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چکیده

هدف از این مطالعه ،مروری بر فناوری نانو و کاربرد آن در علوم دامی است .نانو یک واحد اندازهگیری است برابر با
 01-9متر و تمام اشیاء و موجوداتی که اندازۀ آنها در حد  0تا  011نانومتر است ،اشیاء و موجودات نانو مقیاس نامیده
میشوند .خواص مواد در مقیاس نانو بسیار متفاوت از مقیاس ماکرو است .با کاهش اندازۀ ذرات ،نسبت سطح به حجم افزایش
یافته و خواص و عملکرد آنها تغییر میکند .به عبارت دیگر اگر ذراتِ یک ماده خاص در حد چند نانومتر ( 0تا  011نانومتر)
کوچک شود ،این ذرات ویژگیهای متفاوتی با ذرات بزرگ اولیه خواهند داشت .رنگ ،شفافیت ،واکنشپذیری ،خواص
الکتریکی ،خواص مغناطیسی ،سختی ،حلّالیّت و نقطه ذوب از جمله ویژگیهایی هستند که با کاهش اندازۀ ذرات در اندازۀ
نانومتر تغییر پیدا میکنند .این امر سبب شده است تا مقیاس نانو بیش از سایر مقیاسها در صنعت دامپروری مورد توجه
قرار گیرد .در حوزۀ علوم دامی استفاده از فناوری نانو سبب بهبود در حوزههای مختلف از جمله تحقیقات تولید مثل ،ساخت
واکسنهای دامی ،حسگرها و افزایش کیفیت خوراک و بستهبندی مواد غذایی شده است .بنابراین ،به نظر میرسد با توجه
به تغییر خواص مواد در اندازۀ نانو و دستاوردهای حاصل شده در این زمینه ،میتوان در تحقیقات علوم دامی و در حوزههای
مختلف ،از این فناوری بهره برد.
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این که چند بُعد در مقیاس فناوری نانو داشته باشند،

مقدمه

فناورهای نانو توانایی ایجاد تغییرات سودمند در بخش

تقسیمبندیهای مختلفی دارند .یکی دیگر از این تقسیمبندیها

کشاورزی و دامپروری به عنوان تأمینکنندگان مواد غذایی و

بر حسب تعداد ابعاد آزاد آنها است .منظور از بُعد آزاد ،بُعدی

پروتئین مورد نیاز جوامع بشری را دارد .در سالهای اخیر

است که در مقیاس نانو نباشد و هر مقداری بتواند داشته باشد.

نانوذرات و سایر نانومواد به تمام حوزههای زندگی روزمرۀ ما از

بر این اساس مواد به چهار دستۀ نانوذرات (،)NanoParticles

جمله در کاربردهای صنعتی ،اجزای اصلی کاتالیزورها ،حسگرها،

نانوسیمها ( ،)Lieber and Wang, 2007( )NanoWiersالیههای

ساخت داروها و در حوزه دامپروری در ساخت رقیقکنندههای

نازک ( )Thin Filmsو نانومواد حجیم ()Bulk Nanomaterials

انجماد اسپرم وارد شده است

( Nadri et al., 2019; Nadri et

( )Lyakishev et al., 2003تقسیم میشوند که هر کدام

 .)al., 2020; Zhang and Webster, 2009در پیریزی علوم نانو،

ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارند (.)Alagha et al., 2017

ریچارد فاینمن ،فیزیکدان برندۀ جایزه نوبل سال  ،5691نقش

هدف از این مطالعه مروری بر فناوری نانو و آشنایی دانشجویان

بسزایی داشته است .او دیدگاههای خود را در یک سخنرانی در

رشتۀ علوم دامی با فناوری نانو و تحقیقات و دستاوردهای آن در

انجمن فیزیک آمریکا با نام «در پاییندست ،فضای زیادی وجود

حوزه علوم دامی است.

دارد» ،مطرح کرد .فاینمن در سخنرانی خود فرآیندی را توصیف
کرد که در آن دانشمندان قادر خواهند بود اتمها و مولکولهای
جداگانه را دستکاری و کنترل کنند .در سال  ،5695با توسعه
میکروسکوپ تونلی ،روشی که میتوانست اتمهای منفرد را ببیند،
نانوتکنولوژی مدرن آغاز شد ( .)Toumey, 2008در واقع ،تجمعی
از واحدهای سازنده (اتم یا مولکول) با اندازهای بین  5تا 511
نانومتر را نانوذرات میگویند .از لحاظ تعداد اتم ،معموالً ذراتی که
بین  51تا 519اتم دارند را نانوذرات میگویند .ذراتی که بین  5تا
 51اتم دارند ،معموالً مولکولها هستند .گرچه ،در بعضی موارد
مخصوصاً در مورد مولکولهای زیستی ،مولکولهایی وجود دارند

شکل  -0اشکال مختلف نانوذرات ()Gatoo et al., 2014

که تا  51اتم نیز دارند ) .(Aslan et al., 2005با تغییر اندازۀ
نانوذرات در محدودۀ  5تا  511نانومتر ،نسبت سطح به حجم و
فاصله ترازهای انرژی تغییر میکند .عامل بسیاری از تغییر خواص
و ویژگیها در اندازۀ نانومتر این دو متغیر هستند .به عبارت دیگر
با کنترل اندازۀ نانوذرات میتوان خواص آنها را کنترل کرد که
از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار است .به طور کلی مواد دارای
سه بعد طول ،عرض و ارتفاع هستند .اگر حداقل یکی از این ابعاد
در مقیاس فناوری نانو ( 5-511نانومتر) باشد ،به آن ماده
نانوساختار گفته میشود .نانومواد بر حسب ابعادی از آنها که در
مقیاس نانو قرار دارد ،به چهار دستۀ نانومواد صفر بعدی ،یک
بُعدی ،دو بُعدی و نانومواد حجیم سه ُبعدی تقسیمبندی میشوند.
نانومواد به دلیل اندازۀ بسیار کوچک خود ،خواص ویژه و بعضاً
متفاوت با دیگر مواد معمولی را از خود نشان میدهند

( Tiwari

روشهای ساخت نانو مواد

دو روش اصلی برای ساخت نانو مواد پیشنهاد شده است.
این روشها شامل روش باال به پایین و روش پایین به باال میباشد
که در ادامه به طور مختصر توضیح داده میشوند.
در روش باال به پایین ،از مواد حجیم برای تولید مواد
نانوساختار استفاده می شود .روشهای باال به پایین عبارتند از:
آسیاب مکانیکی ،فرسایش لیزری ،حکاکی شیمیایی ،کندوپاش و
انفجار الکتریکی .روشهای پایین به باال نیز شامل روش رسوب
بخار شیمیایی ،روش هیدروترمال ،روش سل -ژل و روش میسل
معکوس میباشد ) .(Baig et al., 2021در مطالعات علوم دامی به
طور عمده از روش باال به پایین یعنی تولید نانو ذارت از مواد
حجیم استفاده میشود.

 .)et al., 2012; Zhang et al., 2018مواد نانو ساختار بر حسب
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شکل  -2روشهای ساخت نانو مواد (روش باال به پایین و روش پایین به باال) (.)Khanna et al., 2019

 511111نانومتر است .تصویر زیر نمونۀ تصویری از اندازه و

مقیاس نانو

در سیستم بین المللی واحدها ،یک نانو به معنای یک

مقیاس نانوتکنولوژی دارد که نشان میدهد مواردی در مقیاس

میلیاردم متر یا  51-6متر است .یک رشتۀ  ،DNAقُطری برابر با

نانو چقدر کوچک هستند .باکتریها طولی برابر با  5/1میکرومتر

 5/1نانومتر دارد .عرض یک موی انسان برابر با  91111تا

و یک قطرۀ آب قطری برابر با  5/1میلیمتر دارد.

شکل  -3مقیاس اشیاء ()https://www.nano.gov/nanotech-101/what/nano-size
Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 3 (Serial Number 21), Winter 2022
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منطقه شروع شده و سپس تحت شرایطی به عمق نفوذ میکند.

خواص نانو مواد

به طور کلی جنس و اندازۀ نانوذرات خواص و ویژگیهای

با ریز شدن ابعاد ماده و رسیدن به ابعاد نانو ،سطح ماده و به تبع

آن را تعیین میکنند و کاربردهای بسیار زیادی در صنایع

آن اتمهای روی سطح ماده نیز به طور قابل توجهی افزایش

گوناگون دارند ( .)Hielscher, 2007همۀ خواص و ویژگیهایی که

مییابد و در نتیجه ماده به شدت ناپایدار و واکنشپذیر میشود

در نانوذرات ایجاد میشود را میتوان با دو عامل افزایش سطح

(.)Stamps et al., 2000; Zhang and Webster, 2009

(Baig

واکنشپذیری یا تمایل یک ماده برای واکنش با سایر مواد ،از

نسبت به حجم و گسسته شدن ترازهای انرژی توجیه کرد

جمله مهمترین خواص شیمیایی است که در مقیاس نانو

).et al., 2021

واکنشپذیری مواد به طور چشمگیری افزایش پیدا میکند.

تفاوتهای دنیای نانو

در شرایط عادی ،ویژگیهای یک مادۀ خاص تا حد قابل
قبولی ثابت است و ما میتوانیم مواد را از روی خواص آنها
شناسایی کنیم .موضوع جذابیّت مقیاس نانو نیز مربوط به خواص
مواد است .یافتههای دانشمندان نشان میدهد که خواص مواد در
مقیاس نانو بسیار متفاوت از مقیاس ماکرو و شرایط عادی آن
مواد است .به عبارت دیگر اگر ذراتِ یک مادۀ خاص را در حد

همچنین ،از نانو مواد برای افزایش سرعت واکنش مواد دیگر (به
عنوان کاتالیزگر) نیز استفاده میشود .افزایش واکنشپذیری مواد
در مقیاس نانو ،امکان ساخت کاتالیزگرهای بسیار قویتری را
برای ما فراهم کرده است

( ;Trubetskaya et al., 2020

.)Wagemaker et al., 2007
خواص مغناطیسی و آنتی باکتریال مواد

چند نانومتر ( 5تا  511نانومتر) کوچک کنیم ،این ذرات

یکی از تغییرات بسیار کاربردی خواص مواد که در ابعاد نانو

ویژگیهای متفاوتی با ذرات بزرگ اولیه خواهند داشت .این امر

ایجاد میشود ،این است که بسیاری از مواد در ابعاد معمولی خود

سبب شده است که مقیاس نانو به طور جدیتری مورد توجه

خواص مغناطیسی ندارند؛ امّا ،کاهش ابعاد آنها بیش از یک

پژوهشگران و صنایع قرار گیرد ( .)Baig et al., 2021نقطه ذوب،

اندازۀ مشخص و در محدوده فناوری نانو (زیر  511نانومتر)

خواص حرارتی ،خواص الکتریکی ،خواص مکانیکی و دهها

میتواند موجب ایجاد خواص مغناطیسی در آن ماده شود .دلیل

خاصیت فیزیکی و شیمیایی شناخته شدۀ دیگر نیز در مقیاس

ایجاد خواص مغناطیسی در موادی که در ابعاد معمولی خواص

نانو تغییر میکنند .نانو مواد از نظر خواص نوری ،رنگ ،خواص

مغناطیسی ندارند ،افزایش بسیار زیاد سطح و ایجاد پیوندهای

مغناطیسی ،خواص آنتیباکتریال و خواص واکنشپذیری و

شکسته شده روی سطح است .با توجه به اینکه در مقیاس نانو به

تفاوت هایی با مواد در شرایط عادی و سایز معمول خود دارند .با

دلیل شکستن پیوندهای بین اتمهای موجود در ساختار آن ماده،

کاهش اندازۀ نانوذرات ،امواج خاصی با فرکانس مشخص جذب

شرایطی به وجود میآید که در آن اتمهای موجود در سطح

میشوند و ویژگیهای آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان

بیرونی مواد به صورت آزاد و یا اصطالحاً دچار کمبود اتم میشوند،

مثال ،میتوان ابعاد نانوذرات از جنس مشخص را طوری تنظیم

این امر باعث میشود تا اکثر مواد بتوانند خواص مغناطیسی قابل

کرد که امواج فروسرخ ،فرابنفش ،رادیویی و غیره را جذب کنند.

توجهی را کسب کنند (.)Baig et al., 2021

همچنین ،در مقیاس نانو رنگ ذرات نانومتری ،با رنگ ذرات

برخی از نانوذرات مانند نقره و طال دارای خواص

بزرگترشان متفاوت است .طال و نقره شناخته شدهترین

ضدمیکروب یا آنتیباکتریال هستند؛ بدین معنی که میکروبها

نمونههای این مواد هستند که با کاهش اندازۀ ذرات و حتی تغییر

نمیتوانند روی آنها رشد کنند .مطاعات نشان دادهاند که کاهش

( Huang and

اندازۀ ذرات نقره سبب افزایش خاصیت ضدمیکروبی آن شده است

شکل هندسی آنها ،رنگ آنها نیز تغییر میکند
.)El-Sayed, 2010; Lee and El-Sayed, 2006

( .)Yamamoto, 2001مطالعات زیادی برای ارزیابی و تخمین
پتانسیل ضدباکتریایی نقره و محصوالت مرتبط با آن انجام شده

واکنش پذیری

واکنشهای شیمیایی در همان سطح ماده اتفاق میافتند،
محلی که ماده با محیط اطراف در تماس است .واکنش از این

است ،و مشخص شده نانومواد شامل ذرات نانونقره پوششدهی
شده روی  Tio2بوده که در مجاورت رطوبت و هوا یونهای
فعال OH-و  O2-تولید مینماید ،این ذرات نقره باعث استرس
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DNA

مناسبی برای انتقال مواد به سلولها یا بافتهای مختلف هستند.

اکسیداتیو ،اختالل در عملکرد پروتئین ،آسیب غشاء و

میشود که منجر به آسیب سلولی میکروبی میشود .گزارشها

همچنین ،در فاز مطالعات حیوانی ،از پلیپروپیلنیمن حاوی

نشان دادهاند که یونهای نقره ( )Agبه طور محکم با پیوندهای

ترانسفرین به عنوان حاملی امیدوارکننده برای درمان برخی

تیول ( )-SHسلولها متصل شده و آنها را غیرفعال

سرطانها استفاده شده است .عالوه بر این ،مطالعات نشان داده

میکنند ) .(Ahmad et al.,2020به عنوان مثال ،مشخص شده

است که از مواد با اندازۀ نانوذرات برای پوشش بهتر و محافظت

است که ذرات نقره جذب فسفات را در باکتری اشریشیا کُلی ( E.

از غشاهای سلولی در شرایط مختلف نیز استفاده میشود .با

 )Coliرا مهار و رشد آن را متوقف میکنند .همچنین ،منجر به

کاهش اندازۀ ذرات به زیر  511نانومتر پوشش و محافظت بهتری

خروج فسفاتها ،گلوتامین ،مانیتول ،پرولین ،سوکسینات

از غشاهای سلولی از جمله اسپرم بز به عمل میآید

( Nadri et

میشود .عالوه بر این ،ذرات نقره اکسیداسیون گلوکز ،گلیسرول،

.)al., 2019

فومارات و سوکسینات را در اشریشیا کُلی مهار میکند (Li et al.,

) .2011از این ذرات معموالً در لوازم آرایشی ،بهداشتی ،نساجی
و غیره استفاده میشود .از کاربردهای آن میتوان به ساخت
ژلهای تمیزکنندۀ دست بدون استفاده از آب ،استفاده در
صابونها و شامپوها ،استفاده در لباسها و ساخت لباسهای
ضدمیکروب ،استفاده در تجهیزات پزشکی و غیره اشاره کرد.

فناوری نانو و علوم دامی
امروزه نانو فناوری پتانسیل حل بسیاری از مشکالت مرتبط
با سالمت ،پرورش و تولید محصوالت دامی را دارد .اگرچه،
کاربردهای نانوفناوری بحث برانگیز است اما در علوم دامی
کاربردهای متعددی پیدا کرده است .از جمله تولید واکسن،
تشخیص بیماری ،درمان ،دارورسانی ،تولید مکملهای خوراکی،

کاربـردهـای فناوری نـانـو

ساخت نانوتراشهها و نانوحسگرها .امروزه از فناوری نانو در

فناوری نانو و پزشکی

زمینههای مختلفی از جمله بهبود هضم و جذب خوارک ،کنترل

نانو تکنولوژی امکان رساندن دارو به سلولهای خاص را با

کیفیت خوراک ،مکملهای خوراک ،امنیت زیستی خوراک و

استفاده از نانوذرات فراهم کرده است .مصرف کلی دارو و عوارض

بستهبندی و ذخیره مواد خوراکی نیز استفاده میشود (شکل .)4

جانبی ممکن است به میزان قابل توجهی با استفاده از به
کارگیری فناوری نانو کاهش یابد .همچنین ،دارورسانی هدفمند
سبب کاهش عوارض جانبی داروها همراه با کاهش هزینههای
مصرف و درمان شده است ( .)Lavan et al., 2003انتقال دارو با
استفاده از فناوری نانو ،احتماالً به دلیل کاهش شدید اندازۀ ذرات
و افزایش قابلیت دسترسی آنها جهت جذب راحتتر از دستگاه
گوارش و سایر بافتهای هدف ،در به حداکثر رساندن زیست
فراهمی این ترکیبات در بافتهای خاص بدن و در یک بازۀ زمانی
ویژه متمرکز است .مشخص شده است که استفاده از نانو ذرات
لیپوزومی به عنوان حاملی برای انتقال مواد به سلول ،به دلیل
افزایش سطح به حجم ذرات مورد استفاده و همچنین افزایش
نفوذپذیری آنها سبب شده است که میزان گلوتاتیون مورد
استفاده در رقیقکنندۀ اسپرم کاهش یابد (.)Nadri et al., 2020
همچنین ،به دلیل نفوذپذیری باالی نانومواد ،از آنها به عنوان
حاملهایی برای انتقال مواد به داخل سلول یا بافتها در درمان
بیماریهای مختلف استفاده میشود ( Deng et al., 2020; Zhao

شکل  -0کاربرد نانوفناوری در تغذیه دام ()Yadav et al., 2019

فناوری نانو و تولیدمثل دام
امروزه تشخیص فحلی یکی از مهمترین مسائل دامداریها
محسوب میشود .تشخیص به موقع فحلی سبب کاهش روزهای
باز و افزایش سودآوری در دامداریها میشود .بدین منظور،
محققان از حسگرهای ساخته شده از نانو لولههای کاشتنی در

 .)and Zhu, 2016امروزه پلیاسترهای زیست تخریبپذیر گزینه
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زیر پوست به منظور تشخیص تغییرات سطح هورمون استرادیول

نتیجهگیری کلی

برای تشخیص زمان فحلی دام استفاده میکنند.

با توجه به نیاز روز افزون بشر به منابع انرژی ،مشکالت

نانولولهها توانایی اتصال به آنتیبادی استرادیول در زمان

آلودگی محیط زیست و افزایش خواص سمی مواد شیمیایی ،علم

پیک استرادیول در زمان فحلی را دارند (.)O'connell et al., 2002

نانوتکنولوژی به کمک بشر آمده است تا موادی با باالترین سطح

همچنین ،استفاده از میکروسیاالت در جداسازی اسپرمهای  Xو

کیفیت و کمترین میزان آلودگی محیط زیست تولید نماید .این

 Yبه مدیریت بهتر تولیدمثل دام کمک کرده است ( Mallica et

نانوساختارها و یا نانومواد ،نیمه عمر طوالنیتر و محصوالت

 .)al., 2005اگرچه ،در ساخت رقیقکنندههای اسپرم و افزدون

هوشمندتر و کم خطرتری خواهند داشت که در نهایت سبب

مکملهای نانویی از جمله نانوذارت سلنیوم به رقیقکنندۀ اسپرم

صرفه اقتصادی باالیی در تولیدات آنها خواهد شد .این علم در

است ( Khallil et

واقع سبب ارتقای سطح کیفیت علوم مختلف پزشکی ،دامپزشکی،

 .)al., 2018; Nadri et al., 2019نتایج مطالعات نشان میدهد که

علوم زیستی ،کشاورزی و صنایع غذایی و غیره شده است .در

استفاده از فناوری نانو در حوزه علوم دامی بسیار تأثیرگذار بوده

حوزۀ فناوری علوم دامی تحقیقات ارزندهای انجام گرفته است که

است و امروزه محققین زیادی در این حوزه به سمت استفاده از

با استفاده از فناوری نانو موفق به ارتقای محصوالت این حوزه

این فناوری در تحقیقات خود روی آوردهاند.

شدهاند .تولید کیتهای تشخیصی ،مواد ضدعفونیکنندۀ دامی،

گاو نیز دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده

فناوری نانو و صنعت طیور
به طورکلی ،از فناوری نانو در صنعت طیور در زمینههای
مختلف از جمله استفاده از نانوذرات و نانومواد به عنوان مواد

بهبود کیفیت بستهبندی مواد غذایی ،ساخت داروهای دامی و
افزایش کیفیت خوراک دام و طیور از جمله دستاوردهای این
حوزه

است.

غذایی و افزودنیهایی که مستقیماً در خوراک استفاده میشوند
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Abstract
The purpose of this study is to review nanotechnology and its application in animal
sciences a Nano is a unit of measurement equal to 10-9 meters, and all objects and organisms
ranging in size from 1 to 100 nanometers are called Nano scale objects and organisms. The
properties of materials at the Nano scale are very different from those at the macro scale.
As the particle size decreases, the surface-to-volume ratio increased and their properties and
performance change. In other words, if we reduce the particles of a particular substance to
a few nanometers (1 to 100 nanometers), these particles will have different properties from
the original large particles. Color, transparency, reactivity, electrical properties, magnetic
properties, hardness, solubility, and melting point are some of the properties that change
with decreasing particle size to Nano scale. This has led to the Nanoscale being considered
more than any other scale, including the livestock industry. In the field of animal science,
the use of nanotechnology has led to improvements in various fields, including reproductive
researches, the development of livestock vaccines, sensors, and increased feed quality and
food packaging. Therefore, it seems that due to the change in the properties of materials at
the Nano scale and achievements in this field, this technology can be used in animal science
industry in various fields.
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