مختلف 

محیط های کنترل شده کشت را دارد. این موارد عبارتند از:

 شکل 1. نمونه هایی از محیط های کنترل شده کشت
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نانوحســگرها را می توان در قســمت های مختلف محیط های کنترل شــده کشــت )محیط ریشه و در خاک 
یــا محلول غذایی، فضــای گلخانه، منبع آب( نصب کــرد. بدین طریق، نانوحســگرها اطالعات و داده های 
گوناگون را از فضاهای مختلف جمع آوری کرده و در زمان های مشخص به رایانه ارسال می کنند. کشاورزان 
و تولید کنندگان با توجه به اطالعات دقیق دریافتی از نانوحسگرها، تصمیمات الزم را اتخاذ می کنند. همچنین 
نانو حســگرهای هوشــمند با اتصال به GPS کارکرد بهتری می یابند و از ایــن طریق می توان به روند پرورش 
و رشــد محصول نظارت داشت )شــکل3(. بخشی از اطالعات ارسال شده از طریق نانوحسگرها شامل موارد 

زیر است.
1 درجه حرارت و رطوبت فضای موجود و محیط ریشه،

2 تعیین میزان آب مصرفی و دور آبیاری در طول دوره ی رشد گیاه
3  تشخیص میزان عناصر غذایی موجود در محیط کشت 

1 کنترل شرایط محیط و رشد گیاه 
2 تغذیه گیاه

3 کیفیت آب 
4 کنترل آفات 

 کاربرد فناوری نانو در کنترل شرایط محیط و رشد گیاه
کنترل شــرایط محیط و رشد گیاه در محیط های کنترل شده کشت، نیاز به فناوری باال و گاه پیچیده و گران 
قیمت دارد. فناوری نانو با کاربرد نانوحســگرها در فضاهای یاد شــده، قابلیت حل این مســئله را داراست. از 
مزیت نانوحســگرها می توان به حجم بسیار کوچک، قابلیت حمل آسان، حساسیت )نسبت به کنترل شرایط( 

و دقت باال، قابل اعتماد، مقاوم، قابلیت تکرار پذیری باال در ثبت اعداد و ارقام اشاره کرد )شکل 2(.

 شکل 2. شماتیک یک نانوحسگر با قطعات همراه و ابعاد آن ]5[

واحد نیرو نانویی

پردازنده نانویی

حافظه نانوییآنتن نانویی

نانو حسگر

فعال کننده 
نانویی

فرستنده و
 گیرنده نانویی

6µm

2µm

1µm
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4  میزان گاز CO2 محیط 
5  پایش میزان رشد گیاه و تعیین زمان برداشت محصول

6  تعیین آلودگی های میکروبی و شیمیایی در محیط کشت و آب 
7  تشخیص بیماری های گیاهی

۸  تشخیص هورمون های گیاهی

نانوحسگرهای بی سیم با قرارگرفتن در منطقه ریشه و محیط اطراف گیاه میزان رطوبت را کنترل می کنند. در 
این فناوری از سیســتم های میکروالکترومکانیکی )MEMS( 4 استفاده می شود. میله های انتهایی این سیستم که 
در منطقه مورد نظر قرار دارد، با استفاده از نانوپلیمرهای حساس به رطوبت پوشش داده می شوند. در نتیجه با 
تغییر میزان رطوبت محیط، این حسگر به سرعت و با دقت زیادی به آن واکنش نشان می دهد و بنابراین میزان 
تغییرات رطوبت به طور دقیق ثبت می گردد. همچنین در همین ناحیه مجموعه ای از نانوتراشه های حساس به 
دما نصب می شود تا کمترین میزان تغییرات دمایی را ثبت کند. بر روی نانوحسگرها با توجه به نوع مولکول 
و ماده ی هدف، گیرنده های خاصی قرار می گیرد. این گیرنده های نانویی به مقادیر بســیار کم ماده ی مورد 
نظر حســاس بوده و در اثر دریافت و برخورد با ماده ی هدف، ســیگنال متفاوتی را از خود ارسال می کند. به 

این ترتیب این حسگرها قادر به تشخیص و شناسایی مقادیر جزئی از مواد هستند )شکل 4(.
بــه این ترتیب می توان میزان اکســیژن، گاز دی اکســید کربن، انواع هورمون هــا، اوره، گلوکز، ویروس ها، 
باکتری ها، قارچ ها و پاتوژن ها و غیره را در محیط کشــت و اطراف گیاه شناسایی کرد. با این روش، حتی از 
طریق میزان اکســیژن مصرف شــده در محیط کشت، قادر به تشخیص انواع بیماری های ویروسی، باکتریایی 

 شکل3. جمع آوری اطالعات توسط نانوحسگرها از مناطق مختلف محیط کشت 
و ارسال آن به رایانه
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 شکل4. قرار گرفتن ماده ی هدف روی گیرنده های نانوحسگر و تشخیص نوع و مقدار آن
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و قارچی گیاه خواهیم بود. 
کنترل و نظارت بر تغیرات pH و EC محلول های غذایی محیط کشــت بســیار مهم اســت. pH عاملی بســیار 
تاثیرگذار بر میزان فراهمی عناصر غذایی اســت. به طــور مثال، به منظور پرورش کاهو در محیط های کنترل 
شده کشت، باید pH محلول در دامنه 5/6 تا6 ثابت بماند تا حداکثر جذب عناصر غذایی توسط گیاه صورت 
پذیرد. در باال یا پایین تر از این محدوده، به دلیل حســاس بودن گیاه و محیط، احتمال کمبود عناصر غذایی 
و افــت عملکــرد محصول وجــود دارد. EC یا همان هدایــت الکتریکی محلول، بیان کننــده میزان و غلظت 
 EC نشــان دهنده ی جذب عنصر توسط گیاه است. افزایش میزان EC عناصر در محلول اســت. کاهش میزان
 EC در محلول غذایی نیز می تواند نشــان دهنده ی کاهش سطح آب در اثر تبخیر و تعرق باشد. در اثر افزایش
بایــد مقــداری آب خالص اضافه کرد و در اثر کاهش EC نیز باید به میزان مورد نیاز غلظت عنصر غذایی در 
محلول را افزایش داد تا به محدوده ی مورد نظر برســد. کوچک ترین تغییرات حاصل شــده در میزان pH و 
EC  محلول های غذایی توسط نانوحسگرها قابل ردیابی و کنترل است. بنابراین توسط این نانوحسگرها میزان 

خطا به شــدت کاهش و میزان دقت افزایش می یابد. بدین ترتیب، می توان کنترل و نظارتی جامع بر شــرایط 
رشد گیاه و محیط پیرامون آن داشت.

 کاربرد فناوری نانو در تغذیه گیاه
یکی از مهم ترین اهداف اســتفاده از محیط های کنترل شده کشت، ایجاد بستری مناسب جهت جذب هر چه 
بهتر عناصر غذایی توســط گیاه مورد نظر است. بنابراین باید راهکارهایی اندیشیده شود که عناصر غذایی به 
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راحتی در اختیار گیاه قرار گیرد و این موجود با ارزش به خوبی رشد کرده و تولید محصول نماید. همچنین، 
بایــد از اتالف عناصر غذایی به موجب رخدادها و واکنش هایی چون آب شــویی، تبخیر، تصعید، رســوب، 
واکنش با سایر اجزاء و غیره جلوگیری به عمل آورد. مجموع این عوامل و راهکارها موجب افزایش کارایی 

مصرف کود و رشد گیاه می شود.
یکی از راه کار های ارائه شــده، اســتفاده از نانوکودها اســت. از لحاظ تئوری، عناصر غذایی نانو ســایز شده 
بــه دلیل حاللیــت باال، بیش تر در اختیــار گیاه قرار می گیرنــد و به همین دلیل میــزان کارایی مصرف کود 
افزایش می یابد. اســتفاده از نانوکودها با چالش هایی نیز رو به رو اســت. این ذرات نانومتری دارای حاللیت 
بیشــتری هســتند و بنابراین بیشتر در معرض آبشــویی قرار می گیرند. از طرفی ممکن است این ذرات توسط 
میکروارگانیسم های موجود جذب شوند. این رویدادها منجر به کاهش کارایی کود خواهد شد. فناوری نانو 
قادر به حل این مسئله نیز است. این فناوری قادر به تولید کودهای هوشمندی است که دارای سیستم رهایش 
آهسته مواد هستند. به موجب این امر، گیاه قادر به جذب عناصر غذایی مورد نیاز خود در تمام دوره ی رشد 
است. از این کودهای هوشمند می توان به نانو کپسول ها اشاره کرد. نانوکپسول ها به گونه ای طراحی شده اند 
که دارای حاللیت باال، پایداری و اثر بخشی زیاد هستند. عناصر غذایی در داخل این محفظه ها، که می تواند 
از جنس پلیمر باشد، قرار می گیرد. این کپسول ها قادر هستند که مواد غذایی را به تدریج و آهسته آزاد کرده 
و در اختیار گیاه قرار دهند. همچنین قادر هســتند نســبت به شرایط محیط از خود واکنش نشان دهند. به طور 
مثال این کپسول ها را می توان به گونه ای طراحی کرد که به pH و یا محرک های دیگر حساس بوده و در آن 

شرایط خاص، مواد غذایی را در نزدیکی ریشه گیاه منتشر کنند.
راه حــل دیگر به منظور ایجاد کودهــای کندرها5، ترکیب عناصر غذایی نانومتری بــا موادی آلی و معدنی 
چــون نانوپلیمر، نانوکامپوزیت، نانو زئولیت، نانو آپاتیت، EDDHA ،6 EDTA 7 و غیره اســت. این ترکیبات از 
ساختمان های پیچیده ای برخوردار هستند و در ساختمان آن ها کانال های به هم پیوسته و/یا گروه های عاملی 
گســترده ای وجود دارد. ایــن کانال ها و گروه های عاملی فضاهایی را برای جــذب و تبادل کاتیون ها فراهم 

می آورند. اما چگونگی افزایش رشد گیاه با کاربرد نانو کودها در محیط های کشت به شرح زیر است:
1 افزایش حاللیت و پایداری عناصر غذایی 

2 افزایش غلظت عنصر غذایی در سطح ریشه گیاه: به موجب نانو شدن کود و افزایش حاللیت، غلظت 
عنصر در واحد سطح افزایش یافته و میزان عنصر بیشتری در واحد سطح یا طول ریشه وارد گیاه می شود.

3 بــه موجب نانو بودن، عناصر غذایی قادر هســتند حتی از منافذ دیواره ســلولی گیاه نیز عبور کرده و 
میزان جذب و غلظت عنصر غذایی در گیاه افزایش یابد.

در نتیجه کاربرد این نانو کودها در محیط های کنترل شــده کشــت و یا هر محیط کشت دیگر، باعث کاهش 
مصرف کود شــده و نوســانات غلظت عناصر غذایی در محلول های کشــت کاهش می یابد. بنابراین به بهینه 

شدن سیستم، کمک شایانی خواهد کرد.

 کاربرد فناوری نانو در بهبود کیفیت آب
در محیط های کنترل شــده کشت، از سیستم های متنوع کشــت هیدروپونیک استفاده می شود. پایه و اساس 

)CEA( فناوری نانو و محیط های کنرتل شده کشت مجموعه گزارش های  
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 شکل 5. سیستم های مختلف کشت هیدروپونیک

فتیله10جزر و مد9غشاء نازک۸

آب کشت13قطره ای12هواکشت11

تمامی این روش ها، منبع آب حاوی عناصر غذایی است. این محلول غذایی یا در تماس مستقیم با ریشه گیاه 
است و یا توسط پمپی به منطقه ریشه گیاه ارسال می شود )شکل 5(. 

در اثر مصرف عناصر غذایی توســط گیاه و همچنین تبخیر و تعرق و تنفس گیاه، میزان pH ، EC، اکســیژن 
محلــول )DO( 14 و غلظــت عناصر غذایی تغییر می کند. این تغییرات ایجاد شــده باید به نحوی کنترل گردد. 
یکی از راه های تنظیم EC، غلظت عناصر غذایی و pH، ثابت نگه داشتن حجم آب و تجدید آب منبع است. 
1 میزان  اما آب اضافه شــده به منبع عناصر غذایی باید از کیفیت مناســب برخوردار باشــد. بدین  معنی که 

2 عاری از هرگونه مواد مضر و عوامل بیماری زای گیاهی باشد. مواد محلول یا EC آن بسیار کم باشد و 
 15 )RO( آب، از فناوری هایی چون اســمز معکوس EC در محیط های کنترل شــده کشــت به منظور کاهــش
استفاده می شود. اما استفاده از این فناوری زیاد مقرون به صرفه نبوده و هزینه نگه داری باالیی دارد. به همین 
خاطر می توان از روش های بســیار ســاده تر و با هزینه کمتر برای کاهش EC و نمک زدایی از آب اســتفاده 
کرد. یک روش ساده تر، استفاده از فناوری نانو است. با استفاده از فناوری نانو می توان نانوفیلترهایی با قابلیت 
حــذف انواع مواد محلول در آب را به کار برد. با قراردادن نانو فیلترها در مســیر جریان آب )قبل از ورود به 
منبــع محلول  غذایی(، مواد محلول و مضر به خوبی حذف شــده و EC آب تا حــد مطلوب کاهش می یابد. 

نانوفیلترهای مورد استفاده عبارتند از: 

1 غشاهای نانوفیلتر
از غشاهای نانوفیلتر برای نرم سازی یا کاهش سختی آب استفاده می شود. در این فرایند بخشی از مواد معدنی 

از آب جداشده و بین 10 تا 90 درصد نمک های نامحلول نیز از آب حذف می شوند.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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5 غشاهای نانولوله نیتریدبور
این غشاها می توانند با دارا بودن جریان آب معادل چهار برابر جریان آب غشاهای موجود، نمک موجود در 

آبی با شوری دو برابر آب دریا را صد در صد تصفیه کنند.
برای اینکه آب مورد استفاده در محیط های کنترل شده کشت، عاری از هرگونه مواد مضر و عوامل بیماری زا 

2 غشاهای اولترافیلتر
در اولترافیلتراســیون از یــک غشــای نیمه تراوا برای فیلتــر کردن یک محلول که حــاوی عناصر مطلوب و 
نامطلوب اســت، استفاده می شود. این غشــاها داری حفراتی به قطر 1 تا 100 نانومتراند و می توانند اجزایی با 
وزن مولکولی 300 تا 100000 دالتون را از آب جدا کنند. نمک ها و اجزای دارای وزن ملکولی پایین از این 

غشاها عبور کرده و جامدات معلق بزرگ تر در سمت دیگر باقی مانده و امکان عبور ندارند.

3 غشاهای نانوکامپوزیتی آلی/معدنی
در ایــن روش نمک زدایی از آب با اســتفاده از بســتر پلیمری حاوی نانو ذرات )زئولیــت( و یا با بهره گیری 
از فیلم های نازک غشــاهای نانوکامپوزیتی )TFN(، صورت می گیرد. اســتفاده از این غشاها موجب کاهش 
مصرف انرژی تا حدود 40 درصد می شــود. همچنین میزان دفع نمک و دبی جریان عبوری از غشــا افزایش 

یافته و میزان کثیف شدگی و گرفتگی غشا نیز کاهش می یابد.

4 غشاهای نانولوله کربنی
ســطح بســیار صاف و آبگریز داخلی این نانو لوله ها امکان جریان سریع ســیاالت در آن ها را فراهم می کند. 
اما ســایر آالینده ها و به ویــژه نمک ها، به دلیل باری کــه در انتهای نانولوله ها وجــود دارد، قابلیت عبور از 
ایــن منافذ را نداشــته و دفع می گردند )شــکل 6(. این مــواد را می توان به گونه ای طراحــی کرد که دارای 
خاصیــت گزینش پذیــری در عبــور مواد از خود باشــند و یون هــا و نمک های نامطلــوب را از آب حذف 
نماینــد. ویژگی هایــی چون مصرف کم انــرژی )کاهش مصرف انرژی به میــزان 75 درصد(، خاصیت ضد 
رسوب و خود تمیزشوندگی این نانولوله ها، از دیگر برتری های آن نسبت به دیگر روش ها محسوب می شود.

 شکل6. فیلتر حاوی نانولوله کربنی و مکانیسم آن در نمک زدایی از آب

)CEA( فناوری نانو و محیط های کنرتل شده کشت مجموعه گزارش های  
72صنعتی فناوری نانـو



11

باشــد، می توان فیلترهایــی تعبیه کرد که به مانند قبل در مســیر جریان آب قرار گرفتــه و انواع ویروس ها و 
باکتری ها را جدا کند. برای این منظور از فیلترها و مواد نانویی چون غشــاهای نانو فیلتراســیون، نانو لوله های 
کربنــی، نانو زئولیت هــا، نانوکامپوزیت ها، ســرامیک های نانومتری که قابلیت بــه دام انداختن ویروس ها و 
باکتری ها را دارند، اســتفاده می شود. عالوه بر این نانو ذراتی چون نانو نقره، نانو دی اکسید روی، نانو اکسید 
کلســیم، نانو اکســید منیزیم، کیتوزان، نانو ذرات آهن صفرظرفیتی، نانو دی اکسید آلومینیوم، نانو دی اکسید 
تیتانیوم و غیره، خاصیت ضد میکروبی و اکســید کنندگی قوی دارند و موجب از بین رفتن عوامل بیماری زا 

در آب می شوند.

 کاربرد فناوری نانو در کنترل آفات
در محیط های کنترل شــده کشــت، به دلیل نظارت جامع و کامل بر کل محیط و پیشگیری های الزم، امکان 
آلودگی گیاهان به بیماری خاص و یا رشــد و تکثیر آفات کمتر از کشــاورزی مزرعه ای و سنتی است. اما به 
دلیل مناسب بودن شرایط )درجه حرارت، رطوبت، نور، تغذیه وغیره( امکان رشد و تکثیر آفات و بیماری ها 
دور از ذهن نیســت. در اثر شیوع آفات نیز، اثرات جبران ناپذیری به محصوالت کشاورزی وارد خواهد شد. 
در محیط های CEA به منظور کنترل آفات و تولید محصولی بسیار سالم و عاری از هرگونه سموم مضر برای 
انسان، از روش های مختلفی استفاده می شود. سعی بر این است که میزان مصرف سم به حداقل ممکن کاهش 
یابد و از ســمومی اســتفاده گردد که ســازگاری بیشتری با محیط زیست داشته باشــد )مانند سموم گیاهی(. 
همچنین اســتفاده از روش های کنترل بیولوژیکی آفات ) استفاده از حشرات، آنتی بیوتیک ها و غیره( نیز در 
دستور کار قرار می گیرد. اما امکان به کار گیری فناوری نانو به منظور کنترل آفات در محیط های CEA وجود 
دارد. فناوری نانــو با تولید نانوآفت کش ها با فرموالســیون های مختلف، مــواد و محلول هایی با ویژگی های 
منحصر به فرد تولید می کند. از این فرموالســیون ها می توان به نانوذرات، نانو امولســیون، نانوکپســول، نانو 

کره ها، نانوسوسپانسیون و نانومیسل اشاره کرد )شکل 7(.

 شکل7. نانوآفت کش ها با فرموالسیون های مختلف
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فرموله کردن آفت کش ها در مقیاس نانو منجر به دستیابی به اهدافی چون کنترل رهایش ماده ی مؤثرآفت کش، 
حفاظت از اثرات نامطلوب زیســت محیطی آفت کش ها، افزایش پایداری در شرایط انبارداری، افزایش ثبات 
شیمیایی در محیط و کاهش سمیت آفت کش ها برای پستانداران، گونه های غیرهدف، حشرات مفید و غیره 
خواهد شــد. به دلیل نانو بودن و حاللیت زیاد نانوآفت کش ها، میزان بســیار بیشــتری از سم مورد نظر جذب 
آفت شــده و با اســتفاده از آن می توان طیف وسیعی از آفات را از بین برد. همچنین قابلیت از بین بردن تخم، 
الرو، شــفیره و حشــره کامل آفت را دارد. تمامی این ویژگی ها در حالی رخ می دهد که میزان مصرف سم 
نیز به حداقل ممکن کاهش می یابد. درضمن نانوآفت کش ها با فرموالســیون های مختلف منشــاء گیاهی نیز 
دارند که به مزیت های فناوری نانو افزوده و درصد سازگاری با محیط زیست، بسیار افزایش می یابد. بنابراین با 
کاربرد نانوآفت کش ها در محیط های کنترل شده کشت، انتظار می رود که محصوالت تولیده شده از سالمتی 

بیشتری برخوردار باشند و کنترل آفات به خوبی صورت گیرد.

رشکت ها و موسسات تحقیقاتی فعال در CEA و جنبه های اقتصادی
توســعه شــهرها و افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به غذا، موجب شــده تا کشاورزی به سمت وسویی پیش 
رود که بتوان در محیط های شــهری نیز به کشاورزی و تولید هرچه بیشتر محصوالت غذایی پرداخت. الزمه 
این امر توســعه ی محیط هایی چون CEA است. در همین راســتا و به منظور پاسخگویی به نیاز غذایی جامعه، 
شرکت ها و موسسات تحقیقاتی گوناگونی به طور تخصصی در زمینه پروش گیاه در محیط CEA مشغول به 
کار هستند. این موسسات در تالشند تا میزان تولید محصول را روز به روز و با استفاده از فناوری های پیشرفته 
افزایش دهند. اهمیت محیط های ذکر شــده به قدری اســت که دانشــگاه آریزونا یک محیط CEA مدرن را 
در نمایشــگاه Chicago expo سال 2013 به نمایش گذاشت. این دانشــگاه با انجام چنین محیط هایی قصد 
دارد به پروژه زندگی انســان در فضا کمک کند )شــکل 8(. در جدول 1 برخی از این شرکت ها و موسسات 

تحقیقاتی معرفی شده اند.
به منظور ایجاد چنین محیط های پیشــرفته  و کســب درآمد، استفاده از فناوری های روز حرف اول را می زند. 
امروزه کشورهای مختلفی با استفاده از فناوری و تولید محصول کشاورزی در محیط های کنترل شده کشت، 

 شکل۸. پروژه CEA دانشگاه آریزونا آمریکا برای تولید محصول کشاورزی در فضا 
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1  Controlled Environment Agriculture

2 بــه روش هــای مختلــف پــرورش گیــاه در آب و محلــول غذایــی کشــت هیدروپونیــک اطــالق می گــردد 

(Hydroponic techniques)

3  Electrical Conductivity

4  Micro Electro Mechanical Systems

5  Slow release fertilizer

6  Ethylenediaminetetraacetic acid

7  Ethylenediamine-N,N'-bis(2-hydroxyphenylacetic acid)

8  Nutrient Film Technique (NFT)

9  Ebb and Flow
10  Wick
11  Aeroponic

پی نوشت ها

کشورنام شرکت/موسسه تحقیقاتی

]17[ Arizona آمریکادانشگاه

]18[ Cornell آمریکادانشگاه

]19[ Wageningen هلنددانشگاه

]20[ Biodynamics center آمریکاشرکت

]21[ Holding CEAآمریکاشرکت

CEA جدول1. شرکت ها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه ی 

حجــم قابــل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده اند. کشــور هلند که از پیشــگامان صنعت 
کشــاورزی محســوب می شود، توانســته در زمینه ی تولید صیفی جات و شــاخه گل بریده به ترتیب 4/2 و 4 
بیلیون یورو در ســال 2010، درآمد کســب کند ]22[. همین امر به خوبی نشان می دهد که ورود فناوری نانو 
به این عرصه و تولید محصوالت کشــاورزی، می تواند میزان ســودآوری را بیش از پیش افزایش دهد. طبق 
پیش بینی های انجام شده حجم سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی تا سال 2030 به بالغ بر 2/9 تریلیون دالر 
خواهد رسید و فناوری نانو قابلیت افزایش این میزان به مقدار 30 درصد )0/9 تریلیون دالر( را دارا است ]23[.
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 کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا

 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک
 کاربرد فناوری نانو در بتن

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
 کاربرد فناوری نانو در محیط های بیمارستانی
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت
 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضالب

 حذف آالینده های آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 
صفر ظرفیتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان
 استفاده از غشاء  نانو لوله کربنی جهت نمک زدایی  و 

تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

  غنی سازی  محصوالت کشاورزی  با نانو کودهای کالته 
آهن و روی

 کاربـرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 
نفت خام

 خشک کردن انجمادی  پاششی
 کیتوسان  پلیمری  زیست  تخریب پذیر در  سامانه های 

 دارورسانی
 فناوری نانو و بتن  های ویژه

  کاربـرد فناوری نانو در آنالیزگرهـای جدید صنایع 
 باالدستی نفت

 کاربردهـای فناوری نانـو در بخش انتقال شـبکه 
برق رسانی

 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی
 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سـیمان و مصالح 

پایه سیمانی
 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 

فلزات نانوساختار
 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 

نانومواد
 منسوجات ضد میکروب

 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 
قابلیت خود  ترمیم شوندگی

 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 
حرارتی

 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 
خورشیدی

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن
)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 

 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات
 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 

نوشتار
 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 
دارورسانی هدفمند

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایـی  از آب به روش 
ازوناسیون

 تصفیه آب با اسـتفاده از غشـاء سرامیکی نانــو 
فیلتراسیون

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی
 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف

 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
 کاربردهای فناوری نانو درمنسوجات خانگی
 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی

 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب
 نانوحسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 

آشامیدنی
 فوالدهای نانو ساختار

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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