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ثب تَجِ ثِ عذم .فٌبٍری ًبًَ هی ثبضذ،گستزش استرٍ ثِ یز داهٌِ ٍ ٍسعت کبرثزد آى اخ ی طَل یک دِّاسجولِ فٌبٍریْبی ًَیٌی کِ در

ثبعث افشایص عولکزد  هی تَاًذکِ ًبًَتکٌَلَصی ثِ عٌَاى یک علن ثیي رضتِ ای ٍ پیطتبس اّویت ،رضذ جوعیت ٍ ًیبس غذاییهیبى تٌبست 

 ثِ خَثی،گزددغذایی ٍ پزٍتئیٌی  ،ثْیٌِ سبسی ضزایط تَلیذٍهذت ًگْذاری هَادفزآیٌذ کبضت،داضت ٍ ثزداضت هحصَالت کطبٍرسی در

اٍلَیت اٍل فٌبٍری ًبًَ در جْبى را ثِ طَر هستقین یب غیز هستقین ثِ خَد  07ا س%  07کطبٍرسی ًشدیک ثِ علَم ٍاقع در.آضکبر هی ضَد

ًقص ایي فٌبٍری کطَر است،ثب آگبّی اس اصلی تأهیي غذا ٍ اهٌیت غذایی درٍسارت جْبد کطبٍرسی کِ اهزٍسُ هتَلی .اختصبظ دادُ است

هقبلِ حبضز .هْن ّوَارُ اّتوبم خَد را ثز ثکبرگیزی دستبٍردّبی ایي فٌبٍری ثزای رضذ ٍ ضکَفبیی ثخص کطبٍرسی در کطَر ًوَدُ است

ح اعن اس اصال ایي فٌبٍری در توبهی سیز ثخطْبی کطبٍرسی ی ًجِب تَسعِ ٍ ثکبرگیزی ّوِ جای ثِ ثیبى ثب استٌبد ثِ رٍش تحقیق کتبثخبًِ 

در پبیبى هی تَاى ایي چٌیي ًتیجِ گزفت کِ ثب ٍرٍد ًبًَ تکٌَلَصی ثِ عزصِ ی  .هی پزداسد...ٍ ًجبتبت،اصالح ًضاد دام ،آثیبری،گیبُ پشضکی 

 .قزار گزفت یٍ تَسیع هطوئي هَاد غذایی ثِ ًحَ هطلَث ایويکطبٍرسی راّی جذیذ پیص رٍی هحققیي جْت تَلیذ

 ،کبرثزدٌبٍریکطبٍرسی،ًبًَ ف :کلوبت کلیذی

 :هقذهِ .0

لَل یب جؼن دسٍى ػبختبس یک ػ یلکَلْبَه ًبًَ تکٌَلَطی ًَػی دػتکبسی ٍ هْبست یب هًَتبط کشدى دس اتن ّبی اًفشادیدس ٍاقغ 

 ی دس چٌذ دِّ ٍسٍد ًؼل اٍل فٌبٍسی ّب ثِ ػشكِ ی کـبٍسصی.خَاف جذیذ کـف ٍ اختشاع هی ؿًَذی ثب ًْبیت هَادکِ دس ،اػت

دس ایي دٍسُ افضایؾ چـوگیشی دس کیفیت ٍ کویت هحلَالت .ِ ٍقَع اًقالة ػجض ٍ گزس اص کـبٍسصی كٌؼتی گشدیذگزؿتِ هٌجش ث

لضٍم جْبى،ؿذ تَلیذات کـبٍسصی ٍ جوؼیت اًقالة ٍ ػذم تٌبػت سایي  ٍقَعاکٌَى ثب گزؿت ػبلْب اص.َست گشفتك یکـبٍسص

 ( (Science for Agricultural Development.2005.هی گشددبس آؿک پیؾیؾ اص ثثخؾ کـبٍسصی کبسگیشی فٌبٍسیْبی ًَیي دسث

هـبّیش فٌبٍسی ًبًَ دکتش سیچبسد اص.اًذ گشاى قشٍى ٍػطبیی ثَدُ یـِقجل اص هیالد ٍ یب ؿ ی دٍسُّب ایشاًیبى دس ي ًبًَتکٌَلَطیؼتاٍلی

سیچبسد است .ٌبٍسی ًبًَ دس آیٌذُ هٌتـش ػبختّبی ف تای سا دسثبسُ قبثلی هقبلِ پبیِ گزاس ایي ػلنثِ ػٌَاى (هیالدی9191)فیلیپغ فبیٌوي

ثِ (هیالدی 9191 )کی اسیکذسکؼلش.ثبؿذ فٌبٍسی ًبًَ هَلکَلی هی ی ایذُی خجشُ دس صهیٌِ  ای ِكبحت ًظشیًیض(هیالدی 9111)اػوبلی

ّبی فٌبٍسی ًبًَ  پتبًؼیلؿٌبػبًذى ی صهیٌِ هـَْستشیي ؿخلیت دسٍ فٌبٍسی ًبًَ هَلکَلی ػٌَاى اٍلیي ؿخق دس دسیبفت دکتشای 

کِ ًظش ّوگى ،تحقیق ٍ تَػؼِ ثبػث گشدیذ اثشات تحَل آفشیي ٍ ثبٍسًکشدًى ًبًَفٌبٍسى دس سًٍذ.اػتهَلکَلی ثِ ػوَم جبهؼِ 

 ی خَیؾ طى دِّ تشیي اٍلَیت ّبى تحقیقبتىى اص هْوٍ فٌبٍسى ًبًَ سا ثِ ػٌَاى یک.گشدد کـَسّبى ثضسگ ثِ ایي هَضَع جلت

 (Nanoscale science and engineering , 2003 ).ؼت ٍ یکن هحؼَة کٌٌذاٍل قشى ثی

دس .کِ دس ریل ثِ هَاسدی اص آى اؿبسُ هی ؿَد.دس ایشاى ًیض ایي ػلن دس صهیٌِ ّبی هختلف اص جولِ دس کـبٍسصی کبسثشد فشاٍاًی داسد 

ذٍهبًذگبسی جْت تَصیغ ثِ ًحَ هطلَثی استقبء هی ٍاقغ ثب کبسثشد ایي فٌبٍسی کویت ٍ کیفیت هحلَالت کـبٍسصی دس صهیٌِ ی تَلی

 . یبثذ

   :راثطِ هیبى فٌبٍری ًبًَ ٍعلَم کطبٍرسی .2
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ػیؼتن ّبی َّؿوٌذ ثشای ایجبد ،کـبٍسصی ٍ ػیؼتن ّبی تغزیِ ایسًیبص ثِ اهٌیت د:دس ػلَم کـبٍسصی ؿبهل ضشٍست اػتفبدُ اص ًبًَ 

ثبصیبفت ضبیؼبت حبكل اص ، ثشای پیـشفت دس تحقیقبت ثیَلَطی ٍػلَلیخلق ٍػبیل جذیذ ،یْبی گیبّیدسهبى ثیوبس پیـگیشی ٍ

  (9899 ٍ دیگشاى، خیبم ًکَیی(.هی ثبؿذ هحلَالت کـبٍسصی

 :اػت صیش ؿبهل هَاسد حَصُ ّبی قبثل تَجِ کبسثشد ایي تکٌَلَطی

 کٌتشل کیفی هحلَالت  هَاد ثیَلَطیکی هْن دس هشحلِ ًْبییػبیشؿٌبػبیی حـشُ کؾ ّب، کَدّب ٍ  دسًَ یی ًبًبتَا-

 كٌبیغ غزایی ٍ هحیط صیؼت ،حزف چبلؾ ثیي هَاد صائذ حبكل اص کـبٍسصی-

 غزایی، ثذى اًؼبى ٍ حیَاى ٍاکؼي ّب دس هَادحـشُ کؾ ّب، آفت کؾ ّب،اًَاع کَد،داسٍّب،پبیؾ هَاد هغزی،بیی ًبًَ دستَاً-

 :کطبٍرسی دقیق .3

سا ثِ (ػولکشد هحلَالت )ثیـتشیي خشٍجی ... (ب ،آفت کؾ ّب ،ػلف کؾ ّب ٍ کَدّ)ثب کوتشیي ٍسٍدی  دسکـبٍسصی دقیق هی تَاى

دقیق ثب اػتفبدُ اص سایبًِ ّب  دس کـبٍسصی.ایي ّذف ثب ثشسػی هتغیشّبی هحیطی ٍ ػولکشدّبی ّذفوٌذ قبثل دػتیبثی اػت.دػت آٍسد

هَسد کیفیت سؿذ هحلَالت  دٍس، هی تَاى دسدػتگبُ ّبی حؼگش کٌتشل اص ساُ ٍ(GPS)ْبی هبَّاسُ ای هکبى یبة جْبًی وػیؼت،

ْبی کٌتشل ٍ پبیؾ کِ ثب حؼگشّبی کَچک ٍ ػیؼتو.کـبٍسصی،تـخیق دقیق طجیؼت هٌطقِ ٍهـکالت آى،تلوین كحیح گشفت

تٌی اثضاسّبی هج ْبی اكلییکی اص ًقـ.کـبٍسصی داؿتِ ثبؿٌذ ایي ؿیَُ جذیذی ثشتأثیش هْوًٌذکوک فٌبٍسی ًبًَ ػبختِ ؿذُ اًذ،هی تَا

ایي ًبًَ .تلل هی ؿًَذه GPSکِ ثشای کٌتشل ثالدسًگ ثِ دػتگبُ ّبی ثشفٌبٍسی ًبًَ،افضایؾ اػتفبدُ اصحؼگشّبی خَدکبسی اػت،

 (9899 ٍ دیگشاى، خیبم ًکَیی(.تٌظین کٌٌذکٌتشل ٍؿشایط خبک ٍ سٍیؾ هحلَل ساَاًٌذ دس ػشاػش کـتضاس پخؾ ؿذُ ٍتحؼگشّب هی

 :تبت کبرثزدّبی ًبًَ در اصالح ًجب .4

 اًتقبل طى ّبی هَسد ًظش ثِ ػلَل ّبی گیبّی ثب اػتفبدُ اص ًبًَ هَاد-

 ،ؿٌبػبیی ٍ جذاػبصی آًْبجْت تؼییي هَلکَل ّبی خبف ػبخت اثضاسّبی جذیذ ثشای ثیَلَطی ػلَلی ٍ هَلکَلی-

 ؿیَُ اتویٍ اكالح ثزس ثِ ، ثِ ًظادی ٍ تکٌَلَطی کَد ػبصی تَلیذ هثل،اكالح ًظاد حیَاًبت ٍ گیبّبى  - 

 قبثلیت سّبیؾ کٌتشل ؿذُ ٍ ػبصگبسی ثب هحیط صیؼت  ثبکَدّبی ؿیویبیی ثب اػتفبدُ اص ًبًَ رسات ٍ ًبًَ کپؼَل ّب تَلیذ ػوَم ٍ-

 :کبرثزد ًبًَ در گیبُ پشضکی .9

،تیوبس هَلکَلی ٍ سدیبثی ػشیغ ثیوبسیْبٍافضایؾ تَاًوٌذی گیبّبى ْبی اجضای ػلَلی گیبّبى ثذٍى آػیت سػبًی ثِ آًْبفؼبلیت افضایؾ

خبف هطبلؼبت ًبًَ فٌبٍسی ثِ طَسْبی پیـشفت.ثؼیبس اثتذایی اػتؿیَُ ّبی کًٌَی ثشای ثشسػی ػلَل ّب ٍاقغ ،دسثشای جزة هَاد

 .سا دسٍى ػلَل کٌٌذ D.N.Aل ْب ٍ هَلکَـوٌذاى هی تَاًٌذ فؼبلیت پشٍتئیٌداً،ٍصیؼت ؿٌبػی سا تقَیت خَاّذ کشد ثٌیبدی

Nanoscale science and engineering , 2003)) 

 :کبرثزد ًبًَ در تصفیِ آة ٍ ادٍات آثیبری .1

 ثشاثش کوتش اص دػتگبُ اػوض هؼکَع  91ْب جْت ؿشة ٍ کـبٍسصی ثب كشف اًشطی آثًوک صدایی ٍ تلفیِ ی اقتلبدی تش-

 هپَصیت ثِ هٌظَس رخیشُ ٍ حفظ سطَثت ثیـتش دس خبک ثِ ٍیظُ دس هٌبطق خـک ػبخت ػَپش جبرثْبی آة اص پلیوش ّب ٍ هَاد کب-

 خَسدگی ًبؿی اص ػیبالت ثِ هٌظَس جلَگیشی اص  ػبخت هَاد پَؿـی جذیذ ٍ کبسا ثشای پَؿؾ دسٍى لَلِ ّبی فلضی-

  .(Nanoscale science.2005 )فـبس آةثلیت تٌظین دقیق  بق ثب ثِ کبس گیشی پلیوشّب ٍ هَاد کبهپَصیت ثشای تَلیذ اًَاع قطشُ چکبى-

 :کبرثزد ّبی ًبًَ در اهَر دام .0

 ثباػتفبدُ اصًبًَتیَپْبی خبف دسداخل پَػت دسصهبى دقیق ٍٍاقؼی پیک َّسهَى اػتشٍطى ٍتلقیح دام ّب كالح ًظادا-
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  .هی کٌذ کٌتشلسا ثِ طَس هؼتوش ًوًَِ ّبی ثضاقی کِحیَاى ْبی اثذاع ؿذُ هیٌیبتَسی دساصطشیق کیت دسهبى ثیوبسیْبی دامتـخیق ٍ-

 ًبًَ کپؼَلْبثِ ػٌَاى پَؿـی ثشای آًضین ّبی خَساکی ٍ داسٍّبی طجی ثِ هٌظَس افضایؾ ػولکشد ٍ تأثیشثش ثبفت هـخق-

 ػجَس اًتخبثی رسات خبف  ثب اػتفبدُ اص ًبًَفیلتشّب ثِ هٌظَس فشآٍسی هحلَالت لجٌی-

 دس هبؿیي ّبی ؿیشدٍؿی اػتفبدُ اص ًبًَ حؼگشّب ٍ ًبًَثیَحؼگشّب-

 تَلیذ خَساک ّبی غیش ثیَلَطیک ٍ داسٍّبی داهی- -

 ( (Science for Agricultural Development.2005 ْبی التشاػًَذاػتفبدُ اص ًبًَ کپؼَل ّب ٍ سٍؿ ثب DNAٍاکؼیٌبػیَى ًبًَ -

 :آیٌذُ ًبًَ غذا .8

هوکي اػت سٍصی . یوبً اص سٍؽ ّبی فٌبٍسی ًبًَ ثِ دػت آهذُ اًذ،غزاّبیی ًیؼت کِ هؼتقل حبضش هٌظَس اص اكطالح ًبًَ غزادس حب

ثشخی اص پیـشفت ّبیی کِ دس آیٌذُ ای ًِ چٌذاى دٍس دس . کِ تَاًبیی تَلیذ هَلکَل غزاّب سا داؿتِ ثبؿٌذ،ًبًَ هبؿیي ّبیی تَلیذ ؿَد

ثؼتِ ثٌذی ّبیی تَلیذ  داسد،گشهب اص یک ثؼتٌی یخی سا تَلیذ ثؼتِ ثٌذی کِ تَاًبیی ثبصتبة : ایي صهیٌِ قبثل دػتیبثی ّؼتٌذ،ػجبستٌذاص

 .(Nanoscale science.2005 )دٌّذثؼتِ ثٌذی ّبیی کِ هیتَاًٌذدسؿشایط خبف،خَاكـبى ساتغییشٍ.سا تشهین کٌٌذکِ هی تَاًٌذ خَد

 :گیزی ًتیجِ.   9   
. ّبی سؤػبی آًْب ثَدُ اػتبهی کـَسّب دس ًـت ٍسصی تَآم ثب حفظ هحیط صیؼت ّوَاسُ هَسد تأکیذ توتَػؼِ اقتلبدی پبیذاسکـب

ّوِ هشاحل کبسثشدّبی ٍػیؼی دسدی کِ داسد،تَاًوٌذیْبی هٌحلش ثِ فشفٌبٍسی ًبًَ ثب قبثلیت ّب ٍتحقیقبت اًجبم گشفتِ،ب تَجِ ثِ ث

تکٌَلَصی  ثب ٍسٍد ًبًٍَاقغ سد.ثبؿذداسا هی خَة ساکـبٍسصی اسصاى ثب هبًذگبسی اًتقبل تَلیذات ذ،فشآٍسی ،ًگْذاسی،ثؼتِ ثٌذی ٍتَلی

 .قشاس گشفت یثِ ػشكِ ی کـبٍسصی ساّی جذیذ پیؾ سٍی هحققیي جْت تَلیذایوي ٍ تَصیغ هطوئي هَاد غزایی ثِ ًحَ هطلَث

 :هٌبثع   .07   

ًـش کـبٍسصی،ّی ثِ فٌبٍسی ًبًَ دس ٍصاست جْبدًگب. 9899. س.هإهٌیٍ م.ثشخی.احوذی كَهؼِ،ک.ُ.ؿشیف ًؼت.م.خیبم ًکَیی.9
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Abstract 

During recent decades new technologies, including the scope and breadth of its application is 

growing, is nanotechnology.With regard to the disproportion between population growth and food 

needs, the importance of nanotechnology as an interdisciplinary science that can lead increase the 

yield of crops in the planting and harvesting, optimizing conditions Tvlydvmdt storage of food and 

protein, the well becomes apparent. fact of Agricultural Sciences, nearly 70% you 10 priority 

nanotechnology in the world, directly orThis article referring to a library research methods to the 

development and deployment of this technology in all the sectors of agriculture everywhere Nbh 

including plant breeding, animal breeding, irrigation, plant health and looks. In the end it can be 
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concluded that with the arrival of nanotechnology to the field of agricultural research on new ways 

to distribute Tvlydaymn sure how good the food was . 
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