گـزارش

نگاهی بر وضعیت توسعه فناوری نانو
در بخش کشاورزی ایران و جهان
 1مقدمه
تامین امنیت غذایی بش��ر ،يك��ي از مهمترين
چالشهاي فراروي جهان در قرن آینده اس��ت.
رش��د روزافزون جمعيت و كمبود مواد غذايي
از یک س��و و ناب��ودی بخش مهم��ی از منابع
زیس��تمحیطی ک��ره زمین به دلیل اس��تفاده
بیرویه از سوی دیگر ،لزوم تغییر نگرش جدی
نس��بت به مدیریت بخش کش��اورزی در سطح
جهانی را نمایان میسازد.
ل متحد ،حدود 900
طبق گزارش سازمان مل 
ميلي��ون نفر از جمعيت جهان دچار فقر غذايي
هستند .شمار افراد قرار گرفته در زير خط فقر (از
نظر تامين انرژي مورد نياز روزانه بدن) روزبهروز
در حال افزايش است .جديدترين پيشبينيها
حاکي از آن اس��ت که اين آمار تا س��ال 2020
ميالدي به رقمي بالغ بر يک ميليارد نفر خواهد
رس��يد و اين بدان معناست که حفظ نوع بشر
در بلند مدت و نجات خيل عظيم انس��انها از
خطر گرسنگي ،نيازمند توجه ويژه متخصصان
و سياس��تمداران ام��روز جه��ان ب��ه توس��عه
پايدار و همه جانبه صنعت کش��اورزي اس��ت.
فناوری نانو از جمله فناوریهای نوینی اس��ت
که امیده��ای زیادی را برای رف��ع کمبودها و
توس��عه بخش کش��اورزی ایجاد نموده اس��ت.
در ای��ن گزارش وضعیت توس��عه فن��اوری نانو
در بخش کش��اورزی ايران و جه��ان را به طور
اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 2ضرورت توس�عه فن�اوری نانو در بخش
کشاورزی کشور

یکی از بخشهای تاثیرگذار در توس��عه پایدار
کش��ورها ،بخش کش��اورزی اس��ت .در کشور
پهناوری چون ای��ران توجه ویژه به این بخش
ثم��رات ارزندهای را به دنبال خواهد داش��ت .با
توجه به تن��وع آب و هوایی و گونههای گیاهی
و دامی موجود در کش��ور ،از لح��اظ دارا بودن
پتانس��یل بالقوه کش��اورزی میت��وان ایران را
کش��وری ثروتمند دانست .اما به هرحال امروزه
داشتن پتانسیل به تنهایی پاسخگوی نیازهای
جوامع مختلف نیس��ت ،بلکه نب��ض اقتصادی
جهان در دس��ت کشورهایی اس��ت که به ابزار
فن��اوری مجهز هس��تند و میتوانن��د از منابع
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موجود حداکثر بهرهوری را داشته باشند.
فناوری نان��و درکنار زیس��تفناوری ،فناوری
هس��تهای و فن��اوری اطالع��ات ب��ه عن��وان
فناوریه��ای برتر قرن  21محس��وب ش��ده و
توانسته اس��ت س��ایر علوم را تحت تاثیر خود
قرار دهد.
هرچند که درن��گاه اول چگونگی به کارگیری
فن��اوری نان��و در زیر ش��اخههای متنوع بخش
کشاورزی مبهم به نظر میرسد اما حقیقت این
اس��ت که فناوری نانو توانایی به فعل رس��اندن
پتانس��یلهای بالقوه کش��اورزی در بس��یاری
از کش��ورهای درحال توس��عه ازجمله ایران را
داراست.
با توجه ب��ه کاربردهای ف��راوان فناوری نانو،
این فناوری هم اکنون انقالبی را در س��ایر علوم
از جمله صنعت کش��اورزی ایج��اد نموده و در
آیندهای نزدیک نقش آن در برنامههای اقتصادی
دنیا بسیار تاثیرگذار خواهد شد .با توجه به نوپا
بودن این علم فاصله ایران از س��ایر کشورهای
توس��عه یافته بس��یار کمتر از علوم دیگر است.
بنابراین با در نظر گرفتن پتانس��یلهای فراوان
صنعت کش��اورزی در ایران ،تردیدی نیست که
با سرمایهگذاری و برنامهریزی در جهت کاربرد
این فناوری میتوان در مسیر توسعه و پیشرفت
کشور گام برداشت.
 3فناوری نانو در کش�اورزی ایران
بع��د از اج��راي برنامههاي ترويج��ي متعدد و
اقبال متخصصان و دس��تگاههاي اجرايي كشور
به فن��اوري نانو به عنوان يك��ي از اولويتهاي
فناوري كش��ور و تدوين برنامههاي توسعه آن
در دس��تگاههاي مختلف ،مقرر گرديد از تمركز
كاري در ستاد ويژه توسعه فناوري نانو اجتناب
گردي��ده و هر دس��تگاهي در ح��وزه ماموريت
اصلي خود به فناوري نانو بپردازد.
در همین راس��تا وزارت جهاد كش��اورزي ،كه
امروز متولي اصل��ي تامين غذا و امنيت غذايي
در كشوراس��ت ،ماموریت ترویج و برنامهریزی
برای توس��عه فن��اوری نانو در عل��وم و صنایع
کشاورزی کشور را برعهده گرفت.
از زمان آغاز به کار این نهاد ،عم ً
ال سیاستگذاری
و راهبری امور پژوهشی مرتبط با فناوری نانو در

سطح وزارت جهاد کشاورزی به صورت منسجم
در ای��ن مجموعه صورت میگیرد .با این وجود
بخش قابل توجهی از سهم تولید دانش در این
بخش مربوط به انتش��ار مقاالت و پایانامههای
مس��تقل دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد
و دکت��ری اس��ت ک��ه همانند س��ایر بخشها
به صورت متمرکز توس��ط س��تاد ویژه توسعه
فن��اوری نان��و م��ورد حمای��ت ق��رار میگیرد.

1. 3
به دنبال تش��كيل س��تاد ويژه توسعه فناوري
نانو ،كميته فناوري نانو وزارت جهاد كشاورزي
تش��كيل و هم اكنون نيز با سابقه فعالیت بالغ
بر  6س��ال و با حضور نمايندگاني از موسسات
تحقيق��ات واكس��ن و سرمس��ازي رازي ،علوم
دامي ،ش��يالت ،گياهپزش��كي ،فني و مهندسي
كشاورزي ،خاك و آب ،جنگلها و مراتع كشور،
اص�لاح و تهي��ه نهال و بذر و پژوهش��كدههاي
مهندس��ي جهاد كشاورزي و زيس��ت فناوري،
س��ازمان دامپزش��كي كش��ور و همچني��ن
معاونتهاي امور توليدات گياهي ،امور دامي و
آب و خاك و صنايع در حال فعاليت ميباشد.
با توجه به عدم آشنايي مديران و كارشناسان
وزارت متبوع با فناوری نانو ،فعالیت این كميته
در آغاز کار بیش��تر در راستای آموزش و ترویج
صورت گرفته است .تدوين برنامه راهبردي در
راستای اهداف برنامه سند راهبرد آينده نانو نيز
از ديگر حركتهايي بودكه در كميته پايه ريزي
گرديد تا با هدفمند نمودن فعالیت وزارت جهاد
كش��اورزي در حوزه فناوری نانو گام موثری در
جهت توسعه این بخش برداشته شود.
تصويب و اجراي پروژههايي در عرصه فناوري
نان��و در بخش كش��اورزي از اولویتهای کاری
این مجموعه به شمار میرود و از نتایج برخي
از ای��ن تحقیقات دس��تاوردهاي کاربردی قابل
توجهی به دست آمده است.
آشناییبا کمیتهنانووزارتجهاد کشاورزی

 2. 3عناوین برخ�ی پروژههای تحقیقاتی
صورت گرفته نانو کشاورزی در کشور

در حدود  23عنوان از پروژههاي تحقيقاتي انجام
شده در زمينه نانوکشاورزي که نتايج آنها مورد
تاييد قرار گرفته در جدول ( )1آورده شده است.

جدول .1عناوين پروژههاي تحقيقاتي انجام شده در زمينه نانو کشاورزي در ايران

عنوان پروژه

موسسه/مركز

کاربرد نانوتکنولوژی در تشخيص و رديابی عوامل مهم ويروسی و ويروئيدی بيمارگر سيب زمينی در ايران

موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور

مقايسه بين زئوليت طبيعی و نانو زئوليت بر عملکرد جوجههای گوشتی

موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

بکارگيری نانو ذرات نقاط کوانتومی در تشخيص ويروس گياهی

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

بررس��ی کارايی انتقال ژن به س��لولهای گياهی با استفاده از نانو ذرات طال به ابعاد  50تا  1000نانومتر و انتقال
ژنهای مقاومت به تنشهای زيستی و غيرزيستی به برنج

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

كاربرد مدلسازی مولکولی در شناسايی ژنهاي دارويی آنزيم آسپاراژيناز

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

بررسي امكان استفاده از نانوسيلورها به عنوان ضدعفوني كننده قوي در كاهش بار ميكروبي شير

موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

استفاده از نانو ذرات عصارههاي گياهي هميشه بهار و بابونه در ساخت فراوردههاي دارويي و آرايشي _ بهداشتي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
افزايش ويژگيهای مکانيکی کامپوزيتهای الياف چوب  /پليمر به کمک فناوري نانو

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

بررسی امکان استفاده از نانو ذرات سيليسی بعنوان ناقلين غير ويروسی در فرايند انتقال ژن کاپاکازئين گاوميش
بومی ايران به گاو هلشتاين

موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

بررسي اثرات استفاده از نانو ذرات نقره و عملكرد آن در جوجههاي گوشتي

موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

بررسي توليد و كاربرد نانو الياف زيست سازگار از آگار و كيتوزان به شيوه الكتروريسي جهت حفظ و نگهداري و
افزايش زمان ماندگاري آبزيان

موسسه تحقيقات شيالت كشور

توليد نانوذرات نقره و طال بوسيله ميکروارگانيسمهاي اکستريموفيل بومي کشور

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

ساخت غشاء نانوفليتراسيون جهت جداسازی مداوم اتانول از محيط آبی فرمانتاسيون بوسيله سيستم تراوش تبخيری پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
تاثير تغذيه گياه مادري ،پيش تيمار بذور قبل از كشت با نانوسيلور و پرسيدين بر درصد جوانه زني بذور و قدرت
استقرار گياهچههاي برخي پيازهاي محلي

موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر ونهال

ارزيابي تاثير  ،PEGنيترات پتاسيم و كلسيم هيپوكلرايد ،تنتروريد ،محلول نانوسيلور و پرسيدين بر حفظ ميزان
قوه ناميه بذرها و قدرت استقرار گياهچه در تودههاي محلي پياز

موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر ونهال

اصالح خاكهاي آلوده با تركيبات آلي خطرناك و فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات آهن

موسسه تحقيقات خاك و آب كشور

اندازهگيري باقيمانده نقره در بافتهاي مرغان تحت كارآزمايي با نانوسيلور

مركز تحقيقات كش��اورزي و منابع طبيعي
اصفهان

ارزيابي اثرات نانو سيلور بر جوانه زني بذور و قدرت رشد گياهچههاي سه رقم پنبه

موسسه تحقيقات پنبه كشور

ارزيابي كارايي نانوسيلور به عنوان ماده ضدعفوني كننده در كنترل بيماريهاي گياهچه پنبه

موسسه تحقيقات پنبه كشور

توليد فيلمهاي قابل بازيافت نانوكامپوزيت نشاسته به منظور بسته بندي محصوالت كشاورزي و بررسي خصوصيات آنها موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
تصفيه پسابهاي شهري براي مصارف كشاورزي با استفاده از خاصيت فوتوكاليستي فيلمهاي نانوساختار TiO2

وكامپوزيتهاي آن در مقياس نيمهصنعتي

پژوهشكده مهندسي جهاد

بررسي استفاده از ذرات نانونقره و تركيبات نقره جهت جلوگيري از پوسيدگي چوب بوسيله موريانه

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

بكارگيري بسته بنديهاي نانويي جهت كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
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 3. 3معرفيبرخيازتجهيزاتآزمايشگاهي
فناوري نانو مرتبط با بخش کشاورزی

در ج��داول ( )2ت��ا ( )7برخ��ي از تجهي��زات
مورد اس��تفاده در پژوهشه��اي مرتبط با نانو
کشاورزي در  5مرکز موسسه تحقيقات واكسن
و س��رم سازي رازي ،پژوهش��كده بيوتكنولوژي
كش��اورزي ،موسس��ه تحقيق��ات آب و خاك،
موسسه تحقيقات ش��يالت ،موسسه تحقيقات
گياهپزش��كي و موسس��ه تحقيقات علوم دامي
كشور معرفي شده است.
 4. 3فعالیتهای پژوهش�ی مورد حمایت
ستاد در زمینه نانوکشاورزی

ت��ا پایان نیمه اول س��ال  1390در حدود 22
پای��ان نام��ه در مقط��ع دکترا 99 ،پای��ان نامه
در مقط��ع کارشناس��ی ارش��د30 ،مقاله  ISIو
 30مقاله علمی و پژوهش��ی پذیرفته ش��ده در
کنگرههای خارجی ،با محوریت علوم کشاورزی،
توس��ط دانش��جویان گرایشهای مختلف این
رشته تدوین شده و مورد حمایت ستاد توسعه
فناوری نانو قرار گرفته اس��ت .شایان ذکر است
این ارقام بدون احتس��اب پژوهشهای صورت
گرفت��ه در زمين��ه موضوعات مرتب��ط با علوم
کشاورزی توسط محققان س��ایر رشتهها ،ذکر
شده است.
مطابق نمودار ( 26 ،)1درصد از پاياننامههاي
مقطع دکترا در زمينه علوم کشاورزي مربوط
به دانش��گاه تربيت م��درس ،بوده اس��ت .در
ج��دول ( )8تع��داد پاياننامهه��اي دکت��راي
مرتبط با علوم کش��اورزي دانش��گاهها آورده
شده است.
در نمودار ( )2نيز از بين دانش��گاههاي کشور،
دانشگاه فردوس��ي مش��هد با  16پاياننامه در
مقطع کارشناس��ي ارش��د16 ،درص��د پژوهش
دانش��گاهي در حوزه علوم کشاورزي را به خود
اختصاص داده است.
 4تحقیق و توسعه نانو غذا در جهان
 1. 4شرکتهاي فعال بین المللی در زمينه
نانو غذا

تعداد ش��رکتهاي فعال در زمين��ه نانو غذاها
از سال  2002تا س��ال  2006به بیش از 100
شرکت افزايش يافته و اين ميزان تا سال 2020
به بيش از چندین هزار ش��رکت خواهد رسید.
هماکنون تع��داد قابل توجهي از ش��رکتهاي
معروف غذايي در سراس��ر دنيا وجود دارند که
تمرکز آنها معطوف به تحقيق ،توس��عه و توليد
نانو غذاها است که در صدر آنها ،اياالت متحده
آمريکا ،ژاپن و چين قرار دارند.
شرکتهاي بزرگ دنيا شامل ،Hershey،Kraft
 FoodHeinz ،Keystoneو  Unileverبا جديت
زياد به دنبال کش��ف قابلي��ت فناوري نانو براي
بس��تهبندي و م��واد مغذي بهت��ر و ايمني غذا
هستند.
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جدول  .2آزمايشگاههاي موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
رديف

نام دستگاه

زمينه استفاده

1

میکروسکوپ الکترونی

ت ِهيه تصاوير الکترونی از اجسام

2

دستگاه نانو دراپ

تهیه اسپکتروگرام و اندازهگيری غلظتهای نانويی مواد

3

سيستم نانو فيلتراسيون

نانو فیلتراسيون حاللها و محیطهای بیولوژيک

4

FPLC

جداسازی و اندازهگيری مقادير ناچيز پروتئينها و اسيدهای نوکلئيک

5

HPLC

جداسازی و اندازهگيری مواد شیمیايی

6

Real Time PCR

بررسی کمی ژنها و اسيدهای نوکلئيک

7

Particle size analyzer

اندازه ذرات

جدول .3پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
رديف

نام دستگاه

نام كمپاني سازنده

زمينه استفاده

1

Atomic Absorption Spectrometer

PerkinElmer

اندازهگیری عناصر فلزی

2

ICP

PerkinElmer

اندازهگیری عناصر

جدول .4موسسه تحقيقات آب و خاك

رديف

نام دستگاه

نام كمپاني
سازنده

1

AFM

DME

2

STM

DME

مشاهده مورفولوژي مواد هادي
تهيه تصاوير توپوگرافي س��هبعدي از س��طوح با قدرت تفكيك باال
انجام ليتوگرافي

3

EC-STM

DME

مش��اهده ساختار سطوح الكترودها در واكنشهاي الكتروشيميايي
در مقياس اتمي

4

SNOM

DME

مشاهده توپوگرافي سطح نمونه با قدرت تفكيك بسيار باال  -بررسي
خواص نوري سطوح مثل قابليت بازتاب و يا فتولومينسانس نمونه،
انتشار نور از كريستالهاي فتونيك و يا هدايت امواج در ساختارهاي
ليزري

5

STABISIZER

6

Nanodrop

Particle
Metrix
Thermo
scientific

كاربرد دستگاه

اندازهگيري سايز نانو ذرات
مش��اهده مورفولوژي مواد ه��ادي ،نيمههادي و عايق بدون نياز به
آماده سازي و خال (حتي در زير سطح مايعات)
تهيه تصاوير توپوگرافي سهبعدي از سطوح

اندازهگيريپتانسيلزتادركلوييدهاواندازهگيريسايزوتوزيعنانوذرات
اندازهگيري غلظت پروتئين و DNA

7

Combisystem
cell cut &cell
manipulator

MMI

جداس��ازي س��لول و اجزاي س��لولي جه��ت مطالع��ات ژنوميكس
پروتئوميكس و س��اير مطالعات مولكولي  -انتخاب و جداسازي انواع
سلول ها يا اجزاي سلولي متفاوت به صورت همزمان تا هشت گروه (نوع)

8

Gen gun

Biorad

انتقال ژن

9

Fluorescence
Microscope

Nikon

مشاهده ميكروسكوپي نمونههاي فلوئورسانس كننده با قدرت تفكيك
باال
بررسي نمونههاي زنده و تثبيتشده
ديجيتال فتوميكروگرافي

10

Confocal
Microscopy

Nikon

بررسي نمونههاي بيولوژيكي ضخيم
اسكن دوبعدي و سهبعدي نمونهها

11

دستكاري فيزيكي س��لول به خصوص سلولهاي جانوري  -انتقال
Micro
 Eppendorfژن و انتقال اندامكهاي گياهي و جانوري
Manipulator
استخراج سيتوسول

ادامه جدول .4موسسه تحقيقات آب و خاك

رديف

نام دستگاه

نام كمپاني
سازنده

12

HPLC

Knauer

اندازهگيري كمي مواد غير فرار

13

GC/MS

Varian

اندازهگيري كيفي و كمي مواد فرار

14

RT-PCR

Biorad

تكثير و كميسازي همزمان مولكول DNA

رديف

1

2

3

4

5
6

7

كاربرد دستگاه

جدول  .5موسسه تحقيقات شيالت

زمينه استفاده

نام دستگاه

 Electro spinningتهيه نانوالياف زيستسازگار از بيوپليمرهاي كيتين ،كيتوزان ،ژالتين و آگار
آناليز كمي و كيفي اجزاء سازنده مواد آلي
GC
اندازهگيري ويتامينها ،سموم ،اسيدهاي آمينه و...

HPLC

طيفسنج جذب اتمي اندازهگيري فلزات

اندازهگيري تركيباتي كه توانايي جذب دارند مانند مواد مغذي UV

طيفسنج نوري

اندازهگيري كربن ،هيدروژن ،نيتروژن ،گوگرد و اكسيژن

آناليز CHNSO

آمادهسازي نمونهها

روتاري

 BODسنج

اندازهگيري اكسيژن مصرفي بيوشيميايي

10

GC-Mass

آناليز كمي و كيفي اجزاء سازنده مواد آلي

رديف

نام دستگاه

2

GC-mass

8

9

1

3
4

رديف

هيتر ديجيتالي هضم دستگاه آمادهسازي نمونهها

جدول  .6موسسه تحقيقات گياهپزشكي
نام كمپاني سازنده

بکمن آمريکا

اولتراسانتريفيوژ

اروپا

GC-HPLC-mass

طيفسنج نور مرئی
و ماورا بنفش
نام دستگاه

اروپا
فارماسيا آمريکا

زمينه استفاده

استخراج و خالص سازی پيکرههای نانويي و نانوذرات

مطالعه و شناسايي ترکيب شيميايي نانوذرات
مطالعه و شناسايي ترکيب شيميايي نانوذرات
سنجش غلظت ذرات نانويي

جدول  .7موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

آسیاب ماهوارهای

زمينه استفاده

ساخت نانوذرات

1

Ball Mills PM 100

2

 Atomic Absorbtionاندازهگيري عناصر معدني در مقياس ماكرو و ميكرو تا حد نانوگرم
932 plus

3

GC

آناليز كمي و كيفي اجزاء سازنده مواد آلي (اسيدهاي چرب و قند و)...
و برخي گازهاي بياثر

نمودار  .1درصد پاياننامههاي دکترا

جدول  .8تعداد پاياننامههاي دکترا
در زمينه علوم کشاورزي
دانشگاه

تعداد پاياننامه

دانشگاه تربيت مدرس

6

دانشگاه تهران

5

دانشگاه آزاد علوم تحقيقات

3

دانشگاه صنعتي اصفهان

3

دانشگاه فردوسي مشهد

2

موسسه تحقيقات چغندرقند

1

دانشگاه صنعتي شريف

1

پژوهشگاه رويان

1

 2. 4بازار جهانی نانوغذا

در ح��ال حاضر محص��والت غذاي��ي فراوري
ش��ده با استفاده از فناوري نانو در فروشگاههاي
بينالملل��ي به فروش میرس��ند .طبق گزارش
شرکت مشاورهاي » ،«Helmut Kaiserبازار نانو
غ��ذا از  2/6ميليارد دالر در س��ال  ،2003به 7
ميليارد دالر در سال  2006رسيده است و اين
ميزان در س��ال  2010ش��اخص  20/4ميليارد
دالر را ب��ه خود اختص��اص داد .در زمينه ورود
محصوالت نانوغذا به بازار کشور آمريکا پيشتاز
بوده و بعد از آن ژاپن و چين در رتبههاي بعدي
قرار دارند .تا سال  2010آسيا با پيشتازي چين
(با بيش از  50درصد جمعيت دنيا) بزرگ ترين
بازار دنيا را در زمينه نانوغذا دارا بود.
 3. 4خالصه نتایج بدست آمده از نشست
فائو در س�ال  2010در مورد ایجاد فرهنگ
عمومی در استفاده از محصوالت نانویی

خالصه مباحثی که در «نشس��ت فائو در سال
 2010در م��ورد ایج��اد فرهنگ��ی عمومی در
استفاده از محصوالت نانویی» با حضور شماری
از فع��االن این بخش و کارشاس��ان فائو مطرح
شد ،به این شرح است:
مس��ئله ف��راوری غ��ذا یک��ی از مهمترین و
حس��استرین زمینههای کاربردی فناوری نانو
میباش��د .درک و ش��ناخت مواد غذایی نانویی
برای مردم عامه ممکن است بیش از حد سنگین
باشد و آنها موفق به درک پیچیدگیهای آن و
برقراری ارتباط و تعامل با آن نش��وند و این امر
باعث نادیده گرفته ش��دن این فناوری توس��ط
آنها شود.
برق��راری ارتباط و تعامل اجتماعی مطلوب،
تنها در صورت تمرکز متخصصان بر روی مسائل
مهم و دغدغههای مردم بدست میآید .مسائلی
که عموم م��ردم بتوانند ب��ر آن آگاهی یابند و
برای م��ردم دارای اولویت باش��د .اولویتهایی
مانند امنی��ت غذایی ،هزین��ه و بودجه ،R&D
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گـزارش
جدول  .9تعداد پاياننامههاي کارشناسيارشد
در زمينه علوم کشاورزي
نام دانشگاه

تعداد پايان نامه

دانشگاه آزاد

22

دانشگاه فردوسي مشهد

16

دانشگاه تهران

13

دانشگاه تربيت مدرس

10

دانشگاه تبريز

8

دانشگاه گرگان

7

دانشگاه شهيد چمران اهواز

4

پژوهشکده بيوتکنولوژي
کشاورزي کرج

2

دانشگاه خوزستان

2

دانشگاه شهيد بهشتي

2

دانشگاه شيراز

2

دانشگاه صنعتي اصفهان

2

دانشگاه صنعتي شاهرود

2

دانشگاه گيالن

2

دانشگاه محقق اردبيلي

2

پژوهشگاه مواد و انرژي

1

دانشگاه پيام نور

1

ملي مهندسي ژنتيك و
زيستفناوري

1

مقررات و اجرای آن در جهت منافع شهروندان
همگی مسائلی مهم و قابل توجه میباشند .اگر
در پرداختن به موضوعات مورد نظر مردم ،نتوان
رضایت عم��وم را جلب کرد ،کلی��ه فعالیتها،
منجر به س��رخوردگی ،بیاعتمادی و در نهایت،
مخالفت عمومی مردم میشود.
برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در صورتی
که دارای نظارت پیوسته و دائم نباشد ،نیازمند
نهادینه ش��دن در درازمدت اس��ت .هماهنگی
جام��ع بی��ن متخصص��ان ،عم�لا از روشهای
متفاوت��ی مانن��د گفتمانهای آزادان��ه و مردم
پس��ند ،رایگیریهای رس��می و غیررسمی و
فرایند تصمیمگیری نهایی توس��ط متخصصان،
حاصل میگردد.
برق��راری ارتب��اط و تعام��ل عموم��ی میان
متخصص��ان حاض��ر در یک نشس��ت ،نیازمند
موافقت کلیه ش��رکت کنندگان و یکسان بودن
موضوعان مورد بررسی است.
عالوه بر مالحظات فرهنگی ،مقامات دولتی
جهانی میتوانن��د اعتماد عموم��ی را از طریق
تالشه��ای س��ازمانی برای ارائه نظ��ارت کامل
ب��ر برنامههای کاربردی فن��اوری نانو در زمینه

46

س��ال يازدهم خرداد 91شماره  3پياپي176

نمودار .2درصد پاي اننامههاي کارشناسي ارشد

شکل  .1بازار صنایع غذایی از سال  2002تا سال 2010

مواد غذایی و بس��تهبندی افزایش داده و اجازه
نظرسنجی برای عموم را صادر کنند.
آگاهی عمومی از کاربردهای علوم و فناوری
نانو در سراس��ر جهان در حال رشد است و این
امر ممکن است در شناخت مزایا و خطرات این
صنعت تاثیرگذار باشد.
ع�لاوه بر مزای��ا و منافع محص��والت که به
عنوان یک عامل کلیدی از لحاظ ریسکپذیری
و تمایل مصرفکنندگان ب��ه خرید محصوالت
مطرح اس��ت ،بح��ث کاربرد محص��والت نیز به
عن��وان عام��ل تعیینکنن��ده از اهمیت خاصی
برخوردار گشته است.
توس��عه برنامهه��ای کارب��ردی جدید بدون
داشتن ظرفیت نشان دادن امنیت آنها به عنوان
یک منبع کارآمد ،منجر به ایجاد ضررهای غیر
قابل جبران تجاری اس��ت .شرکتها میتوانند
ب��ا توجه به اص��ول علمی و تجرب��ی در جهت
سرمایهگذاری قدم بردارند.
مالحظ��ات فرهنگ��ی نش��ان میده��د که
راهحلهای یکس��ان برای ارتباط شفاف و موثر
میان متخصصان وج��ود دارد .میتوان ترتیبات

مناس��ب عملگرایانه که باعث افزایش س��طح
دانش مخاطب ،بهبود فرایند ش��ناخت ،افزایش
ش��رایط ریسکگریزی و وابستگیهای فرهنگی
و همچنی��ن اصول علمی و دموکراتیک باش��د،
اتخاذ کرد.
گفتگوهای قابل قبولی میان روسای دولتی،
بخ��ش صنعت ،س��ازمانهای غیردولتی و کلیه
افراد ذینفع برای رسیدن به بهترین حالت منافع
عموم ،از لحاظ اقتصادی و اجتماعی انجام گرفت.
مسئله آشنایی و شناخت فرهنگی مسئلهای
است که سرمایهگذاران وقتی در نظر دارند چیزی
را به بازار ارائه کنند بایستی به آن توجه نمایند.
در واقع ،آخرین تحقیقات در این زمینه نش��ان
میدهد که وابستگی فرهنگی ،از لحاظ منطقی
و غیرمنطقی مسئلهای مهم و قابل ارزیابی است.
ارتب��اط موث��ر و گفتگو می��ان متخصصان،
مس��تلزم احترام ب��ه معیاره��ای دموکراتیک و
اخالق و همچنین توجه به تفکر افراد میباشد.
گفتگو و ارتباط��ات موثر ،با توجه به تعادل این
عناص��ر مختلف و بصورت م��ورد به مورد انجام
خواهد شد.

