
 

 

 

 فناوري و یپژوهش معاونت

 تحقیقاتی طرح نهایی گزارش

 

بر  تینانوکامپوز یك یضدقارچ اثرات یبررستهیه و 

 یاهیگ يزايماریب قارچ روي سه
 

 :يمجر

 نگجهی یبیحب زیعز
 

 :همکاران

 زادهسینا حسیني، شیرین شاکر، داور يمهد
 

 گروه شیمی کاربردي، دانشکده علوم

 
 اردبیلی محقق دانشگاه پژوهشی معاونت حوزه مالی حمایت و تصویب با طرح این

 اجرا گردیده است.
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 يزايماریب قارچ بر روي سه تینانوکامپوز یك یضدقارچ اثرات یبررستهیه و  :عنوان

 یاهیگ

 نگجهی یبیحب زیعز :یمجر

 زادهشیرین شاکر، سینا حسین ي،داور يمهد:  همکار

 شیمی کاربردي گروه علوم دانشکده یلیمحقق اردب دانشگاه

، Fusarium graminearumقارچ،  ضد نانوکامپوزیت، نقره، برمید-دي اکسید تیتانیوم :هاواژه دیکل

Botrytis cinerea. 

  دهیچک

رویه سموم در کشاورزی، استفاده از عوامل سازگار با محیط با توجه به پیامدهای ناشی از کاربرد بی    

های قرن اخیر به شدت مورد توجه قرارگرفته است. در سالهای گیاهی در نیمزیست برای کنترل بیماری

نانو در کنترل بیمارگرهای انسانی، جانوری و گیاهی مطرح شده و تاکنون با اخیر، بحث استفاده از فناوری 

( TiO2-AgBrاکسید تیتانیم )هایی همراه بوده است. در این مطالعه، ابتدا نانوکامپوزیت بر پایه دیموفقیت

 Fusariumهای قارچبا روش تابش امواج فراصوت تهیه شده و سپس اثرات این ماده بر روی 

graminearum ،F. oxysporum f.sp. lentis، Botrytis cinerea وS. sclerotiorum   با یکی از دو روش

در مورد بررسی قرار گرفت. سوسپانسیون اسپور )بیورآکتور( یا اختالط با محیط کشت )ماکرودیلوشن( 

اضافه شد و بعد از  F. graminearumقارچ سوسپانسیون اسپور  روش اول، نانوکامپوزیت تهیه شده به

شده و مقایسه بین تیمارها و شاهد از لحاظ پخش  MEAروی محیط کشت سپری شدن مدت معین، 

زنی یا تخریب ماکروکنیدی انجام شد. در این روش، تاثیر درصدهای وزنی مختلف برمید نقره و دمای جوانه

، 150، 100ی از این نانوکامپوزیت )های مختلفکلسینه نیز مورد بررسی قرار گرفت. در روش دوم نیز غلظت

ی افزوده شد و سپس هر سه قارچ بیماریزا (PDA)ام( به محیط کشت قارچی پیپی 400و  300، 200

در این محیط، کشت داده شدند و پس از مدت زمان مشخص، درصد بازدارندگی در مقایسه با  مورد نظر

 (،XRD) های پراش پرتو ایکستوسط تکنیکهای تهیه شده کامپوزیتنانو خواصشاهد محاسبه شد. 

سنجی مادون قرمز طیف (،EDX)پراکندگی انرژی پرتو ایکس  (،SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی 

(FT-IR) وزنی از برمید نقره بیشترین  %20نانوکامپوزیت با رفت. نتایج نشان داد که گد مطالعه قرار مور

ای که در دهد، به گونهرا در کمترین زمان نشان می F. graminearumمیزان بازدارندگی از رشد قارچ 

از  30و  20، 10، 5های وزنی ها تخریب شده بودند. برای درصدهای ابتدایی تیمار شدن، تمامی قارچزمان

، %2/35دقیقه تیمار، به ترتیب  60ها پس از سازی اسپور قارچغیرفعال  ،AgBr/2TiOنانوکامپوزیت 

 ٪42/13خالص، میزان بازدارندگی  2TiOبود، این در حالی است که برای  %76/98و  93/98%، 84/97%

سازی افزایش یافت، دقیقه، ثابت سرعت غیرفعال 30بود. همچنین با افزایش زمان تابش امواج فراصوت تا 
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فعالیت ضدقارچی نانوکامپوزیت کلسینه ت. همچنین معلوم شد که اما بعد از آن، ثابت سرعت کاهش یاف

TiO₂ (%20)نانوکامپوزیت نتایج اختالط  باشد.های کلسینه شده مینشده باالتر از نمونه /AgBr  با محیط

نشان داد که با افزایش غلظت نانوکامپوزیت، میزان جذب سطحی زیاد شده و در نتیجه، نیز  PDAکشت 

یابد. با توجه به اثر بازدارندگی قابل توجه نانوکامپوزیت سنتز بازدارندگی از رشد قارچ افزایش میمیزان 

هایی مانند روش سنتز ساده و سازگاری با های بیماریزای گیاهی و با عنایت به ویژگیشده در برابر قارچ

ای، فرموله نمودن یلی مزرعهتواند پس از تحقیقات تکمرسد این نانوکامپوزیت میمحیط زیست به نظر می

 و تولید انبوه برای مقابله با این عوامل بیماریزا به جای سموم شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.
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 مقدمه  -1-1

شود. کشاورزی به عنوان فرآیند تولید محصوالت غذایی با استفاده از کشت گیاه و پرورش دام، شناخته می    

شود و حیات و ممات این صنعت به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشورهای توسعه یافته محسوب می

ا و محصوالت کشاورزی به برخی از این کشورها در گرو کشاورزی است. با افزایش جمعیت جهان، نیاز به غذ

بینی کرده است که پیش 1و کشاورزی ملل متحدکه سازمان خوار و بار شدت در حال افزایش است، به طوری

مورد نیاز میلیون تن غذا و محصوالت کشاورزی  200، ساالنه 2050با افزایش روزافزون جمعیت در سال 

، محدود شدن منابع آب و خاک، افزایش آلودگی . اما در اثر عواملی چون تغییرات آب و هواییباشدمی

های گیاهی، مشکالتی در زمینه کشاورزی و تولید غذای کافی بیماری آفات وخسارت ناشی از زیست و محیط

 افتدمیامنیت غذایی به خطر در نتیجه، کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی و و  آیدو سالم به وجود می

سازی دارویی و سالم های صنعتی،تولید فرآورده ،نظر تامین غذا برای حیواناتگیاهان از (. 1990)ادواردز، 

 است.  برخوردار خاصی اهمیت از باشند. بنابراین توجه به حفظ و سالمتی گیاهانمحیط نیز بسیار مهم می

مسئله مهم ها(، یک ویژه قارچوارده به محصوالت کشاورزی به دلیل عوامل بیمارگر گیاهی )به خسارت     

های کشزا اساسا به استفاده از آفتاقتصادی در کشاورزی مدرن است و حفاظت آنها در برابر عوامل بیماری

چنین ها درباره تأثیرات منفی آنها در زندگی انسان و همباشد؛ اما افزایش نگرانیشیمیایی وابسته می

های خاکزاد، خصوص در کنترل بیماریبههای شیمیایی محیطی، تأثیر بسیار کم روشهای زیستآلودگی

های مناسب برای سموم شیمیایی و ظهور و گسترش نژادهای مقاوم و ...، زمینه را برای یافتن جایگزین

رویه سموم در با توجه به پیامدهای ناشی از کاربرد بیدستیابی به کشاورزی پایدار فراهم نموده است. 

قرن اخیر به شدت مورد های گیاهی در نیما محیط جهت کنترل بیماریکشاورزی، استفاده از عوامل سازگار ب

تر از افزایش ویژه در کشورهای پیشرفته، سیاست تولید غذای سالم، بسیار مهم امروزه بهتوجه قرارگرفته است. 

های مهلکی نظیر سرطان در جوامع با توجه به گسترش بیماری .باشدمیزان تولید محصوالت کشاورزی می

ترین باشد، در حال حاضر یکی از مهمری که یکی از عوارض سوء مصرف بیش از حد سموم شیمیایی میبش

های سازمان خوار و بار وکشاورزی جهانی، سازمان بهداشت جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست، سیاست
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یی است، تا آنجا تامین امنیت دارویی و غذایی بر اساس استانداردهای بهداشتی و کاهش مصرف سموم شیمیا

که در بسیاری از نقاط جهان، مصرف سموم روی محصوالت کشاورزی ممنوع شده است. عالوه بر این، مصرف 

طوریکه میزان صادرات بعضی محصوالت کشاورزی در ها در صادرات شده، بهسموم باعث افزایش محدودیت

ها، استفاده از علوم روز دنیا در ه این چالشبا توجه ب باشد.کشوری مانند ایران روز به روز در حال کاهش می

در  (.Davari et al, 2017باشد )ها امری ضروری میجهت یافتن راهکار مناسب برای کنترل آفات و بیماری

زای گیاهی مطرح شده و تاکنون با های اخیر، بحث استفاده از فناوری نانو در کنترل عوامل خسارتسال

ای در راستای ای و مزرعههای آزمایشگاهی، گلخانهلذا پژوهش ای همراه بوده است.مالحظههای قابل موفقیت

های بیماریزای گیاهی از اهمیت وافری برخوردار های گیاهی از جمله قارارزیابی نانومواد برای کنترل پاتوژن

 است.

 هاي گیاهیبیماري اهمیت  -1-2

مثبت  شکلرشد و تولید گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل مختلف زنده و غیرزنده بوده که این عوامل به 

 Mahajan andدهد )جوامع زیستی را تحت تأثیر قرار می ،نتیجه یا منفی، رشد، تولید و بقاء گیاهان و در

Tuteja, 2005تند که گیاهان را مورد حمله قرار زا هسزا از عوامل زیستی تنشهای بیماری(. میکروارگانیسم

ها بیش از همه بر فیزیولوژیک ها و قارچها، ویروئیدها، باکتریزا، ویروسدهند. از میان عوامل بیماریمی

-العملعکسبیماری گیاهی عبارت است از در تعریف، شوند. ها میموجب تنش در آنو گیاهان تأثیر گذاشته 

 شکل در نامطلوب تغییرات به منجر که محیطی عوامل یا و هامیکروارگانیسم برابر در گیاه های مرئی و نامرئی

 به عبارت دیگر،ل گیاه گردد. ک یانابودی قسمتی از گیاه  به منجر و گردد گیاه فیزیولوژیکی اعمال یا وظیفه و

هرگونه اختالل که توسط یک پاتوژن و یا عوامل محیطی در اعمال مربوط به تولید، انتقال، استفاده از مواد 

مواد معدنی آب در گیاهان تاثیر بگذارد و موجبات تغییرات ظاهری، تقلیل محصول و یا نابودی کامل  و غذایی

هر گونه عاملی که باعث بروز بیماری  .(1392)سیاهی،  شودرا فراهم نماید، بیماری گیاهی نامیده میگیاه 

-قارچ شامل عوامل زنده. شودتقسیم میزنده و غیرزنده شود، پاتوژن یا بیمارگر نام دارد که به دو گروه عمده 

عوامل و  ریکتسیاها، پروتوزئرها و اسپیروپالسماهامیکوپالسماها، شبهها، ویروئیدها، شبهها، ویروسها، باکتری

بود رطوبت و کمبود یا بیشبود مواد غذایی، کمبود نور، کمبود یا بیش ل عوامل فیزیولوژیک مانندشام غیر زنده
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pH است. … خاک، آلودگی هوا، مواد سمی ، عوامل جوی و 

با بروز اپیدمی یا خسارات معمولی به گیاهان  هاپاتوژنلباً ناشی از خساراتی است که های گیاهی غابیماری     

-تر از اپیدمی میها در گیاهان بیشتر و پر اهمیتخسارت معمولی بیماری .سازندها وارد میو محصوالت آن

در صد کل محصول بر آورد شده است و در کشورهای  10این خسارت در کشورهای پیشرفته حدود  .باشد

های اهمیت بررسی بیماری ،به طور خالصه .در صد محصول نیز ممکن است برسد 30غیر پیشرفته تا به 

 :باشدهای زیر دارای اهمیت مین از جنبهآپرداختن به  گیاهی و

 های کشاورزیگسترش روز افزون جمعیت و نیاز بیشتر به غذا و فرآورده 

  هابه بیماری زراعیو حساس بودن گیاهان  زراعیگسترش گیاهان 

 نآهای ناشی از های ناشی از افزایش جمعیت و آلودگیگسترش آفات و بیماری 

 جلوگیری از آسیب رسیدن به منابع طبیعی، فضای سبز و ... 

های گیاهی به حدی است که بخش بزرگی از تحقیقات کشاورزی، در راستای تولید و اهمیت بیماری     

 معرفی

. ها متمرکز استهای پاتوژنهای کاهش خسارتگیاهی و یافتن سایر روشهای مهم ارقام مقاوم به بیماری

حدود درصد برآورد گردیده است  30-35 حدود های هرز در کشور ماها و علفآفات، بیماری خسارت ناشی از

 زا،بیماریکنترل عوامل ها اختصاص دارد. با مدیریت و درصد آن به خسارت ناشی از بیماری 8-10حدود  که

 به ترتیبی که ضمن کاهش مصرف سم و حفاظت از ،توان میزان این خسارت را تا حد زیادی کاهش دادمی

 .(2003)دی کینسون،  کمترکرده و کشاورزی را مقرون به صرفه نمودرا محیط زیست، هزینه تولید 

همه  ها را به عهده دارند وسهم بیشتری از بیماری زای گیاهیهای بیماریقارچدر بین عوامل بیماریزا،      

به لحاظ اهمیت باال قارچ مهم بیماریزا که  چهارسازند. ساله خسارات هنگفتی به محصوالت کشاورزی وارد می

 شوند:در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند، به شرح زیر معرفی می

1-2-1-  Fusarium graminearum 

( عالوه Fusarium Head Blight, FHB)گندم  سوختگی فوزاریومی سنبله عامل ،F. graminearumقارچ      

های قارچی خطرات زیادی را برای ریز، به دلیل تولید زهرابهبر کاهش شدید عملکرد گندم و سایر غالت دانه



 

 

10 
 

-توان به داکسیهای قارچی، می(. از جمله این زهرابهDavari et al, 2012کند )سالمتی انسان و دام ایجاد می

 ایجاد در است ممکن و شودمی جنین در نقص جادیا باعثها بوده و زو تریکوتسناشاره کرد که ج 1نیوالنول

-زهرابه نیا مزمن و حاد اثرات ،کل در. (Lori et al, 2003) باشند مؤثرنیز  گوارش دستگاهی هاسرطانی برخ

 ،یمنیا کاهش استخوان، مغز لیتقل استفراغ، اسهال، تب، شامل و متنوع اریبس واناتیح و هاانسان در ها

 ،یویر ستمیس در اختالل ،یمثل دیتول اختالالت وزن، کاهش ویی اشتهایب ،یخونکم و دیشدی زیخونر

 ،یکیژنت راتییتغ ویی زاجهش دختران، زودرس بلوغ ،یعصب اختالالت پوست، ورم ها،چهیماهی گرفتگ

(. Bennett Klich, 2003) باشدیمی عفونی هایماریب برابر در تیحساس شیافزا وی منیا ستمیس فیتضع

 گندم از آمده دست به هایفرآورده و خام مواد در و یابدنمی کاهش نیز برداشت از پس هازهرابه اینمیزان 

 باقی( مرغتخم و شیر گوشت، مثل) کنندمی تغذیه آلوده هایدانه از که حیواناتی هایفرآورده و( نان و آرد)

های زراعی، شیمیایی و مکانیکی برای کنترل این ها مانند روش. برخی روش(Labuda et al, 2005) مانندمی

ها و عملیات زراعی فقط میزان خسارت را تا حدی کاهش کشبیماری توصیه شده است ولی استفاده از قارچ

 و به لحاظ (Gilbert & Tekauz, 2011های کمی و کیفی جلوگیری کند )تواند از تمامی آسیبدهد و نمیمی

های ژنتیکی بیماری بالیت فوزاریومی سنبله گندم، تاکنون هیچ رقم زراعی با مقاومت کامل در برابر پیچیدگی

ها پیش به طور پراکنده در ایران وجود داشته این بیماری از سال .این بیماری نیز تولید و استفاده نشده است

به )منطقه مغان( های مازندران، گلستان، فارس و اردبیل گندم در استان و مخرب های مهمو یکی از بیماری

 .(Davari et al, 2013)آید حساب می

1-2-2- Fusarium oxysporum f.sp. lentis: 

ترین بیماری، یکی از مهمFusarium oxysporum f.sp. lentisبیماری پژمردگی فوزاریومی عدس ناشی از    

شود، شیوع داشته و نقش مهمی در مناطقی که عدس کشت میباشد که در تمامی های قارچی عدس می

هم در مراحل ابتدایی رشد گیاه و هم در مراحل مختلف بلوغ  ،کاهش محصول عدس دارد. عالیم این بیماری

ها، آویختگی برگ و سرانجام مرگ گیاه از بارزترین عالیم این قابل رویت است. کوتولگی، کوچک شدن برگ

یابد و همچنین قادر د. بیمارگر به صورت کالمیدوسپور در خاک چندین فصل بقا میشوبیماری محسوب می

                                                           
1 - Deoxynivalenol, DON 
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شوند، بقا یابد. بیمارگر از منطقه طویل است در بقایای گیاهی و ریشه سایر گیاهانی که در تناوب کاشته می

در کشورهای کند. این بیماری در حال حاضر شود و وجود زخم به نفوذ آن کمک میشدن ریشه وارد گیاه می

(. در ایران نیز این بیماری یکی از عوامل محدود کننده کشت عدس Taylor et al., 2007مختلف شیوع دارد )

-ترین مناطق کشت عدس در کشور میسوار مغان که یکی از بزرگهای اخیر در منطقه بیلهباشد. در سالمی

ح زیر کشت عدس شده است. بیماری باشد، این بیماری  به شدت ظاهر شده و باعث افت محصول و سط

مزارع عدس  %50-70مذکور از حدود ده سال پیش در این منطقه با شدت باالیی ظاهر شده و هم اکنون در 

 کند.وجود دارد و خسارت زیادی به محصول عدس وارد می %70-100های با شدت

1-2-3- Botrytis cinerea 

باشد که قبل و پس از یک بیمارگر خطرناک با طیف میزبانی بسیار وسیع می Botrytis cinerea قارچ   

کند. این قارچ از  نظر اهمیت علمی و اقتصادی، در جایگاه دوم در بین برداشت، گیاهان متعددی را آلوده می

وان گونه گیاهی در سراسر دنیا به عن 200(. بیش از Dean et al., 2012قارچ مهم قرار گرفته است ) 10

ها، این قارچ مسبب بیماری کپک خاکستری در بسیاری از میوه .گزارش شده است B. cinereaمیزبان برای 

فرنگی، کیوی، هلو و توان به سیب، انگور، گوجهها میترین میزبان. از مهمباشدسبزیجات و گیاهان زینتی می

باشد، ابتدا سلولنمونه بارز یک قارچ نکروتروف می B. cinerea(. Romanazzi, 2013توت فرنگی اشاره کرد )

 .Bکند. دمای کمینه و بیشینه برای رشد های مرده را کلنیزه میکشد و سپس بافتهای میزبان گیاهی را می

cinerea  به ترتیبºC0  وºC30  و دمای بهینه برای رشدºC20 باشد؛ بنابراین این بیمارگر در زمان می

 (.Romanazzi and Feliziani, 2014باشد )زیجات در انبار نیز فعال مینگهداری میوه و سب

1-2-4- Sclerotinia sclerotiorum 

ش از یداشته و ب یباشد که گسترش جهانیمارگرهای خاکزاد خطرناک میکی از بی  S. sclerotiorumقارچ   

ا یشه و ساقه )ینیایی ریاسکلروتدگی یماری پوسیب عامل ،ن قارچیا نماید.را آلوده میاهی یگونه گ 400

باشد یم یفرنگگوجه وکلم، توتون، شب بو ، ا، آفتابگردان، کلزا، کاهویاهانی مانند لوبید( در گیدگی سفیپوس

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه یکی از . کندیرا وارد م یتوجهط مناسب خسارت قابلیکه در صورت وجود شرا
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های بیمار میزان بوته و اری از مناطق تولید این گیاه روغنی و با ارزش استهای کلزا در بسیمهمترین بیماری

درصد  50درصد و میزان خسارت ناشی از آن، گاهی در مزارع با آلودگی شدید تا  80در بعضی از مزارع تا 

  (.Hegedus and Rimmer, 2005) درسعملکرد محصول نیز می

 گیاهیهاي هاي مبارزه با بیماريروش -1-3

بینند. های هرز خسارت میای از محصوالت کشاورزی در اثر حمله آفات، بیماری و علفسالیانه، بخش عمده   

توان به کار گرفته شده است که از آن جمله میهای گیاهی بههای متعددی برای کنترل بیماریتاکنون، روش

ی درختان، ها و شاخ و برگ آلودهیا هرس اندام کنی درختان و گیاهان آلودهمبارزه با ناقلین بیماری، ریشه

-. می(Agrios, 2005)های بیولوژیکی و استفاده از ترکیبات شیمیایی اشاره کرد استفاده از ارقام مقاوم، روش

های هرز است و های گیاهی و علفی کنترل آفات، بیماریترین شیوهتوان گفت که کنترل شیمیایی رایج

ترین روش در سراسر طرات استفاده از سموم شیمیایی، این شیوه همچنان به عنوان قاطعها و خرغم زیانعلی

 .(Rezaei-Moghaddam et al., 2006)گیرد ترین کشورها مورد استفاده قرار میجهان حتی در پیشرفته

ی یدهرویه از ترکیبات شیمیایی، عالوه بر آلودگی محیط زیست، موجب بروز پدی مکرر و بیاستفاده   

آفرینی این عوامل را به شدت پتانسیل خسارت ،ها شده و در نتیجهکشزا در برابر آفتمقاومت عوامل بیماری

شوند، عالوه بر . ترکیبات شیمیایی که به صورت مصنوعی تولید می(Narayanasamy, 2002)دهد افزایش می

استفاده از ارقام مقاوم نیز  .(Afzal et al, 1997)کنند محیطی، سالمت بشر را نیز تهدید میهای زیستآلودگی

ها و شکسته شدن مقاومت بعد از روشی است که عدم دستیابی به رقم کامال مقاوم در خصوص اغلب بیماری

بنابرین نیاز به پژوهش  رود.ت این راهکار به شمار میبر بودن آن، از ایراداگیر و هزینهیک مدت، عالوه بر وقت

-مواد ضد قارچی نوین که سازگار با محیط زیست و به آسانی قابل تهیه باشد، ضروری میدر راستای کشف 

-ای بسیار روشن را در این زمینه نوید میفناوری نانو با ایجاد رویکردی نوین، آینده (.(Agrios, 2005نماید 

 . دهد
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 نانو  -1-4

علوم  همه شده است و به یک کلمه رایج دربه معنای کوتوله مشتق  nanosپیشوند نانو از کلمه یونانی      

 سنجش واحدهای ابتدای که در پیشوندها سایر مانند است اصطالح پیشوندی "نانو"ست. عبارت اشده تبدیل 

 بیانگر غیره و مگا کیلو، دکا، مانند دسی، پیشوندها دیگر مانند نانو بنابراین .آیدمی غیره و متر ثانیه، مانند اندازه

 متر میلیاردم یک نانومتر یک بنابراین .است میلیاردم یک معنی به هامقیاس علم در پیشوند نای. است مقیاس

 چند معادل قطری باکتری، سلول مثال یک زد. حدس توانمی بهتر عینی هاییمثال ذکر با را مقیاس این است.

یا ده د نانومتر 10000 حدود غیرمسلح اندازهای چشم توسط دید قابل اشیای کوچکترین.دارد نانومتر صد

 .ارندمیکرون 

 نانو فناوري -1-5

موادی که این  است. نانومتر 100 تا 1 بین ابعاد با هاخواص مواد و سیستم مطالعه نانو علم ،ساده بیان به     

 اندازه با یهاو سیستم هادستگاه در ساختارها این کاربرد نانوفناوری، .شوندنامیده می نانوساختار ابعاد را دارند،

 سطح در کنترل گرفتن دست در با جدید هایسیستم و ابزارها مواد، تولید توانمندی نانوفناوری، .است نانومتری

 بر فوق تعاریف زاRao & Muller, 2004). ) باشدمی نانو مقیاس در آنها خواص از استفاده و و اتمی مولکولی

 کاربردهایی ،هاست. برای نانوفناوریرشته تمام در جدیدی رویکرد بلکه ،نیست رشته یک نانوفناوری که آیدمی

 و حمل ارتباطات، الکترونیک، کامپیوتر، تا بیوفناوری و پزشکی تشخیص دارو، غذا، از مختلف هایحوزه در را

و  فناوری این اند. کاربردهای وسیعشمرده بر ملی امنیت و فضا و هوا، مواد زیست، محیط انرژی، نقل،

که  گفت توانمی است و نموده مطرح فرابخشی و ایفرارشته زمینه عنوان به را فناوری این آن، دستاوردهای

 در قوانین تدوین و ایپایه مفاهیم درک برای  .است آن ایرشته چند جنبه ،نانوفناوری مهم هایویژگی از یکی

 دنیای نانو دنیای زیرا است، نیاز مورد علم فیزیک مثال عنوان به .است نیاز علوم تمامی به تقریبا نانو مقیاس

 هایروش زیرا است، نیاز مورد شیمی علم ناشناخته است. اتمی نیروهای کشف و کوانتومی تونلزنی موج، توابع

 قابلیت بتوان تا است نیاز نیز مهندسی اصول آموزد. بهمی ما به را مواد ترکیب چگونگی و یکدیگر با هامولکول

 در تحقیقات که است شده باعث علوم کلیه در فناوری از این نمود. استفاده تضمین را اقتصادی حیات و تولید
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 ;Roco & Bainbridge, 2003) باشد جهانیان روی صنعتی پیش و علمی اصلی چالش عنوان به نانو زمینه

Sass, 2007.) 

  نانو در کشاورزي -1-6 

 و میلیون نفر از جمعیت جهان دچار فقر غذایی هستند 800طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد، حدود    

روز به روز در حال افزایش  ،شمار افراد قرار گرفته در زیر خط فقر از نظر تامین انرژی مورد نیاز روزانه بدن

میالدی به رقمی بالغ بر یک  2020ها حاکی از آن است که این آمار تا سال ینیبجدیدترین پیش .است

ها از خواهد رسید و این بدان معناست که حفظ نوع بشر در بلند مدت و نجات خیل عظیم انسانمیلیارد نفر 

همه جانبه  مداران امروز جهان به توسعه پایدار وخطر گرسنگی، نیازمند توجه ویژه متخصصان و سیاست

به وقوع ها به عرصه کشاورزی، در چند دهه گذشته منجر ورود نسل اول فناوری .صنعت کشاورزی است

در این دوره افزایش چشمگیری در کیفیت  .انقالب سبز و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گردید

مشکالتی را نیز در  ،رویه از منابعو کمیت محصوالت کشاورزی صورت گرفت که البته در کنار آن استفاده بی

دد نسبت رشد تولیدات کشاورزی به و کاهش مج ها از وقوع انقالب سبزاکنون با گذشت سال پی داشت.

 های جدید در صنعت کشاورزی پیش از هر زمان دیگری آشکار است.جمعیت جهان، لزوم به کارگیری فناوری

ای و پیشتاز رفع مشکالت و کمبودها در بسیاری از رشتهوری نانو به عنوان یک فناوری بینفنا ،در این بین

جایگاه خود را در علوم کشاورزی و صنایع وابسته آن به اثبات رسانیده های علمی و صنعتی، به خوبی عرصه

بندی و انتقال تولیدات است. فناوری نانو کاربردهای وسیعی در همه مراحل تولید، فراوری، نگهداری، بسته

متضمن افزایش میزان تولیدات و  ،ورود فناوری نانو به صنعت کشاورزی و صنایع غذایی .کشاورزی دارد

 .(1387)ساالری و همکاران،  ها، در کنار حفظ محیط زیست و منابع کره زمین می باشدیت آنکیف

های اخیر، نانوفناوری به عنوان یک فناوری قدرتمند نوین، تحوالت بسیار بزرگی )یا تعبیر بهتر در سال   

توان به کنترل انقالب بزرگی( در سیستم کشاورزی مانند سایر علوم ایجاد کرده است که از جمله می

های حمل هوشمند رسانی به آنها، تولید حسگرهای هوشمند و سیستمهای اجزای سلول بدون آسیبفعالیت

ها، افزایش توانمندی گیاهان برای جذب مواد مورد نظر و بازیافت ضایعات سموم، ردیابی سریع بیماری

 .ها و کودهای شیمیایی از محیط اشاره کردکشکشاورزی و جذب آفت
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 هاي تهیه نانو موادروش -1-7

 روش تابش ریز موج -1 -1-7

 تا 3/0)دارای فرکانس  m1 تا mm1، امواج الکترومغناطیسی است که طول موج آن از 1ریز موج

GHz300شود. انرژی گرمایی تولید ها برای ارتباطات استفاده میای از طیف ریز موج( است. بخش عمده

آمیزی شناخته شد و برای تهیه غذا به صورت صنعتی به طور موفقیت1942ابتدای سال شده از این امواج از 

 1986مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از ریز موج به عنوان روش گرما دادن و کاربرد آن در شیمی از سال 

ادگی و شروع شد. مزیت استفاده از ریز موج به دلیل سرعت باال، س 2های مینگوسبه خصوص پس از کار

ها در حین فرآیند تهیه مواد دهندهباشد. ساز و کار بر هم کنش امواج میکرو با واکنشانرژی بسیار زیاد آن می

گیرد و در نامعلوم است، اگرچه که انتقال انرژی ریز موج به مواد از طریق رزونانس و یا آسایش صورت می

توان نانوذرات را در حالت جامد تهیه کرد بلکه زموج نمیشود. با استفاده از امواج رینهایت ماده سریع گرم می

 آورد.وجود میهفرآیندهای ریز موج، در حالت محلول نانوذرات را ب

 اند:مواد در ارتباط با ریز موج سه دسته

-ای شکل که به عنوان هدایت کنندههای تودهبه عنوان مثال فلزات و آلیاژ ،دهندریز موج را انعکاس می -الف

 گیرند.ی این امواج مورد استفاده قرار میها

اند. مثل کوارتز ذوب شده، زیرکون دهند و نسبت به این امواج شفافموادی که ریزموج را از خود عبور می -ب

و چندین نوع شیشه و سرامیک )به شرطی که حاوی فلزات واسطه نباشد(، تفلون و غیره. در نتیجه از این 

 شود.انجام فرآیند ریز موج استفاده میمواد برای ظرف و اتاقک 

. مواد کنندپیدا میمواد جذب کننده ریز موج که انرژی ریز موج را جذب کرده و افزایش سریع دمایی  -ج

)صلواتی نیاسری و  شوندالکتریک غیر قطبی که بین دو الکترود قرار گرفته یک نمونه خوب محسوب میدی

 .(1388فرشته، 

                                                           
1-Microwave irradiation 
2- Mingos 
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 روش فراصوت -1-7-2

-را تشریح می kHz 20 1های شیمیایی توسط امواج فراصوتیشکستن پیوند ،های پیشرفتهبعضی از تئوری

اند که اتفاقات اصلی در فرآیند سونوشیمیایی شامل ایجاد، رشد و از ها به این نتیجه رسیدهکنند. تمامی تئوری

ی شکسته شدن هایی است که نحوهباشد. مکانیزم نقاط داغ یکی از تئوریبین رفتن حباب در یک مایع می

ها دمای بسیار این تئوری پس از انفجار حبابمطابق دهد. ها را در جریان منفجر شدن حباب شرح میپیوند

-ها در کمتر از یک ثانیه صورت میشود. انفجار این حباب( کلوین ایجاد می5000-2500زیادی در حدود )

ها اجازه سرد شدن های سریع مواد در درون حباباست که جنبشگیرد. مکانسیم تشکیل مواد به این صورت 

آید. اگر پیش ماده، ترکیب غیر وجود میهای بدهد و در هر حبابی مقدار کمی از مراکز هستهسریع را نمی

های گیرد. واکنشدر اطراف  حباب  منفجره شده صورت می nm 200 فراری باشد، واکنش در یک حلقه

اما در برخی موارد  ،اندگیرد. محصوالت این واکنش در بیشتر مواقع بلوریفاز مایع انجام میسونوشیمیایی در 

ای وابسته است که شوند. نوع محصوالت بلوری به دمای حلقهشکل نیز تولید میبه صورت نانو ذرات بی

ا بیشتر از دمای گیرد. دما در این حلقه کمتر از دمای داخل حباب منفجر شده امواکنش در آن انجام می

کنند. های غیر آلی استفاده میهای سونوشیمیایی از پیش مادهبیشتر واکنش باشد. درای میی تودهماده

 محصوالت تشکیل شده در اندازه، شکل، ساختار و فاز جامدشان )بلوری یا آمورف( متفاوتند اما اغلب در اندازه

امواج، ترکیب گاز، فشار گاز و غیره بر روی بازده و سرعت ها، قدرت هایی نظیر فرکانسنانو هستند. کمیت

توان توضیح داد. به این دلیل که گذارند. اما مکانیسم تغییر این پارامترها را نمیواکنش سونوشیمیایی تاثیر می

  .(1388)صلواتی نیاسری و فرشته،  کندهای مختلف، به طور متفاوتی عمل میها در واکنشاین پارامتر

 ژل -روش سل -3 -1-7

 -کند. روش سلعبارت است از سوسپانسیون ذرات معلق جامد در مایع که شکل خود را حفظ می 2ژل -سل

گیرد. با استفاده از این ژل برای تهیه ذرات سرامیکی و اکسید فلزی همگن با خلوص باال مورد استفاده قرار می

ت بسیار باالیی کنترل کرد. از نظر تئوری این امکان وجود توان ماهیت، اندازه و خواص مواد را با دقفرآیند می

                                                           
1-Ultasonic irradiation 

1-Sol- gel 



 

 

17 
 

دارد که درصد ترکیب اجزا مواد ترکیبی را از صد درصد معدنی تا صد درصد آلی تغییر داد. این موضوع 

 ژل عبارت است از : -سازد. مراحل فرآیند سلقابلیت این مواد را در دستیابی به خواص بهبود یافته روشن می

 هاکردن پیش مادهمخلوط  -الف

 دهی )تشکیل سل( فرآیند هیدرولیز و شکل -ب

 ژل شدن -ج

 عمل آوری  -چ

 خشک کردن  -ح

 زدایی یا تثبیت شیمیاییآب -خ

 متراکم کردن -د

 

 ژل -مراحل تهیه نانومواد به روش سل -Error! No text of specified style in document.-2شکل 

 

 کرد:توان به صورت زیر خالصه را می 1ژل -مزایای اصلی روش سل

 عدم نیاز به وسایل و تجهیزات گران قیمت -الف     

                                                           
www.springerimages.com/Images 1- 
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 تهیه مواد با درجه خلوص باال -ب

 ی باالی همگن شدن به دلیل انجام واکنش در محیط مایع درجه -ج

 تهیه محصوالت متنوع -ح

 باشندتهیه موادی که به طور معمول در دمای پایین قابل تهیه نمی -خ

 تهیه سطوح با درصد تخلخل قابل کنترل -د

 توان خالصه کرد: همچنین معایب این روش را به صورت زیر می

 های فلزیها از قبیل آلکوکسیدگران قیمت بودن پیش ماده -الف

 بر بودن مراحل واکنش زمان -ب

 .(1388فرار بودن برخی از محصوالت )صلواتی نیاسری و فرشته،  -ج

 روش هیدروترمال -1-7-4

ترین های تولید مواد پیشرفته است. یکی از عمومیترین روشبه عنوان یکی از مهم 1روش هیدروترمال

ای در صنایع الکترونیک، کاتالیزورها، های این روش تولید مواد نانوساختار است که کاربردهای گستردهمزیت

یدروترمال نه فقط غیره دارد. روش ه داروها وها به صورت مغناطیسی، زیستی دادهها، ذخیره کنندهسرامیک

های مهم در تولید نانوهیبریدها کند، بلکه یکی از روشبر پخش ذرات و تولید نانوذرات بسیار همگن کمک می

توان به صورت هر واکنش ناهمگنی که در حضور آب و تحت ها است. فرآیند هیدروترمال را میو نانوکامپوزیت

های مختلف، روش هیدروترمال جایگاه مخصوصی ین روشفشار و دمای باال انجام گیرد، تعریف کرد. در ب

مانند تهیه بلورهای بسیار  یفرآیندهای ،توان با استفاده از این روشهای معمولی دارد. مینسبت به سایر روش

های ای، تغییرات، آبگیری، استخراج، تعادالت فازی، واکنشبلورهای بزرگ و تودهریز و خالص، تک

 .(1388)صلواتی نیاسری و فرشته،  های مهم دیگری را انجام دادواکنش الکتروشیمیایی و نیز

 

                                                           
1-Hydrothermal 
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Abstract 

     With regards to the consequences of uncontrolled use of pesticides in agriculture, 

the use of environment-friendly agents for plant diseases management in the last half-

century has been strongly considered. In recent years, the use of nanotechnology in 

the control of human, plant and animal pathogens raised and has been associated with 

success. In this study, TiO2 -based nanocomposite (TiO2/AgBr) was first prepared by 

ultrasound irradiation, and then the effects of this material against Fusarium 

graminearum, F. oxysporum fsp. lentis, Botrytis cinerea and Sclerotinia sclerotiorum 

with one of two methods of spore suspension (bioreactor) and mixing with culture 

medium (macrodilution) were investigated. In the first way, the as-prepared 

nanocomposite was added to the spore suspension of the F. graminearum and, after a 

while, cultured on the MEA culture medium and the comparison between the 

treatments and the control was performed in terms of germination or macroconidium 

degradation. In this method, the effect of different weight percentages of silver 

bromide and calcination temperature were also examined. In the second examination, 

different concentrations of this nanocomposite (100, 150, 200, 300 and 400 ppm) 

were added to the PDA and then all three phytopathogenic fungi were cultured and 

the inhibitory percent was calculated as compared to the control. The resultant 

samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron 

microscopy (SEM), energy dispersive analysis of X-rays (EDX) and Fourier 

transform infrared spectroscopy (FT-IR). The results showed that the nanocomposite 

with 20 wt% of silver bromide had the highest inhibitory effect on the mycelial 
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growth of F. graminearum in the least time, so that all fungi were degraded in the 

initial times of treatment. For the 5, 10, 20, and 30% weights of the nanocomposites, 

inactivation of fungal spores after 60 minutes was 35.2%, 97.8%, 98.9%, and 98.7%, 

respectively, while for the pure TiO2, the inhibition rate was 13.42 %. Also, with 

increasing ultrasound irradiation time, inactivation rate constant decreased. It was 

also found that the antifungal activity of the nanocomposite without calcination was 

higher than those of the calcined samples. The results of the mixing of TiO₂/AgBr 

(20%) nanocomposite with PDA showed that with increasing nanocomposite 

concentration, the adsorption rate increased and as a result, the inhibitory effect on 

fungus increased. Considering the significant inhibitory effect of as-synthesized 

nanocomposite against phytopathogenic fungi and considering features such as 

simple synthesis and environmentally friendly nature, it seems that this 

nanocomposite can be used after supplementary field research and mass production to 

deal with these pathogens instead of chemical pesticides. 
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