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 مساله تعریف 
ود و این در شیشتر میبه روز نیاز به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی در جهان روز ب ،با توجه به رشد روز افزون جمعیت 

زا و ل بیماریعوام ،ورآزیان مورد هجوم حشراتحالی است که هر سال مقادیر زیادی از گیاهان زراعی در مزرعه و یا انبار 

 13های هرز درصد و علف 14ها درصد، آفت 13های گیاهی که بیماری دهدبرآوردها نشان می. گیرندهای هرز قرار میعلف

یلیارد دالر م 2000د ها در هر سال حدوشوند و خسارت اقتصادی آندرصد، موجب کاهش تولید محصول در سطح جهان می

 ترینمهم زا . یکیندکا میای پیداز این رو حفاظت گیاهان مورد کشت از گزند عوامل مخرب روز به روز اهمیت ویژه است.

 . تاس شیمیایی هایکشاستفاده از آفت کشاورزی، هایتآف با مبارزه برای راهکارها کارآمدترین و

 مومس از کدام هر. روندمی بکار هاآفت نابودی منظور به که هستند گاز یا و جامد مایع، صورت به موادی شیمیایی سموم

 مؤثر هرز هایعلف و هابیماری ،هاتآف روی است ممکن که هستند خاص بیولوژیک اثرات دارای شده تولید کشاورزی

رات شامل اث ین مشکالتا است،مشکالت زیادی را ایجاد کرده  ی شیمیاییهاکشرویه آفتمصرف بیبا این وجود،  .باشند

دشمنان  ه افشان،رات گردهای مزمن(، تاثیر این مواد بر حشهای حاد یا بیماریسوء بر سالمت انسان )ایجاد مسمومیت

های ن در نظاممستقیم آو غیر و حیوانات اهلی مزارع و همچنین ورود این مواد به آب و خاك و تاثیر مستقیم هاطبیعی آفت

ند در طی چ وه تدریج بضمن این که آفات  ،توانند باعث طغیان جمعیت آفات شوندبه همین دلیل میو  باشدزیستی می

  ند. شونسل نسبت به آنان مقاوم شده و کشاورزان ناچار به جایگزینی سموم دیگر می

 
 

 پیشنهادی  حل راه
 به محیط بآسیمی و ساثر  شتنگذا قادرند بدون بجاو های سازگار با محیط زیست دارای منشاء طبیعی هستند کشآفت

ترین رمصرفپود و از شستخراج میها از طبیعت اکشثر این خانواده از آفتؤمواد م را نابود کنند. هاتآف زیست بطور موثری

رد همه موا توانند درنهای سازگار با محیط زیست اگر چه شاید کشآفت .ها در کشورهای توسعه یافته هستندکشآفت

 د. شون یاییشیم ومند ولی با بکارگیری صحیح قادرند موجب کاهش قابل مالحظه مصرف سمشوسموم شیمیایی  جایگزین

محصوالت کشاورزی  هایتنواع معمولی خود در مبارزه با آفبخشی بیشتر در مقایسه با ا ها، با اثرکشدر این زمینه نانوآفت 

، پایداری 1بلورینگیها با داشتن خصوصیاتی چون نفوذپذیری، کشنانوآفت. اندای قرار گرفتهو ناقلین بیماری مورد توجه ویژه

توانند بصورت یکنواخت بر سطح همچنین می. های معمولی برتری دارندکشپذیری نسبت به آفتحرارتی و زیست تخریب

توانند براحتی از ترکیبات میاین . گیرند قرار هاتده و براحتی در دسترس حشرات و آفهای گیاه و روی زمین پخش شبرگ

ترتیب الیه محافظ آب روی بدن حشرات را از بین  نبدن حشرات جذب شده و بدین کوتی مومطریق جذب سطحی بر روی 

                                                           
1 Crystallinity 



های هدف ها باعث افزایش جذب گونهکشوجود مساحت ویژه باال در نانوآفت شوند. آنهاو موجب خشک شدن و مرگ  برده

 .یابدنظر کاهش می برای کنترل مؤثر آفت موردنیاز  موردکش فتشده و بدین ترتیب میزان آ

 فناوری نانو از استفاده که رسدمی نظر به کشاورزى، محصوالت سالمتى لزوم تامین و کشاورزى صنعت نیاز به توجه با 

رود بود. انتظار می خواهد هاتآف کنترل در باال کارایى و محیط زیست با سازگار هایىکشتولید آفت براى امیدبخش مسیرى

 خود ( را به2019بیلیون دالر تا سال  85کش )حدود از بازار آفت توجهىقابل ورود فناوری نانو به این عرصه، بتواند حجم

 .دهد اختصاص

 

  مراحل دستیابی به فناوری

 
  

 

  کاربردها
 

گونه آفت اثربخشی  500باشد و آزادیراختین روی بیش از کش گیاهی آزادیراختین میکه ماده مؤثره نانو آفتبا توجه به این
 شود.ها میاثربخشی دارد و موجب کنترل آنانباری  و های گلخانهکش گیاهی روی بسیاری از آفتنانو آفتبنابراین دارد، 

 



 مزایای فناوری

 توضیحات مزایای فناوری

 سموم شیمیایی مصرف کاهش .1
 محیط با بیشتر سازگاری و

 زیست

و عدم استفاده از حالل شیمیایی  کشتوجه به گیاهی بودن پایه نانو آفتبا 
 باشد.می سازگار با محیط زیست و سمی

 حداقل سمیت برای حشرات و .2
 موجودات مفید

سیستم تغذیه و ای ندارد و به مرور زمان روی کش اثر آنی و لحظهنانو آفت
 ،های شیمیاییکشبا آفتگذارد بنابراین در مقایسه تولید مثل آفت تآثیر می

 سمیت و خطر کمتری برای سایر حشرات و موجودات مفید دارد.

 خطرات کاهش و کیفیت بهبود .3
  تماسی

 های شیمیایی و سمی حاللسموم و عدم استفاده از 

بصاورت  کاش، ناانو آفاتبا افزایش سطح تمااس و کااهش انادازه ذرات کارایی افزایش .4
هاا و شاود آفاتگیرد و باعث میقرار می های گیاهیکنواخت بر سطح برگ

افزایش ماندگاری سم بی خطار  کش باشند.حشرات بیشتر در تماس با آفت
 درجه سانتیگراد 54روز در دمای  18آزادیراختین به مدت حداقل 

 مقابل در کشآفت از محفاظت .5
 با محیطی تخریبی عوامل

 پوشش نانو  استفاده از

پایداری ماده مؤثره افزایش یافته  نانوحامل کش درونکپسوله کردن آفتبا 
بااران، اماواج مااورای  دماا، ماننادو از تخریب آن در برابر عوامل محیطی 

 شود.جلوگیری می ،نورو بنفش

رهایش کنترل شده ماده مؤثر  .6
سازی مصرف کش و بهینهآفت
 آن

باشد و ماده مؤثره روی سطح نانوحامل استفاده شده به صورت متخلخل می
شود رهاایش اند که باعث میهای حامل بارگزاری شدهحامل و درون حفره

کش به صورت آهسته و کنترل شده باشد و همچنین در طوالنی مدت آفت
 در اختیار گیاه باشد.

 

 

 


