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چکیده
نانوحسگرها ،حسگرهایی در ابعاد نانو هستند که دقت و واکنشپذیری بسیار باالیی دارند .لذا ،نانوحسگر وسیلهای بسیار
ظریف ،دقیق و حساس است که قادر به شناسایی و پاسخ به محرکهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی است .استفاده از این
نوع حسگرها در حوزه کشاورزی بهویژه در علوم خاک کمک زیادی به سنجش دقیق دما و رطوبت خاک خواهد کرد.
همچنین بهدلیل برخورداری از مزیتهای ارتباط بیسیم ،استفاده از این فناوری در مقایسه با روشهای دیگر بسیار
بهصرفهتر ،راحتتر و با سهولت بیشتر خواهد بود .از نانوحسگرهای استفاده شده در خاک میتوان به نانولولههای کربن و
گرافن ،حسگر بیسیم ،سامانههای میکروالکترومکانیکی مبتنی بر نانوفناوری اشاره کرد .در این مطالعه ،امکان استفاده از
دستگاههای ارزانقیمت بیسیم مبتنی بر فناوری نانو برای اندازهگیری دما و رطوبت خاک بررسی شد .سامانههای
میکروالکترومکانیکی مبتنی بر نانوفناوری میتوانند دما و رطوبت خاک را بهطور همزمان اندازهگیری نمایند .این سامانهها از
حسگرهای میکرو و نانو و یک عملگر تشکیل یافتهاند که به تغییرات محیط پیرامون خود حساس هستند .حسگر سامانههای
میکروالکترومکانیکی از اصل تنش برشی برای اندازهگیری بخار آب استفاده میکند که در آن تراشه میکروحسگر با یک
نانوپلیمر ویژه و مدار پیزومقاومتی پل ویتستون ترکیب شده و ولتاژهای حاصل با رطوبت نسبی از صفر تا  011درصد و دما
از  -01تا  +011درجه سلسیوس رابطه خطی دارد .برای اندازهگیری رطوبت خاک از نقاط کوانتومی گرافن نیز میتوان
استفاده کرد که به مدت چهار ماه در خاک پایدار بوده و تغییر ناچیزی در مقاومت آن مشاهده شده است .زمان پاسخ
حسگر بسیار سریع (حدود دو تا سه دقیقه) است .نانو ورقههای گرافن برای اندازهگیری سریع و دقیق رطوبت خاک مناسب
است.

واژههای کلیدی:

رطوبت خاک ،دمای خاک ،سامانههای میکروالکترومکانیکی ،نقاط کوانتومی گرافن ،نانوفناوری ،نانوحسگر

* بخش عمده مطالب این مقاله از مقاله انگلیسی با عنوان «»Measuring soil temperature and moisture using wireless MEMS sensors
گرفته شده است.
 -1آدرس نویسنده مسئول :گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
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را که م مو ً به شکلی مت اوت از شکل مرورد نیراز جرز

مقدمه
حسگر یا سنسور در اصل یک نوع مبدل انرر ی
است که میتواند برخی تغییرات ویژگریهرای مربروط بره
محیط اطرافش را تشخیص بدهرد .حسرگرها تغییررات در
کمیت های مختلف را تشخیص داده و نتیجه را بهصرورت
یک سیگنال خروجی متناظر با تغییرات حاصرل شرده کره
عموماً یک سریگنال الکتریکری یرا نروری اسرت ،نمرایش
میدهنرد در واقر حسرگرها تغییررات عوامرل فیزیکری و
شیمیایی را به تغییرات عوامل الکترونیکی تبدیل مریکننرد
(ریزونرری .)0222 ،حسررگرها انررواع مختل رری دارنررد و
کاربردهررای بس ریار زیررادی در زمینررههررای مختلررف یرردا
کرده اند .یکی از مهمترین انواع حسگرها که امروزه بسریار
مورد توجه قرار گرفتهاند ،نانوحسگرها هستند .نانوحسرگر
وسریلهای اسررت بسریار ظریررف و در عرین حررال دقیر و
حساس که قادر به شناسایی و ارائه اسخ بره محررکهرای
فیزیکرری ،شرریمیایی و زیسررتی اسررت .درنتیجرره ،یکرری از

زیستی است از یک سامانه ثانویه دریافت نموده و آنرا بره
شررکل قابررلاسررت اده برررای جررز زیسررتی حسررگر تبرردیل
مینماید .حسگرهای زیستی قادر بره ردیرابی و تشرخیص
تغییرات بهوجود آمده در یاخترههرا و مولکرولهرا بروده و
بدین طری کاربر را قادر میسازند که نسبت به ارزیرابی و
شناسایی ماده ی مورد آزمرون ،حتری تحرت شررایطی کره
مقدار بسیار نادیزی از آن موجود باشرد ،اقردام نمایرد .برا
یشرفتهای انجام شده در عرصه فناوری نانو ،طراحری و
توس ه حسگرهای زیسرتی در آینرده برا تحرولی شرگرف
مواجه خواهد شد .از نانومواد برای طراحی انواع جدیردی
از حسگرهای زیستی است اده میشود .این کار براثر عرضه
وسایلی که کودک ،قابلحمل ،کاربری آسان ،ارزانقیمرت
و شدیداً حساس هستند ،موجب ارتقای بسریار دشرمگیر
توان واکنش سرامانههرای کشراورزی نسربت بره تغییررات
محیطی مخرب میشود (کاراسکوسا و همکاران.)0222 ،

مهمترین مشخصات مورد نیراز حسرگرها و نانوحسرگرها
این است که حساسیت و قدرت تشرخیص برا یی داشرته
باشند تا بتوان به دادههای آن ها اعتماد کرد (سویرزوسکا و
همکاران .)0210 ،این نوع نانوحسگرها برای آشکارسازی
همزمرران دنررد آ ینررده در نمونررههررای خرراک بررا ظرفیررت
آشکارسرررازی حساسررریت برررا بررره کرررار مررریرود .از
نانوحسگرهای بیسیم که قادر به ردیابی و کنتررل شررایط
خاک و رشد گیاه هستند ،در حال حاضرر در بخرشهرای
خاصی از آمریکا و استرالیا است اده مریشروند (صروفیان و
همکاران .)0210 ،همچنین ،فناوری نانو از نقش مهمی در
توس ر ه حسررگرهای زیسررتی نرروین برخرروردار اسررت .بررا
بکارگیری نانومواد مختلف امکان بهبود حساسیت و سرایر
ویژگی های حسگرهای زیستی وجود خواهد داشرت .هرر
نانوحسگر از سه بخش مواد ،هدفها و سیگنالها تشرکیل
شده است (شکل .)1
هر حسگر زیستی متشکل از یرک جرز زیسرتی
نظیر یاخته ،آنزیم و یا آنتیبادی است که این جز زیسرتی
به یک مبدل کودک متصل شده است .مبدل انرر ی خرود

شکل  -1اجزای نانوحسگرها (سویرزوسکا و همکاران.)2112 ،

کاربرد نانوحسگرها در خاک
نصب و راهاندازی نانوحسرگرها یرا حسرگرهای
بیسیم در مقیاس نانو ،در مزارع باعث ایش زمان واق ری
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آبیاری خاک و تشخیص زودهنگام مشکالت برالقوه ماننرد

نانولولههای کربن و گرافن ،2حسگر بیسریم ،سرامانههرای

کمبود و بیشبود عناصر غذایی و آب در خاک شرده اسرت

میکروالکترومکانیکی مبتنیبر نانوفناوری اشاره کرد.

(اسررکوت و دررن .)0222 ،در ایررن زمینرره ،نانوحسررگرها
می توانند وسیله جدید برای افزایش دقرت کشراورز بررای

نانولولههای کربن و گرافن

شناسایی و اصالح مشکالت زراعی در فاصله زمانی کوتاه

گرافن ورقهای دو ب دی ( )D0از اتم های کرربن

باشررد .نظررارت مسررتمر بررر رطوبررت و دمررای خرراک در

در یک یکربندی شش ضل ی اسرت .گررافن جدیردترین

زمینررههررای مختلررف ماننررد مهندس ری آب ،علرروم خرراک،

عضو خانواده مواد کربنی گرافیتی دند ب دی میباشد .این

هواشناسی ،زراعت و غیره بسیار مهم است .رطوبت و دما

خانواده شامل فولرن به عنوان نانومادهی ص ر ب دی (،)D2

همچنین ،از عوامل مهم کنترل تبادل آب و انر ی گرمرایی

نانولولههای کربنی بهعنروان نانومراده یرک ب ردی ( )D1و

بین سطح زمین و جو از طری تبخیر و ت رق گیاه هسرتند.

گرافیت به عنوان یک ماده سه ب دی ( )D2میباشد و شاید

روشهای رایج اندازهگیری رطوبت و دمای خاک گرران و

بتوان گ ت جالبترین نانوساختارها با کاربردهرای برالقوه،

وقتگیر بروده و عمردتاً رطوبرت و دمرای خراک از قبیرل

نانولوله های کربنی است که به صورت یک ورقه گرافیرت

ضریب گاما ،بازتاب زمانی امواج ،جریان حرارتی خراک و

یچیده شرده برا سراختار شرش ضرل ی تصرور شرده کره

غیره گران و وقتگیر مریباشرند .عرالوهبرر ایرن ،عوامرل

یوندهای انتهایی ورقه سبب بسته شدن ص حه و تشرکیل

محیطی بهطور قابلتوجه نتایج حاصرل از ایرن روشهرای

لوله می گردد (ویلدور .)1991 ،نانوله های کربنی به صورت

اندازهگیری را تغییر میدهند؛ بنابراین ،به یک رردازشگرر

تکجداره و دند جداره هستند (شرکل  .)0برا بررش دادن

یشرفته نیازمند است (نیمیک.)1991 ،

دیواره نانولوله کربن ترکجرداره در راسرتای طرول ،یرک

امروزه حسرگرهای زیرادی بررای انردازه گیرری
رطوبت و دمای خاک در دسترس هستند اما دقت آنها کرم

ص حه از اتمهای کربن به نام گرافن بهدست میآید (شکل
.)2

و هزینه آنها زیاد اسرت؛ بنرابراین ،دسرتگاههرای مبتنریبرر

ایررن مولکررولهررای کررربن بررا نیروهررای قرروی

فنرراوری نررانو در دنررد سررال اخیررر رواج یافترره اسررت.

واندروالس نگهداشته شدهاند و در تص یه آب و فاضرالب،

سررامانههررای میکروالکترومکررانیکی ( 1)MEMSمبتنرریبررر

وسایل ذخیره انر ی ،محیطزیست و غیرره کراربرد دارنرد.

عملگرهررا0

دلیل کاربردهای مت دد آن ،ان طاف ذیری برا ی آن اسرت

تشکیل شده اند که به تغییرات محیط اطراف حساس بروده

(ماکرو و همکاران .)0212 ،زمانی که در بخش کشراورزی

و توانایی اسخ بره تغییررات محریط برا اسرت اده از کنتررل

است اده شود ،نانولولههای کربن دنرد جرداره ،یرک نقرش

ریزمرردار را دارنررد (جررایگیر .)0220 ،بررهطررورکلی ،از

م یدی در افزایش سرعت رشد ،مصرف آب ،جذب مرواد

کاربردهای انواع نانوحسرگرها در خراک مری تروان بره )1

غذایی ضروری از خاک بازی میکنند .بررسیها نشان داده

ایش میزان درجه حرارت خاک)0 ،کنترل و رایش میرزان

است که است اده از نانولولههای کربن دند جداره با غلظت

رطوبت خاک )2 ،مشاهده و ایش شرایط کشت و نمایش

 02میلیگرم بر لیتر در محصو تی مانند ذرت ،گندم ،بادام

دورهای میزان عناصر غذایی و  )4تشخیص میزان آلرودگی

زمینی و سیر باعرث افرزایش طرول ریشره و سراقه ،زمران

خاک به فلرزات سرنگین اشراره نمرود (فررادن .)1992 ،از

جوانهزنی بذر ،افزایش رشد و توس ه ریشهها شد (آنیترا و

نانوحسررگرهای اسررت اده شررده در خرراک مرریترروان برره

رائو.)0214 ،

نانوفنرراوری از حسررگرهای نررانو و میکرررو و

)-Micro electro mechanical systems (MEMS
-Actuators

1
2

-Graphene quantum dots

3
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نانولولههای کرربن بره گیاهران بررای ح ر آب
خود کمک کرده و عملکرد گیراه برا مصررف نرانومواد بره

میزان  02میلیگرم بر لیتر افزایش مییابد (الگرا و گیرونتر،
.)0212

شکل  -2نانولههای کربنی تکجداره ( )Aو چند جداره (( )Bاعتمادی و همکاران)2112 ،

شکل  -3ساختار النه زنبوری گرافن تکالیه (یونگ و همکاران)2112 ،

همچنین ،از نانولولههایکربن و گررافن برهدلیرل

یکی از ویژگیهای حساس ایرن کوانتروم نقطرهای اسرت.

سطح ویژه برا ی ایرن نرانومواد در مقایسره برا لیمرهرا و

کاربرد بالقوه  GQDsبهدلیل انردازهگیرری سرری و دقیر

اکسیدهای فلزی ،بررای ارزیرابی رطوبرت خراک اسرت اده

رطوبررت خرراک در کشرراورزی ارجحیررت دارد (همررین و

میکنند .اخیراً ،ژوهشگران حسرگرها و دسرتگاههرایی برر

همکاران.)0212 ،

اساس شکلهای مختلف گرافن برای اندازهگیری رطوبرت
کشف کردهانرد کره مهمتررین آن نقراط کوانترومی گررافن

شبکههای حسگر بیسیم

( )GQDsاست (همرین و همکراران .)0212 ،آنران نشران

است اده از فناوری شبکه حسگر بیسیم در کنرار

دادنررد کرره نقرراط کوانتررومی گرررافن اسررت اده شررده برررای

سامانههای ت بیه شده منجر به ظهور فنراوری سرامانههرای

اندازهگیری رطوبت خاک بهمدت دهار ماه در خاک ایدار

میکروالکترومکررانیکی شررد کرره در آنهررا ریز ردازنرردههررا،

بوده و تغییر بسیار نادیزی در مقاومرت برا زمران مشراهده

حسگرها و مدارهای مخابراتی در یک سامانه قرار گرفته و

شد .زمان اسخ حسگر حدود دو تا سره دقیقره بروده کره

با همدیگر در یک شبکه ،اهدافی را دنبال مینماینرد .ایرن

بسیار سری میباشد .جذب فیزیکی مولکرولهرای آب (از

سامانهها گرههای حسگر نامیده میشوند و به شبکهای کره

یوند هیدرو نی) با مکانهای ف ال کوانتوم نقطرهای

با یکدیگر تشکیل میدهند شبکه های حسگر گ ته میشود

طری
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و با توجه به اینکه بهصورت بیسیم بره وجرود مریآینرد،

نظارت مستمر بر شرایط خاک و محیط زیسرت بره ح ر

شبکههای حسگر بیسیم نام گرفتهاند در واق یرک شربکه

رشد مطلوب گیاه کمک میکنند.

حسگر متشکل از ت داد زیادی گره های حسگری است که
در یک محیط به طورگسترده خش شده و بره جمر آوری

سامانههای میکروالکترومکانیکی مبتنیبر نانوفناوری

اطالعات از محیط مری رردازد .کرممصررف برودن ،هزینره

سررامانههررای میکروالکترومکررانیکی ()MEMS

ایین ،اندازه کودک و قط ات توزیر شرده در گررههرای

مبتنیبر نانوفناوری مجموعه ای از حسگرهای میکرو ،نرانو

حسگر بیسریم باعرث شرده اسرت کره رردازش محلری،

و عملگرها است که توانایی اسخ بره تغییررات محریط از

ارتباطررات ب ریسرریم ،جم ر آوری و توزی ر اطالعررات در

طری کنترل ریزمدار را دارند (جرایگر .)0220 ،بررخالف

شبکههای حسگر بیسیم برهراحتری صرورت رذیرد و بره

میکروالکترونیک سنتی ،این حسرگرها متصرل بره سراختار

اطالعاتی در مورد مکانی که امکان دسترسی به آن وجرود

آنررتن برررای ارائرره سرریگنالهررایی در داخررل سرراختار

ندارد بهراحتی آگاهی داشت (دپارا و همکاران.)0229 ،

میکروالکترومکانیکی برای حس و توابر اجرایری هسرتند.

حرردود  10درصررد منرراب آب شرریرین جهرران در صررن ت

 MEMSترکیبرری از فرآینررد سرریگنالدهرری و قابلیررت

کشاورزی مصرف میشود و این مقدار مصرف آب بهدلیل

محاسبات آنالوگ و مجموعه مدارهای دیجیتالی برا طیرف

افزایش جم یرت جهران همچنران ادامره دارد (جواکران و

گسترده ای از عناصر غیرالکترونیک هسرتند (کرولکالسرر،

همکاران .)0214 ،با است اده از شبکه حسگر بیسریم مری-

.)1912

توان در مصرف آب صرفهجویی کرد .مورایس و همکاران
( )0220یک شبکه جم آوری داده بیسیم ساختند کره برا

اندازهگیری رطوبت و دمای خاک با سامانههای

جم آوری اطالعات آب و هروا و رطوبرت خراک آبیراری

میکروالکترومکانیکی

هوشمند را انجام میداد .باجیو ( )0220طرحی اجررا کررد
که در آن با است اده از شبکه حسگر بیسیم ،رطوبت و دما
در نقاط مختلف مزرعه زمینری رایش مریشرد .مرا ون و
همکاران ( )0212از شبکه حسرگر بریسریم بررای رایش
رطوبت و دمای خاک در یک باغ سریب  0222مترر مربر
است اده کردند .آنان گرزارش کردنرد کره حسرگر بریسریم
رطوبت خاک را به طور دقی اندازهگیری نموده اما باید برا
دقت مورد است اده قرار گیرند زیرا دقت دادههرای جمر -
آوری شده بره توانرایی سرامانه در ح ر ولترا ورودی و
اعتبار سنجی منحنی کالیبراسیون بستگی دارد.
فنآوری بیسیم هنوز در مراحرل اولیره اسرت اده
بوده و نیازمند تمام آزمایشهای مزرعهای قبرل از اسرت اده
کامل است .با این وجود این نروع حسرگرها در مروق یتی
است اده میشود که در آن امواج رادیرویی و مبردل متصرل
شررده برره حسررگرها قابلیررت اسررت اده را داشررته باشررند
(سیوکیونگ و همکراران .)0212 ،ایرن نروع حسرگرها برا

ژوهشگران بر حسگر رطوبرت خراک مبتنریبرر
لیمر با اسرت اده از دسرتگاههرای لیمرر  MEMSتمرکرز
کردهاند که در آن تغییررات مقاومرت متناسرب برا افرزایش
رطوبت خراک اسرت ( ا رارتی و همکراران .)0212 ،در
حسگر کانتیلور 1مبتنیبر رطوبت خاک ،از لریآنیلرین کره
یک ماده حساس به رطوبت بوده است اده میشود ( اتیرل و
همکاران .)0214 ،لی آنیلین یک لیمر یزومقراومتی بروده
که با مولکولهای آب خاک واکنش داده و درنتیجه ایجراد
تنش بر روی کانتیلور شر اعی کررده کره باعرث انحرراف
کانتیلور ش اعی می شود ( اتیل و همکاران .)0214 ،بهطور
مشابه ،حسرگر کرانتیلور مبتنری برر رطوبرت خراک ،دارای
غشای نانو لیمر حساس به آب بوده که در با ی کرانتلیور
قرار دارد (جکسون و همکاران .)0221 ،نقاط ض ف ایرن
حسگر مبتنیبر کانتلیور ،بیثباتی و گرران برودن آن اسرت.
ژوهشگران برای کارایی بیشتر ،در حال تولید مواد جدیرد
-Cantilever
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حساس به رطوبت هستند .امکان است اده از روب مبتنیبر

حسگر ایش شده و با تغییر درجه حرارت بخار آب تغییر

 MEMSبیسیم برای اندازهگیری درجه حرارت خراک و

میکند .بررسی ها نشان داده که تغییر در مقاومرت حسرگر

رطوبت خاک بهطور آنالیتیکی و تجربی مورد مطال ه قررار

با توجه به رطوبت عمدتاً به ضخامت کرانتلیور شر اعی و

گرفته است .همانطور که در شکل  4نشان داده شده است،

ضریب قابلیرت ارتجراعی و مقردار ترنش ایجراد شرده در

حسگر  MEMSمتشرکل از یرک میکروکرانتیلور وده کره

حدفاصل لیمر/کانتلیور بستگی دارد .همچنرین ،مشرخص

قادر به اندازهگیری همزمان دمرا و رطوبرت خراک اسرت.

شده که تنها ضخامت کانتلیور ش اعی و س تی ،حساسیت

حسگر  MEMSبر اصل تنش برشی 1بررای انردازهگیرری

 MEMSرا تحت تأثیر قرار مریدهرد و ایرن حساسریت

بخار آب استوار بوده که در آن تراشه میکروحسگر ترکیبی

مستقل از طول کانتلیور است .آزمایش های تجربری نشران

از نررانو لیمر اختصاصرری حسرراس برره رطوبررت و مرردار

داده است که داده خروجی  MEMSمن کس کننده تغییرر

یزومقاومتی رل ویرت اسرتون بررای انتقرال بره دو ولترا

در مقرردار رطوبررت و دمررای خرراک اسررت .بررا ایررن حررال،

خروجی  DCبوده که بهطور خطی با رطوبت نسبی صر ر

آزمایشهای تجربی درازمردت مرورد نیراز اسرت ترا دوام

تا  122درصرد و دمرای  -22ترا  +122درجره سلسریوس

دستگاه یشنهادی در خاک زمانیکه برای مدت طو نی در

متناسب است (شکلهای  0و  .)2در واقر ایرن شرکلهرا

خاک ت بیره مریشرود ،ارزیرابی شرود .برر اسراس آزمرون

واسنجی الکترود  MEMSنسبت دما و رطوبرت خراک را

واسنجی MEMS ،یک رابطره خطری خروب برا رطوبرت

نشان می دهند .البتره بهترر برود رطوبرت و دمرا در محرور

نسرربی و درجرره حرررارت ،نشرران داده اس رت .بررااینحررال،

عمودی شکل هرا قررار داده شرود ترا برا قررار دادن ولترا

آزمایشهای بیشتری برای ارزیرابی ترأثیر اجرزای مختلرف

(میلیولت) در م ادله رگرسیونی مقردار رطوبرت و دمرای

خاک بر اسخ  MEMSزم است (جکسون و همکراران،

خاک را ت یین کرد.

.)0221

غشای نانو لیمر حساس به بخار آب ،بره برا ی
هر کانتیلور متصل شده و برای انبساط و انقباض در طرول
قرار گرفتن در م رض بخار آب طراحری شرده اسرت .در
طول عمل حسگر ،مولکول های بخارآب محریط بره مرواد
سطح غشای حساس جذب میشروند و توسرط نیروهرای
ض یف واندوالسی با توجه به ماهیت قطبی مولکرول هرای
آب نگهداشته میشوند .مولکولهای آب یونردهای قطبری
با گروههای رادیکالی مولکولهرای لیمرر در داخرل غشرا
تشکیل میدهند .تنشهای ایجاد شده در حد فاصرل غشرا
باعث انحراف کانتلیور میشود .این انحراف به عنوان تغییر
مقاومت در برابر اندازه تنش ،اندازهگیری شرده و برهطرور
خطی متناسب با تنش اسرت .درنتیجره ،غلظرت بخرار آب
متناسب با تغییر اختالف ولتا در مردار رل ویرت اسرتون
است .درجه حرارت نیز توسرط سرنجش درجره حررارت
بخار آب با است اده از حسگر دمای تراشه و خروجی ایرن
-Shear stress
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شکل  -6اثر دمای خاک بر پاسخ الکترود ( MEMSجکسون و همکاران)2112 ،

نتیجهگیری کلی

که به مدت طو نی در خاک است اده شرود زم اسرت .برر

از نانوحسگرها مانند رروب مبتنریبرر MEMS

اساس آزمون واسرنجی MEMS ،رابطره خطری خروبی را

بیسیم برای اندازهگیری رطوبرت و دمرای خراک و نقراط

نشان داد و م اد ت خروجی  MEMSبه رطوبت نسبی و

کوانتومیگرافن برای اندازهگیرری رطوبرت خراک اسرت اده

دما مربوط شدند .از طری آزمایش های مزرعهای ،رطوبت

شده است .نتایج بررسیها نشان داده کره نقراط کوانترومی

و دمرای خرراک بررا اسررت اده از  MEMSبریسرریم بررهطررور

گرافن به مدت دهار مراه در خراک ایردار بروده و تغییرر

موفقیتآمیز ایش شد.

بسیار نادیزی در مقاومت برا زمران مشراهده شرده اسرت.
زمان اسخ حسگر حدود دو تا سره دقیقره بروده و بسریار
سری میباشد که کاربرد بالقوه  GQDsبهدلیل اندازهگیری
سری و دقی رطوبت خاک در کشاورزی ارجحیرت دارد.
همچنین ،بررسی های تجربی نشان داده است که تغییرر در
مقاومت حسگر  MEMSبهدلیل رطوبت بوده که عمدتاً به
ضخامت کانتلیور ش اعی و مقدار تنش برشی در حدفاصل
لیمر/کانتلیور وابسته است .همچنین ،مشخص شده اسرت
کرره حساسریت  MEMSتحررت تراًثیر ضررخامت کررانتلیور
ش اعی بوده و مستقل از طول کانتلیور است .آزمایشهرای
تجربی کوتاه مدت نشان داد که خروجی رروب مبتنریبرر
 MEMSمن کس کننده تغییرات رطوبرت و دمرای خراک
است .بااینحال ،آزمایش هرای تجربری دراز مردت ،بررای
ارزیابی دوام و ایداری درازمدت دستگاه یشنهادی زمانی

پیشنهادات ترویجی
تجربه کشورهای مختلف نشران داده اسرت کره
رسیدن به این فنآوری یک فرآیند وقتگیر و گام به گرام
است که با مطال رات و آزمرایشهرا و انجرام ررو ههرای
کاربردی و م صل قابلدستیابی است .بنابراین ،اولرین قردم
در بحث است اده از نانوفناوری در اصالح خاک ،شناسرایی
تواناییها و قابلیتهای بالقوهای است که میتواند بسیاری
از محدودیتها را از سرر راه برداشرته و در نتیجره باعرث
محلی شدن این فنآوری گردد .اندازهی کودک و نسربت
سطح به حجم با ی نانومواد میتواند سررآغاز بسریاری از
اکتشافات حساس باشد .این ویژگیها ،امکان ساخت ابزار
تشررخیص آلررودگی دقی ر تررر ،کررودکتر و و حسرراستررر
(نانوحسررگرها) را فررراهم مرریکنررد .خرراک و آبهررای
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 ترأمین،مسائل مربوط به بیسیم از جمله ردازش سریگنال

زیرزمینیای که توسط کارخانهها آلوده میشوند موضوعی

 قابلیتهرای شربکه زم، محل ذخیرهسرازی دادههرا،انر ی

ً ایرن منراط عمومرا. بزرگ و نگران کننرده اسرت،یچیده

است بررسی شود و در حال حاضر توسط نویسرندگان در

.توسط فلزات سنگین و ترکیبرات آلری آلروده مریگردنرد

 برای ترویج است اده از این فنراوری در.حال بررسی است

فناوری نانو میتواند با است اده از نانوحسگرها روشهرای

 سرالمسرازی محریط زیسرت و،ایش دما و رطوبت خاک

، همچنرین.اکسازی را دقی تر و مقررون بره صررفه کنرد

 زم است رسانه هرای عمرومی ماننرد رادیرو و،کشاورزی

 کمآبری و خشکسرالی،یکی از مشکالت موجود در کشور

تلویزیون و نشریات مختلف نسبت به م رفی این فنراوری

است از این رو در کشورهایی مانند ما نیاز دارند تا آبیاری

 البته در است اده از فناوری نانو در علوم خاک.اقدام نمایند

مزارع به شیوه هوشمند و با است اده از نانوحسگرها انجرام

زم است میزان سمیت نانومواد بر ریزجانرداران خراکزی
.نیز مورد توجه قرار گیرد

.شود
 آزمایش هرای بیشرتری بررای ارزیرابی،همچنین
، همچنرین. زم استMEMS تاًثیر اجزای خاک بر اسخ
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Abstract
Nano-sensors are of extreme precision and reactivity, properties that make them
delicate, precise, and sensitive instruments for identifying and responding to
physical, chemical, and biological stimuli. Application of nano-sensors in
agriculture and, especially in soil science, is a great help toward accurate
measurement of soil temperature and moisture. Being equipped with wireless
communication systems, they are more economical, easier to use, and user-friendly
than other similar instruments. Carbon nanotubes and graphene, wireless sensors,
and nanotechnology-based microelectromechanical systems are some of the nanosensors used in soil investigations. This review study explores the feasibility of
using nanotechnology-based, cheap, wireless devices consisting of microcantilever
beams for the simultaneous measurement of soil temperature and moisture. The
system relies on the principle of shear stress for measuring water vapor, in which a
micro-sensor chip is combined with a proprietary nanopolymer sensing element and
the Weatstone bridge piezoresistor circuit to deliver two DC output voltages that
are linearly proportional to relative humidity in the range of 0% to 100% and to
temperature from ‒30 to 100 °C. The graphene quantum dots may be alternatively
used to measure soil moisture; these remain stable for about 4 months exhibiting
negligible changes in their resistance with time. The response time of the sensor is
quite fast (around 2–3 minutes) and the graphene quantum dots are found
appropriate for quick and accurate measurement of soil moisture.
Keywords: Graphene quantum dots, Microelectromechanical systems, Nanosensors,
Nanotechnology, Soil moisture, Soil temperature
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