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:چکیده
 فلزات سنگین موجود. باغداری و دام ارائه می دهد، بیوتکنولوژی سبز با استفاده از راه حل های سازگار با محیط زیست به عنوان جایگزینی برای فرآیند سنتی کشاورزی
 شدت سمیت و آلوده سازی خاک در زمان آبیاری از جمله، عدم تجزیه پذیری و ماندگاری زیاد،در پساب ها حتی در مقادیر کم به دلیل ضریب تجمع باال در محیط
( به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست موردphytoremediation)  گیاه پاالیی.معضالت استفاده از پساب در کشاورزی است که باید به نحوی مدیریت شود
 سازگار با محیط زیست و قابل اجرا در سطوح وسیع، ارزان قیمت، گیاه پاالیی روشی مؤثر.استفاده قرار می گیرد تا خاک های آلوده به فلزات سنگین را در محل تمیز کند
 گیاهی مناسب برای گیاه پاالیی سرب و کادمیم از پساب ها به ویژه در پساب های شهری محسوب می شود و همچنین ذرت یک گیاه زراعی با، سورگوم شیرین.است
.زیست توده باالست که می تواند مقدار قابل توجهی از فلزات سنگین شامل روی و مس را از خاک آلوده استخراج کند
Green biotechnology offers environmentally friendly solutions as an alternative to the traditional process of agriculture,
horticulture and livestock. Heavy metals in effluents even in small quantities due to high accumulation coefficient in the
environment, lack of degradability and durability, severity of toxicity and soil contamination during irrigation are among the
problems of using effluents in agriculture that must be managed properly. Phytoremediation is used as an environmentally
friendly method to clean soils contaminated with heavy metals on site. Phytoremediation is an effective, inexpensive,
environmentally friendly and widely practiced method. Sweet sorghum is a plant suitable for phytoremediation of lead and
cadmium from effluents, especially in municipal effluents. Corn is also a high biomass crop that can extract significant
amounts of heavy metals including zinc and copper from contaminated soil.

 ذرت، سورگوم شیرین، گیاه پاالیی، فلزات سنگین، بیوتکنولوژی سبز:واژه های لکیدی
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مقدمه:
بیوتکنولوژی سبز چیست؟
بیوتکنولوژی سبز با استفاده از راه حل های سازگار با محیط زیست
به عنوان جایگزینی برای فرآیند سنتی کشاورزی  ،باغداری و دام
تولید می کند .نمونه ای از کاربردهای کشاورزی بیوتکنولوژی
سبز استفاده از گیاهان یا حیوانات تغییر یافته ژنتیکی  ،توسعه
گیاهان تراریخته  ،مهندسی ژنتیک گیاهان  ،دستکاری و استفاده
از میکروارگانیسم ها برای تسهیل رشد محصول  ،تولید بذرهای
بارور و مقاوم و غیره است .به همین ترتیب  ،برنامه های زیست
محیطی شامل تصفیه بیولوژیکی  ،توسعه سوخت های زیستی و
کودهای زیستی  ،برنامه های کاربردی در زمین شناسی  ،زیست
محیطی میکروبی  ،مدیریت پسماند جامد  ،تصفیه فاضالب و
غیره [.]5

ابزارها و کاربردهای بیوتکنولوژی سبز
 .1ریزازدیاری
یکی از ابزارهای برجسته در بیوتکنولوژی گیاهی  ،ریزازدیادی
است  ،به این معنی که تکثیر سریع مواد گیاهی موجود در کشت
بافت برای تولید تعداد زیادی گیاهان نسل در یک زمان و مکان
محدود انجام می شود .این یک روش عالی برای تکثیر نژاد
اصالح شده ژنتیکی  ،پیوندهای فاقد پاتوژن  ،انواع بدون دانه یا
گیاهانی است که به خوبی ازدیاد رویشی پاسخ نمی دهند .کشت
بافت گیاهی از بسیاری از ابزارها و تکنیک های دیگر مانند
حفاظت از ژرم پالسم  ،کشت رویان  ،تغییر شکل ژنتیکی ،
همجوشی پروتوپالست  ،تولید هاپلوئید  ،جنین زایی و ارگانوژنز
سوماتیک  ،کشت تعلیق  ،کشت کالوس  ،کشت ریشه و غیره
استفاده می کند.
 .2اصالح محصول
صدها سال از تکنیک های اصالح محصول برای بهبود کیفیت و کمیت محصول استفاده می شود .امروزه از تکنیک های مدرن علمی مانند جهش زایی  ،پلی پلوئیدی ،
هیبریداسیون سوماتیک  ،تداخل  ، RNAتراریخته و ویرایش ژنوم به طور گسترده استفاده می شود .به عنوان مثال می توان به مقاومت به باکتری در برابر برنج  ،افزایش محتوای
بتاکاروتن در برنج  ،کاساوا و موز و تحمل غوطه وری در برنج اشاره کرد.
 .3بهبود محتوی تغذیه برخی محصوالت
محصوالت برای تأمین مواد مغذی ضروری در رژیم های غذایی منظم و محصوالت اصلی و کاهش سو ء تغذیه در کشورهای در حال توسعه  ،با مواد مغذی غنی می شوند .به
عنوان مثال  ،سیب زمینی  ،یک سیب زمینی با مهندسی ژنتیک در هند  ،حدود یک سوم تا یک و نیم پروتئین بیشتر از حد معمول به همراه مقدار قابل توجهی از کل اسیدهای
آمینه ضروری تولید می کند .به همین ترتیب  ،برنج طالیی به طور ژنتیکی مهندسی شده و بیوسنتز می شود و تولید بتاکاروتن ( پیش ماده ویتامین  )Aمی کند که سبب جلوگیری
از مرگ و نابینایی در دوران کودکی ناشی از کمبود ویتامین  Aمی شود.
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 .4بهبود صفات زراعی
ابزارهای بیوتکنولوژی تا حد زیادی در افزایش صفات زراعی گیاهان و محصوالت کشاورزی کارآمد هستند .از جمله این صفات می توان به مقاومت به حشرات  ،تحمل علف کش
ها  ،مقاومت در برابر ویروس  ،مقاومت در برابر بیماری  ،تحمل دما  ،تحمل به خشکی  ،تأخیر در رسیدن میوه  ،افزایش ارزش غذایی  ،بهبود فرآوری و ذخیره مواد غذایی و از
بین بردن سموم و مواد آلرژی زا در گیاهان زراعی اشاره کرد .در دهه گذشته  ،چندین محصول برای معرفی ژن های سم  Btجدا شده از  Bacillus thuringiensisمهندسی
ژنتیک شده است .این ژن برای پروتئین حشره کش  Btکه حشرات مانند کرم جوانه توتون  ،مگس  ،پشه  ،سوسک و  ...را از بین می برد  ،کد می کند .یکی از اولین نمونه های
محصوالت مهندسی شده با سم  ، Btپنبه  Btاست .به همین ترتیب  ،مقاومت در برابر علف کش های مصنوعی به طور ژنتیکی در ذرت  ،سویا  ،پنبه  ،کلزا  ،چغندرقند  ،برنج و
کتان ساخته شده است [. ]5

بیوتکنولوژی محیطی چیست؟
___________________________________________________________
بیوتکنولوژی محیطی از سیستم های زنده برای حل مشکالت زیست محیطی استفاده می کند .بیوتکنولوژی زیست
محیطی ریشه بنیادی آن در زباله ها است که در پوشش های مختلف آن مانند از بین بردن آلودگی ناشی از استفاده
قبلی  ،تأثیر کاهش فعالیت فعلی و کنترل آلودگی وجود دارد .این جنبه از بیوتکنولوژی شامل جلوگیری از تخلیه
آالینده ها به محیط زیست  ،پاکسازی محیط های آلوده و تولید منابع ارزشمند برای جامعه بشری است .بنابراین ،
هدف اصلی این زمینه تولید محصوالت به روش های سازگار با محیط زیست است که امکان به حداقل رساندن
مواد مضر مایع  ،مایعات یا گازهای خروجی و تمیز کردن اثرات باقیمانده از اشغال قبلی انسان را فراهم می کند[.]5

ابزارها و کاربردهای بیوتکنولوژی محیطی

________________________________________________________________________________________
 .1زیست پاالیی

 .2انرژی زیستی و سوخت زیستی

زیست پاالیی از موجودات زنده (در درجه اول میکروارگانیسم ها) برای از بین

یک کاربرد قابل توجه بیوتکنولوژی سبز  ،تبدیل زیست توده به گرما و برق و

بردن یا بی حرکتی مواد زائد و آالینده های محیطی استفاده می کند .رویکردهای
کلی برای پاالیش زیستی  ،بازگرداندن سالمت محیط زیست از طریق افزایش

سوخت های زیستی از طریق فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی و بیوشیمیایی و

تخریب زیستی طبیعی توسط ارگانیسم های بومی است.
این همچنین شامل استفاده از مواد مغذی یا هوادهی (تحریک زیستی) یا افزودن

سوخت زیستی بوتانول به عنوان جایگزینی مستقیم برای بنزین  ،بیواتانول ،
بیومتانول  ،بیوگاز و بیودیزل است.

میکروارگانیسم ها (تجمع زیستی) برای فرآیند است .از پاالیش زیستی برای
پاکسازی آالینده ها از جمله سموم دفع آفات  ،فاضالب  ،بنزین  ،مواد شیمیایی

 .3کودهای زیستی

سمی نفت خام و حالل ها با موفقیت استفاده شده است .باکتری ها  ،قارچ ها ،
جلبک ها و باستان های مختلف در تجزیه بیولوژیکی یا تبدیل زیستی آالینده ها

کودهای زیستی برای جایگزینی استفاده از مواد شیمیایی سمی و مضر در اقدامات
پایدار کشاورزی مهم هستند.

و فلزات سنگین نقش دارند.
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فرآیند استخراج است .چنین فرآیندهایی شامل تجزیه در اثر حرارت  ،گاز زدایی ،
تخمیر الکلی  ،هضم بی هوازی و ترانس استری شدن است .محصوالت احتمالی

کودهای زیستی که به عنوان مواد تلقیحی میکروبی یا آماده سازی میکروبی استفاده می
شوند  ،شرایط تغذیه ای خاک را بهبود می بخشند .نمونه هایی از کودهای زیستی میکروبی
 ،باکتری های تثبیت کننده نیتروژن هستند ( ،Cyanobacteria ،Frankia
،Bacillus ،Azospirillum ،Alcaligenes ،Acetobacter
،Pseudomonas ،Klebsiella ،Clostridium ،Rhizobium
 Enterobacterو .]5[ )...

گوسفند دریایی جانوری نرم تن است که ظاهری شبیه به گاو یا گوسفند دارد.
نام علمی این جانور  Costasiella kuroshimaeاست .از این جانور در
زبان عامیانه به صورت  Sea sheepیا همان گوسفند دریایی نام برده می شود.
در ظاهر کلی این جانور ،صورت کوچک و دو چشم ریز به هم چسبیده آن باعث
شده که ظاهر بسیار جالب و بامزه ای به خود بگیرد .گوسفند دریایی در واقع یک
نوع حلزون است که از جلبک ها تغذیه می کند .گوسفند دریایی جانور بسیار
important
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ش
گوسفندهای دریایی می توانند فتوسنتز کنند و این مسئله قابلیتی نادر برای این
جانور به شمار می رود .هنگامی که این جانوران از جلبک ها تغذیه می کنند،
گوسفند دریایی کلروپالست جلبک را بیرون کشیده و تحت فرآیندی که
کلپتوپالستی نامیده می شود ،کلروپالست جلبک را با بدن خود ترکیب می کند.

گیاه پاالیی چیست؟
_____________________________________________
گیاه پاالیی ) (Phytostabilizationاستفاده از گیاهان برای حذف آالینده ها از
محیط زیست و یا بی خطر کردن آن ها می باشد که به عنوان یک روش سازگار با محیط
زیست مورد استفاده قرار می گیرد تا خاک های آلوده به فلزات سنگین را در محل تمیز
کند .در گیاه پاالیی از ریشه های گیاهی برای کاهش تحرک و یا قابلیت زیست پذیری
آالینده ها در محیط زیست استفاده می شود.

این فرآیند غالباً توسط جانوران تک سلولی انجام می شود و در مورد جانوران
بسیار نادر است اما وجود همین موضوع که گوسفند دریایی قادر به انجام این کار
است ،این جانور را به یک حلزون خورشیدی تبدیل می کند!
گوسفند دریایی با دارا بودن همین قابلیت به راحتی می تواند انرژی مورد نیاز
خود را از نور خورشید بگیرد .هر چند این نکته هم قابل توجه است که
گوسفندهای دریایی در فرآیند فتوسنتز خیلی خوب عمل نمی کنند اما وجود
همین مسئله که این جانوران قادر به انجام فتوسنتز هستند ،آن ها را به موجودات
خاصی تبدیل می کند .این جانوران می توانند تا ماه ها بدون خوردن غذا و تنها
با فتوسنتز زنده بمانند.گوسفند دریایی در آکواریوم جلبک ها را می خورد و به
پاکیزگی آکواریوم کمک می کند.

گیاهانی که برای گیاه پاالیی استفاده می شوند باید دارای ریشه هایی با قابلیت زیادی در
تجمع زیستی فلزات ،انتقال کم فلزات به شاخه ها و سیستم ریشه ای وسیع باشند [.]1
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مقایسه گیاه پاالیی با سایر روش ها برای پاکسازی خاک های آلوده
________________________________________________
عمده روش های پاکسازی خاک های مناطق آلوده ،اغلب هزینه بر بوده و امکان استفاده از
آن ها در سطوح وسیع وجود ندارد و گاهی اوقات تأثیرات ناخواسته و نامطلوب بر خاک می
گذارند .همچنین بودجه الزم برای پایش خاک با روش های مرسوم فیزیکی و شیمیایی باال
می باشد .در این میان فناوری استفاده از گیاهان برای استخراج آالینده های عنصری یا به
عبارتی همان گیاه پاالیی ،کاهش یا محدود کردن انتقال آالینده ها به خاک و آب مورد توجه
زیادی قرار گرفته است .گیاه پاالیی روشی مؤثر ،ارزان قیمت ،سازگار با محیط زیست و قابل
اجرا در سطوح وسیع است .هزینه گیاه پاالیی در مقایسه با روش های فیزیکو -شیمیایی حدود
 1۰تا 1۰۰برابر کمتر است [.]2

گیاهان پاالیی
________________________________________________
مطالعات بر روی نوعی نی نشان می دهد که این گیاه قادر به جذب انواع فلزات سنگین از
پساب است و منجر به تصفیه در شرایط آکواریوم می شود .کشت انواع درختان چوبی از جمله
بید ،نارون ،افرا و تبریزی در خاک های آلوده منطقه زنجان نشان دهنده توانایی جذب فلزات
سنگین توسط گونه های مذکور بوده است .سورگوم می تواند به خوبی در پساب رشد کند به
طوری که رشد آن در پساب بسیار بیشتر از آب معمولی است .در این شرایط گیاه قادر به پاالیش
و یا جذب انواع آالینده های پساب و کاهش اثرات آن بر خاک و محیط خواهد بود [.]3

ضریب گیاه پاالیی سورگوم شیرین
________________________________________________
باتوجه به ضریب جذب باال در غلظت های پایین از فلزات سنگین ،سورگوم گیاهی مناسب برای
گیاه پاالیی سرب و کادمیم از پساب به ویژه در پساب های شهری محسوب می شود؛ به طوری
که در صورت عدم کشت سورگوم شیرین ،یون های گفته شده می توانند در محیط تجمع کنند
که این امر خطراتی به همراه دارد ،یا به الیه های پایین تر خاک و سفره های زیرزمینی
نفوذ نماید .در مورد آلودگی آرسنیک ،به دلیل قدر مطلق پایین جذب و انباشتگی ،گیاه سورگوم
برای گیاه پاالیی مناسب نیست ولی در غلظت های باالتر و یا حتی در پساب های صنعتی
کارایی بهتری دارد .سورگوم شیرین برداشت شده حاوی مقادیری از فلزات سنگین است و باید
در اهداف غیرغذایی مانند تولید بیوانرژی به کار رود [.]3
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استخراج روی و مس از خاک های آلوده توسط ذرت
________________________________________
ذرت یک گیاه زراعی با زیست توده باالست که می تواند مقدار قابل توجهی از
فلزات سنگین شامل روی و مس را از خاک آلوده استخراج می کند .وابستگی
شدید ذرت به همزیستی مایکوریزا و توان تولید زیست توده باال درصورت هم
زیستی با قارچ های مایکوریزا آربوسکوالر ،سبب شده است که این گیاه بتواند
نقش مهمی در گیاه پاالیی فلزات سنگین ایفا کند .این قارچ ها با کاهش سمیت
فلزات سنگین و بهبود شرایط رشد گیاه ذرت ،کاربرد آن را در گیاه پاالیی
خاک های آلوده افزایش می دهند [.]4

نتیجه گیری:
دسترسی به غذای سالم و کافی ،آب آشامیدنی و هوای پاک از بدیهی ترین
حقوق همه انسان هاست .با استفاده از فناوری زیستی و توانایی های موجود در
طبیعت میزان صدمه به محیط زیست را می توان به حداقل رساند .بیوتکنولوژی
سبز و محیطی با استفاده از روش هایی که مطابق با محیط زیست است استفاده
می نمایند .یکی از موارد گفته شده زیست پاالیی است که گیاه پاالیی یکی از
مواردی است که در زیست پاالیی به آن توجه می شود .موضوع گیاه پاالیی
یکی از روش های مناسب برای پاکسازی آلودگی های آب و خاک توسط گیاهان
می باشد که این روش نسبت به سایر روش ها صرفه اقتصادی دارد و همچنین
این روش سازگار با محیط زیست نیز می باشد.
7.Waste Management
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8.Bioremediation

2.Micropropagation

9.Phytostabilization
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4.Embryogenesis
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چکیده:
نور خورشید یا آفتاب گسترهای از موج است که شامل فرکانسهای مرئی تا نامرئی در طیف امواج الکترومغناطیس است که بصورت انرژی با تابش نور سفید است .نور
خورشید از طیف کاملی از ذرات با دماهای متفاوت تابشی تشکیل یافتهاست که میتواند به رنگهای مختلف باشد .طیف های مختلف نوری ،تاثیرات بسیاری بر فعالیت
های رشد و نمو گیاهان دارند که مهم ترین آن ،طیف مرئی است چرا که بیشترین تاثیر را بر فتوسنتز داشته و بدین جهت به آن تابش فعال فتوسنتزی می گویند .عالوه
بر آن نسبت نور دریافتی توسط گیاه مانند نسبت نور قرمز دور به قرمز ،تعیین کننده پاسخ بسیاری از فرآیند های رشد و نموی در گیاه است .میتوان بیان داشت ،با این که
نور مرئی با تاثیر بر فتوسنتز تاثیر زیادی در رشد و نمو دارد ،ولی برای رشد و نمو به طور مطلوب به نور کامل نیاز است .شدت تابش نور با تاثیر بر؛ سرعت و میزان فتوسنتز،
سرعت و میزان رشد ،طول میانگره و ارتفاع گیاه ،کیفیت محصول ،هزینه تولید و بساری موارد دیگر ،بسیار مورد توجه است .بدین جهت دانستن نیاز نوری هر گیاه و تعیین
منطقه مناسب کاشت گیاه از لحاظ نیاز شدت نور مخصوصا برای گیاهان گلخانه حائز اهمیت است .گیاهان همواره تحت تاثیر تنش های مختلف محیطی هستند؛ الزم به
ذکر است که یکی محدود کننده ترین عامل رشد گیاهان ،تنش شوری و خشکی است .تنش خشکی سبب کاهش شاخص های رشد ،بسته شدن روزنه ها و مخصوصا
کاهش فتوسنتز می شود .با این حال استفاده از پتانسیل ریزجانداران مفید خاکزی در برقراری روابط همزیستی با گیاهان ،راهکاری مؤثر در افزایش تحمل گیاه به تنش
های محیطی است .دریافت تشعشع خورشید توسط گیاهان و مصرف آن در تولید زیست تودة گیاهی نشان دهنده فرآیندهای بنیادینی است که رشد و عملکرد گیاهان
زراعی را کنترل می کند .با دریافت تشعشع توسط سایه انداز طی دوره رشد ،می توان کاهش عملکرد ناشی از وقوع تنش های محیطی را تبیین کرد ،بنابراین ،به حداکثر
رساندن دریافت تشعشع ،تراکم بوته و ایجاد فاصله مناسب بین بوته ها ،بین و داخل ردیف های کاشت ،مهم و بحرانی محسوب می شود.
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Sunlight is a range of waves that includes visible to invisible frequencies in the spectrum of electromagnetic waves which radiate
in the form of energy. Sunlight is made up of a full range of particles with different radiant temperatures that can be of different
colors. Different light spectra have many effects on the growth and developmental activities of plants such as crops, the most
important spectra is the visible spectrum because they have the greatest effect on photosynthesis and therefore it is called active
photosynthetic radiation. In addition, the ratio of light spectra received by the crops, such as the ratio of red to far red light,
determines the response of many growth and developmental processes in them. It can be stated that although visible light has a
great effect on growth and development by affecting photosynthesis, but full light is needed for optimum growth rate and
development. Intensity of light radiation affects different processes such as, Photosynthesis, growth, internode length and plant
height, the quality of product, production cost and many other things. Thus is one of the factors that hold great importance in
internal processes of crops. Therefore, knowing the light needs of each plant and determining the appropriate area for planting is
important in terms of light intensity needs, especially for greenhouse plants.
Plants such as crops are always affected by various environmental stresses; it should be noted that one of the most limiting factors
for plant growth is salinity and drought stress. Drought stress reduces growth indices, closure of stomata and especially
photosynthesis. However, using the potential of beneficial soil microorganisms in establishing coexistence with plants is an
effective way to increase plant tolerance to environmental stresses. Reception of sunlight by plants and its use in the production
of plant biomass indicates the fundamental processes that control the growth and yield of crops. By receiving radiation via canopy
during the growth period, it is possible to explain the decrease in yield due to the occurrence of environmental stresses. Therefore,
maximizing radiation reception, plant density and creating a suitable between and inside row spacing, is important and critical.
Regarding light pollution, it can be said that any artificial light source or lamp that goes out of its standard at the wrong time or
place and disturbs and pollutes the environment and the night sky with poor quality has created light pollution. However, the use
of different types of lamps to provide the light needed for plant growth and development is essential, so it is recommended to
use safe lamps. It can be said that the least harmful light source for plants in parks and urban green spaces is metal halide lamps.
Keywords: Sunlight, Photosynthetic active radiation, Light spectrum, Light intensity, Environmental stresses, Solar radiation
interception indices, Light pollution.

گیاهپاالیی

:مقدمه
اثرات کیفیت و طیف های مختلف نوری در گیاهان

 نانومتر بوده و با چشم انسان4۰۰  تا1۰  دارای طول موجUV نور ماورای بنفش یا
1

 همچنین سبب تخریب پوشش.قابل رؤیت نیست و برای گیاهان و انسان مضر است

____________________________________________

 بدین جهت توصیه شده است تا پالستیک های جاذب.پالستیک پلی اتیلن می گردد
 زیرا هم مانع از ورود این اشعه به داخل گلخانه شده،برای پوشش گلخانه استفاده شود
.و هم طول عمر پالستیک افزایش می یابد
 میلی متر نیز با چشم قابل مشاهده1  نانومتر تا7۰۰ مادون قرمز با محدوده طول موج
 نور مادون قرمز8 کانوپی سایه انداز گیاه.نیست اما برای رشد گیاه ضروری می باشد
 درنتیجه گیاهان یا بخش هایی از خود گیاه،دور تابیده شده را منعکس و فیلتر می کند
 نور مادون قرمز دور کمتری دریافت،که زیر کانوپی سایه انداز باالیی قرار می گیرند

 که یکی1 در فتوسنتز.نور خورشید منبع تامین کننده انرژی برای گیاهان به شمار می آید
 انرژی نورانی خورشید به،از مهم ترین فرآیندهایی است که در گیاهان صورت می گیرد
صورت شیمیای در کربوهیدرات ذخیره می شود؛ این انرژی در بسیاری از فعالیت های

 این کاهش ایجاد شده در جذب نور یک حالت رقابتی در گیاه ایجاد کرده در.می کنند
نتیجه بیشترین انرژی گیاه صرف تولید اندام هایی می شود؛ در نهایت گیاه رشد

، از نظر علم فیزیک.کیفیت نور به طول موج های مختلف تشکیل دهنده نور اشاره دارد
 جزء انرژی الکترمغناطیسی دسته بندی می شود و گسترده کامل امواج،نور

 توسعه و رشد مطلوب را نخواهد داشت همچنین9 سیستم ریشه،ضعیفی خواهد داشت

 اشعه ایکس، فرابنفش، نور مرئی، تابش فرو سرخ، موج رادیویی:الکترمغناطیسی شامل

.های بلند خواهد بود
1. Photosynthesis
2 Germination
3. Booting stage
4. Crops
5. photoperiodism
6. photomorphogenesis
7. Flowering plant
8. Canopy
9. Root
10. Stem
11. Internode

11گره

باریک و میان

1۰ساقه

گیاه دارای

. تقسیم سلولی و سایر واکنش ها مورد استفاده قرار می گیرد،حیاتی مانند جذب عناصر
۲

O۶ + ۶O۱۲H۶O + Light → C۲H۶ + ۲CO۶
 کربن دیاکسید+  آب+  گلوکز → نور+ اکسیژن

 به عبارتی نور خورشید از طیف وسیعی از امواج با طول موج ها و.و اشعه گاما میباشد
.انرژی های مختلف تشکیل شده است
،4 گیاهان زراعی3 مرحله خوشه رفتن، بذور2 مانند جوانه زنی،بسیاری از فرآیند ها
 و بسیاری دیگر نیاز به طیف های مختلفی از نور دارند؛6 فتومورفوژنز،5فتوپریودیسم
 گیاهان گلخانه معموال نور کامل را دریافت.بنابراین برای رشد گیاه نیاز به نور کامل است
نمی کنند بدین جهت ممکن است از نور های تکمیلی یا مصنوعی جهت تامین نور کافی
 جهت تأمین نور کامل در گلخانه ها از المپ های.برای رشد گیاهان استفاده کرد
.سدیمی دارای پایداری طوالنی و طیف قوی زرد – قرمز استفاده می شود
 همچنین؛ ترکیب نور متال، مناسب هستند7این المپ ها مخصوصاً برای گیاهان گلدار
.هالید و سدیم طیف نوری وسیعی را ارائه می دهد
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می توان بیان داشت که حتی وجود نور قرمز دور هم جهت رشد و نمو گیاه ضروری است .طیف مرئی یا بیناب دیدنی ،نام بخشی از طیف الکترمغناطیسی است که با چشم انسان
قابل تشخیص و دیدن است .طول موج طیف مرئی بین  38۰تا  74۰نانومتر و بسامد آنها بین  43۰تا  77۰تراهرتز است .این طول موجی سبب رخ دادن ،یکی از مهم ترین
فرآیند های گیاهی یا همان فتوسنتز می شود از این رو به آن طول موج فعال فتوسنتزی نیز می گویند.

مورد دیگری که کیفیت نور در آن تأثیر دارد ،جوانه زنی بذور است .پاسخ جوانه زنی و رشد

در آزمایشی مشخص شده ،وقتی نور قرمز تابیده می شود فیتوکروم قرمز به

گیاهچه به نور متفاوت است .در طیف نور آبی دو رنگدانه 12فتوتروپیسم 13و کریپتوکروم 14به
نور آبی پاسخ می دهند .رنگدانه پاسه دهنده به نور قرمز فیتوکروم 15نام دارد .عدم دریافت

فیتوکروم مادون قرمز تبدیل شده و فرآیند جوانه زنی آغاز می شود .اما وقتی

طیف نوری مناسب ،سبب افزایش رشد طولی گیاهچه 16می شود زیرا گیاه سعی می کند برای
رسیدن به منبع نوری بلند تر شود .می توان بیان داشت انقالب نور از جایی شروع شد که
مشخص شد ،فیتوکروم دارای  5نوع  D ،C ،B ،Aو  Eمی باشد .هر یک از این پنج نوع
در طیف خاصی از نور قرمز پاسخ می دهند .برای مثال فیتوکروم نوع  Bدر طول موج طبیعی
ولی  Aدر طول موج کمتر پاسخ داده و به تاریکی نزدیک تر است .مهم ترین طیف نوری
کنترل کننده جوانه زنی بذر نور قرمز و مادون قرمز است .فیتوکروم حساس به رنگ قرمز
( )Prو فرم فعال فیزیولوژیک فیتوکروم یا فیتوکروم حساس به نور مادون قرمز از عواملی

2

نور مادون قرمز تابیده شود فیتوکروم مادون قرمز به فیتوکروم قرمز تبدیل شد
که در نتیجه آن فرآیند جوانه زنی متوقف شد.

12. pigments
13. Phototropism
14. Cryptochrome
15. Phytochrom
16.seedlings

هستند که پاسخ جوانه زنی بذر را کنترل می کنند.

9

3

تابش فعال فتوسنتزی
_________________________________________
واکنش نورى فتوسنتز ،نتیجه جذب مستقیم نور توسط رنگیزههایى چون
کلروفیل 17مىباشد .تمام فوتونها داراى مقدار انرژى الزم براى تحریک
رنگیزههاى برگ 18نمىباشند .انرژى فوتونهاى داراى طول موج بیشتر از
 76۰nmبراى این منظور کافى نیست و انرژى موجود در فوتونهاى با طول موج
کمتر از ( 39۰nmاگر توسط رنگیزههاى بزرگ جذب شوند) از حد مورد نیاز بیشتر
است و باعث یونیزه شدن رنگیزهها و تجزیه آنها مىگردد .تنها فوتونهاى بین
طول موجهاى  39۰nmتا ( 76۰nmمحدوده قابل رؤیت طیف نور) داراى انرژى
مناسب براى فتوسنتز مىباشند .چون تحریک رنگیزهها ،نتیجه مستقیم واکنش
بین یک فوتون و رنگیزه است ،لذا میزان نور مصرف شده در فتوسنتز اغلب بر
پایه غلظت جریان فوتون ( ،Photon flux densityنه انرژى فوتونها) بیان
مىشود .غلظت جریان فوتون عبارت است از تعداد فوتونهائى که در واحد زمان
از یک سطح معین عبور مىکند.
چون بیشترین بازده فتوسنتز در طول موج  ، )7۰۰-4۰۰(nmحاصل مىشود ،لذا
اندازهگیرى مقدار نور مورد استفاده در فتوسنتز براساس غلظت جریان فوتون در
این طول موجها انجام مىگردد .مقدار نورى که بدین طریق اندازهگیرى مىشود،
تشعشعات فعال فتوسنتزى 19نامیده مىشود .نور آبی با طول موج ()495-45۰

بررسی نسبت بین تابش فعال فتوسنتزی به تابش کل در مقیاس فصلی و ساالنه نشان داد
که با افزایش ابرناکی این نسبت نیز افزایش می یابد به طوری که در مقیاس ساالنه ،نسبت
تابش فعال فتوسنتزی به تابش کل از آسمان صاف به آسمان تمام ابری به ترتیب از ۰/43۰
به  ۰/489افزایش می یابد .تابش فعال فتوسنتزی ،به دو روش اندازه گیری می شود:
الف) جریان فوتون فتوسنتزی :2۰در این روش ،شدت تابش به وسیله اندازه گیری تعداد
فوتون تابیده شده از منبع نوری در یک ثانیه ،اندازه گیری می شود .واحد آن میکرومول بر
ثانیه ) (μmol/sاست.
21
ب)غلظت جریان فوتون فتوسنتزى  :اندازه گیری به دست آمده در این روش مهم تر است
زیرا ،عالوه بر شدت تابش ،میزان نور رسیده به گیاه را نیز شامل می شود .واحد آن
میکرومول بر متر مربع بر ثانیه ) (μmol/m²/sاست.
گیاه در مراحل مختلف رشدی ،نیاز های متقاوتی از لحاظ میزان تابش فعال فتوسنتزی دارد.
برای مثال گیاهان در مرحله رشد زایشی 22نسبت به رشد رویشی ،23تابش فعال فتوسنتزی
بیش تری احتیاج دارند چراکه ،مرحله گلدهی انرژی زیادی مصرف می کند برای همین
غذای بیشتری جهت تامین نیاز گیاه الزم است .به طور معمول حدود)4۰۰-2۰۰ PPFD( :
برای بذر های جوان یا کلون ها و گیاه مادری )6۰۰-4۰۰ PPFD( ،برای گیاهان در مرحله
رشد رویشی و ( ) 9۰۰-6۰۰ PPFDبرای گیاهان در مرحله رشد زایشی ،تابش فعال
فتوسنتزی نیاز است.

نانومتر و قرمز با طول موج ( )75۰-62۰نانومتر ،بیشترین تأثیر را بر فتوسنتز گیاه
دارند .بنابراین ،برای نور مورد نیاز گیاه باید به صورتی باشد زیرا این رنگ مخلوط
نور آبی و قرمز را دارد .با این حال به نظر می رسد رنگ قرمز  2۰الی  3۰درصد
کارآمدی فتوسنتزی بیشتری دارد .در حالت کلی هرچه تابش فعال فتوسنتزی
بیشتر باشد ،رشد و سالمت گیاه مطلوب تر خواهد بود .در پژوهشی؛ بر روی روابط
رگرسیونی بین شدت لحظه ای تابش فعال فتوسنتز و شدت تابش کل مشخص
شد که ،مقدار نسبت  PAR/TSRتابع شرایط ابرناکی ایستگاه است .بررسی
نسبت  PAR/TSRدر مقیاس فصلی و ساالنه نشان داد که با افزایش ابرناکی
این نسبت نیز افزایش می یابد .در تجزیه وتحلیل ماهانه ،فصلی و ساالنه داده ها
مشخص گردید که یک رابطه رگرسیونی خطی بین  PARبا TSRوجود دارد و با
تغییر ماه ها که با تغییر ابرناکی همراه است این روابط خطی تغییرمی کنند .نتایج
نشان داده است که بهترین برازش در ماه تیر و مرداد است و در ماه آبان تا بهمن
به علت افزایش ابرناکی از مقدار همبستگی کاسته می شود.
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17. Chlorophyll
18. Leaf
19. Photosynthetically active radiation, PAR
20. Photosynthetic Photon Flux
21. Photosynthetic photon flux density, PPFD
22. Flowering stage
23. Vegetative stage

اثرات کمیت یا شدت نور بر گیاهان زراعی
________________________________________
شدت نور بر تولید مواد غذایی گیاهی ،طول  ،رنگ برگ و گلدهی تأثیر می گذارد.
به طور کلی  ،گیاهانی که در نور کم رشد می کنند تمایل دارند که بصورت دوکی
با برگ های سبز روشن باشند .گیاه مشابهی که در نور با شدت بیش تر رشد
می کند ،کوتاه تر  ،دارای شاخه های بهتر و برگ های بزرگتر و سبز تیره
خواهد بود .برای اکثر گیاهان زراعی ،حتی اندکی افزایش یا کاهش شدت نور
منجر به تغییرات قابل مالحظه ای در ریخت شناسی و ساختار برگ می شود.
شدت نور دریافتی توسط یک گیاه ،به نزدیکی منبع نور به گیاه بستگی دارد .با
افزایش فاصله از منبع نور ،شدت نور به سرعت کاهش می یابد .جهت پنجره در
خانه یا محل کار بر شدت نور طبیعی خورشید که گیاهان دریافت می کنند تأثیر
می گذارد .معموالً بخش جنوبی شدیدترین نور را دارد .عوامل دیگر مانند پرده ها،
درختان خارج از پنجره ،آب و هوا ،فصل سال ،سایه از سایر ساختمان ها و تمیز
بودن پنجره نیز بر شدت نور تأثیر می گذارد .سطوح بازتابنده و دارای رنگ روشن
در داخل خانه یا محل کار تمایل به افزایش شدت نور دارند ،در حالی که سطوح
تاریک شدت نور را کاهش می دهند.
اگر شدت نور کم و ضعیف باشد ،سبب کاهش سرعت فتوسنتز و رشد ،تولید
گیاهانی ضعیف ،ریزش جوانه های گل ،افزایش طول میانگره ها ،باریک شدن
ساقه ،نازک شدن برگ ها ،کاهش کیفیت محصول ،افزایش شیوع بیماری ها،
طوالنی شدن دوره رشد و هزینه تولید خواهد شد؛ در واقع زمانی که نور کم است،
گیاه سعی می کند که با افزایش سطح برگ ،سطح جذب نور را افزایش دهد،
بنابراین برگ های گیاه نازک و انحناپذیر می شوند .عالوه بر آن سبب ایجاد
رقابت بین اندام های گیاه بر سر جذب مواد غذایی و در نتیجه ریزش گل و میوه
درگیاهی مثل گوجه فرنگی و خیار خواهد شد .ولی در شرایط نور زیاد اندازه برگ
ها(سطح هر برگ) کاهش و ضخامت و تعداد آن ها افزایش می یابد و در داخل
آن ها مقدار زیادی نشاسته جمع می شود .بنابراین در شرایطی که مجموع نور
روزانه زیاد است ،هرچند سطح هر برگ کمتر از سطح هر برگ در شرایط نوری
کم است ،ولی به علت داشتن تعداد برگ بیشتر ،مجموع سطح برگ گیاه افزایش
می یابد .همچنین کلروپالست 24های برگ صدمه دیده در نتیجه میزان فتوسنتز
کاهش می یابد و گیاهی با ساقه قطور و میانگره های کوتاه تولید می شود.
عالوه بر آن در شرایط شدت نور باال ،برگ های گیاه زبر تر خواهند بود ،مواد

فقط تعداد معدودی از گیاهان ،از قبیل بنفشه آفریقایی ،می توانند در چنین شرایطی گیاهانی
با کیفیت قابل قبول تولید کنند .تحت چنین شرایطی استفاده از نور تکمیلی 29سودمند است.
کیفیت رشدی که در شرایط نوری کم (  5-1۰mol/dayیا  2۰۰۰-1۰۰۰فوت کندل) رخ
می دهد تا حد زیادی به دمای گلخانه بستگی دارد .در دمای خنک (کمتر از  18درجه سانتی
گراد) کیفیت گیاه می تواند بسیار خوب باشد؛ مثال در شمال اروپا ،گلخانه داران برای جبران
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شرایط نوری کم حاکم بر منطقه ،اقدام به پرورش گیاهان فصل خنک در گلخانه می کنند،
در این شرایط ،طول دوره رشد افزایش می یابد ،اما کیفیت محصول خوب است .دمای خنک
سبب نمو گند برگ ها و گل ها می شود و بنابراین زمان بیشتری را برای ذخیره سازی انرژی
و تولید گل ها و برگ های سالم در اختیار گیاه قرار می دهد .در مقابل ،دمای باالی  24درجه
سانتی گراد در شرایط نور کم ،منجر به کیفیت ضعیف رشد خواهد شد؛ در این شرایط ،نمو
برگ ها و گل های جدید به سرعت انجام می شود اما انرژی کافی برای تولید برگ ها و گل
های جدید وجود ندارد .تحت چنین شرایطی استفاده از نور تکمیلی سودمند است .باالترین
کیفیت گیاهان علفی 3۰چندساله و گیاهان بستری در شرایط نوری زیاد (3۰-2۰mol/day
یا  6۰۰۰-4۰۰۰فوت کندل) به دست می آید و عملکرد 31محصول نیز ،قابل قبول است .در
چنین شرایط نوری ،گیاهان به صورت بوته ای (دارای شاخه جانبی زیاد) رشد کرده و تعداد
گل بیشتری تولید می کنند .از آنجایی که رشد ریشه متناسب با رشد شاخه ها است ،بنابراین
سیستم ریشه ای گیاه نیز رشد بسیار خوبی خواهد داشت .باالترین عملکرد گیاهان گل بریده
گلخانه ای و سبزیجات گلخانه ای ،در شرایط نوری زیاد به دست می آید .دمای باالی گلخانه
می تواند باعث کاهش عملکرد شود ،حتی اگر افزایش شدت نور برای گیاهان داخل گلخانه
مطلوب باشد .بنابراین کنترل دمای گلخانه باید با دقت انجام شود .دمای گیاه در بیرون از
گلخانه ،به علت جابه جایی بهتر هوا ،رطوبت نسبی پایین تر و وجود آسمان صاف عدم وجود
اثر گلخانه ای ،خنک تر است .در صورت وجود آب کافی و باال نبودن دمای محیط ،ممکن
است گیاهان سایه پسند در بیرون از گلخانه و زیر نور کامل خورشید ،رشد بسیار خوبی داشته
باشند؛ مثال نگهداری تعداد بسیاری از واریته 32های گیاه هوستا 33در فصل تابستان در بیرون
از گلخانه ،سبب رشد بسیار خوب آن ها می شود؛ به شرطی که آب کافی وجود داشته باشد و
دمای برگ زیاد نباشد .واریته هایی از گیاه هوستا ،که برگ های بزرگ دارند ،به علت باال
رفتن دمای برگ در شرایط نوری خیلی زیاد ،ممکن است به سایه اندازی نیاز داشته باشند تا
از آفتاب سوختگی برگ 34آن ها جلوگیری شود .برگ گیاهان در یک شدت نور معین به نقط
های می رسد که با افزایش شدت نور ،سرعت فتوسنتز افزایش نخواهد یافت ،که به آن نقطه
اشباع نوری 35گفته می شود .برگ بیشتر گیاهان در شدت نور  32۰۰۰لوکس ،به نقطه اشباع
نوری می رسد .البته این حالت به ندرت رخ می دهد؛ زیرا برگ های باالیی روی برگ های
پایینی سایه اندازی می کنند و سبب کاهش شدت نور دریافتی توسط این برگ ها می شوند.

بیشتری برای ایجاد طعم و مزه در گیاه ذخیره شده و میزان تعرق 25در گیاه افزایش
خواهد داشت .به طور کلی شدت نور بر رشد گیاه )وزن تر 26گیاه ،وزن

خشک27

گیاه ،اندازه گیاه ،تولید شاخ و برگ و تعداد گل و اندازه گیاه) تأثیر می گذارد ،ولی
بر سرعت نمو گیاه (سرعت باز شدن گل یا برگ در مناطق مریستم )28اثری ندارد.
الزم به ذکر است که سرعت نمو گیاه تحت کنترل دمای محیط است .در این
شرایط ،معموالً گیاهانی با رشد ،گل دهی و کیفیت ضعیف تولید می شوند؛ ساقه
اصلی گیاه باریک و ضعیف است و شاخه های جانبی زیادی تولید می کنند؛ نور
کافی برای گلدهی وجود ندارد و ممکن است گل دهی با تأخیر صورت گیرد و
اندازه گل ها کوچک تر و تعداد آنها در بوته کمتر می شود و شاید به طور کامل،
در مرحله رویشی باقی بمانند (هیچ گلی تولید نکنند).

24. Chloroplast
25. Transpiration
26. Wet weight
27. Dry weight
28. Meristem
29. Supplemental light
30. Herbaceous plants
31. Yield
32. Variety
33. Plantain lilies
34. Leaf burn
35. Light saturation point
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بنابراین برای آنکه برگ های قسمت داخلی و پائین گیاه نیز به نقطه اشباع
نوری برسند ،کل گیاه به شدت نور باالتری نیاز خواهد داشت .گیاهان گلخانه
ای ممکن است در یک روز آفتابی وسط تابستان در معرض  129۰۰۰لوکس
نور قرار گیرند که این میزان نور بسیار باالست و در یک روز ابری تیره

تعریف آپوپتوز
در بسیاری از موارد مردن سلولها اتفاق خوبی نیست ،مثال ازبین رفتن سلولها در اثر جراحت
(ایجاد زخم یا اثر ترکیبات شیمیایی) آثار زیان باری برای گیاه به دنبال دارد .با این حال گاها برخی
از سلولها باید از بین بروند اما نه به صورت اتفاقی ،بلکه این روند باید کامال کنترل شده باشد .می
توان بیان داشت ،علیرغم اینکه فرایند خودکشی در موجودات امری غیر منطقی و اجباری است که
هیچگونه هماهنگی در اجرای آن وجود ندارد ،ولی در جانوران سیستمی وجود دارد که طی آن
calling
out important
 [Sidebarsو حذف سلول های
areجهت رشد و نمو
greatیا در
forدر رشد و
هماهنگی
هموستازی و
سلول ها در جهت
points
from
your
text
or
adding
additional
فرایند منطقی و هماهنگ که ریشه در ژنتیک موجودات دارد موجبات مرگ
infoاز طریق یک
سرکش
for
quick
reference,
such
as
a
schedule.
سلول ها را فراهم می آورند .آپوپتوز ( )Apoptosisنوعی از مرگ برنامه ریزی شده سلول یا
Theyنامساعدی است که
areشرایط
مقابله با
خودکشی نوعی
زیستی این
right,است .ا ز
خودکشی سلولی
typically
placed
دیدگاه on
the left,
top
از لحاظ بیوشیمیایی در سلول ایجاد شده است و در واقع اقدامی است در جهت ایجاد ایمنی در
or bottom of the page. But you can easily drag
موجود یا در سلول رخ داده و بقای ارگانیسم را حفظ می کند.

them to any position you prefer.

عوامل القاکننده مرگ برنامه ریزی شده در گیاهان

When you’re ready to add your content, just
start
clickموجب دو نوع مرگ در سلول می
hereهستند و
 andمتنوع
شوند بسیار
]typing.می
عواملی که موجب مرگ سلول

شوند؛ مرگ سلولی بدون برنامه قبلی و مرگ سلولی با برنامه قبلی (Programed cell
) PCD .death, PCDمی تواند به وسیله ی فاکتورهای درون سلولی و برون سلولی تحریک
شود .مواد شیمیایی خطرناک ،اشعه های رادیو اکتیو ،بازگرفتن یک فاکتور رشد ،هورمونها ،اکسید
نیتروژن که برای اثرگذاری بر روی پدیده ی  PCDباید از عرض غشای سیتوپالسمی عبور کنند
از جمله سیگنال های خارج سلولی هستند  .وازجمله عوامل داخلی که در واقع پاسخی از طرف
سلول به استرس ها می باشند ،می توان به آسیب خودبه خودی در  DNAسلول نیز اشاره کرد .
همچنین ممکن است شماری از جزای سلولی مانند  ،ADPممکن است به تنظیم آپوپتوز کمک
کند  .انواع اکسیژن فعال ،ترکیبات  ،NOآنزیم ها و هورمون ها ترکیبات کلیدی در ایجاد مرگ
سلول می باشند .هورمون تاثیر متفاوتی اعمال می کنند  .به عنوان مثال ،آبسیسیک اسید تاثیر
بازدارندگی دارد ،درحالی که جیبرلین سبب تشدید کنندگی مرگ سلول می شود .واکوئله شدن،
تغییر تراوایی غشا و شکسته شدن کروموزوم ها از جمله تغییرات سلول در هنگام مرگ می باشد.

ش

تفاوت های میان مرگ برنامه ریزی شده و بدون برنامه ریزی شده ی سلولی
در فرایند مرگ برنامه ریزی شده سلول چروکیده و کوچک می شود در حالی که در مرگ بدون
برنامه قبلی یا نکروز سلول متورم و بزرگ می شود .در مرگ برنامه ریزی شده سلولی غشای
سیتوپالسمی به صورت اجسام آپوپتوتیک در می آیند ،در حالی که در نکروز غشاء تخریب می شود
و سبب آزاد شدن محتویات داخل سلولی می شود .ارگانل های سیتوپالسمی در فرایند PCD
دست نخورده باقی می مانند ،در حالی که در نکروز تخریب می شوند .تراکم کروماتین و قطعه
قطعه شدن آن در روند آپوپتوزیس مشاهده می گردد .نکروز فرایند غیر فعال است و در غیاب
 ATPنیز اتفاق می افتد در حالی که فرایند آپوپتوز فعال بوده و به انرژی وابسته استPCD .
مرگ فیزیولوژیک سلولی است و در طی تحریکات خاصی اتفاق می افتد ،درحالی که نکروز مرگ
پاتولوژیک سلول بوده و در طی آسیب های شدید به سلول از قبیل هیپوکسی ،هیپرترمی ،وسموم
خارجی ،این نوع مرگ سلولی اتفاق می افتد .در نهایت می توان بیان داشت که ،مرگ سلولی بدون
برنامه ی قبلی با واکنش های التهابی همراه است ،در حالی که مرگ برنامه ریزی شده ی سلولی
بدون التهاب رخ می دهد.
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زمستان ،فقط در معرض  32۰۰لوکس نور واقع شوند که بسیار کم است.
شدت نور محیط به روش های مختلف اندازه گیری و با واحدهای متفاوتی
بیان می شود:
 .1بازده تابشی :نسبت بین جریان تابشی ساطع شده از یک منبع طیف نوری
( 4۰۰-7۰۰نانومتری) به انرژی مصرف شده است (تبدیل انرژی الکتریکی به
انرژی تابشی به وسیله المپ) که بر حسب ) (mW/Wبیان می شود.
 .2فوت کندل( :)FCمعادل تراکم جریان نورانی دریافت شده به وسیله یک
سطح است که معادل یک لومن بر فوت مربع بوده و بیشتر برای بیان شدت
نور در گلخانه از آن استفاده می شود .دستگاه هایی که شدت نور را بر حسب
فوت شمع نشان می دهند ،بر اساس حساسیت چشم انسان طراحی شده اند؛
از آنجایی که چشم انسان به نور زرد و سبز حساس تر است ،بنابراین این واحد
نوری دقیقا معادل انرژی نورانی استفاده شده توسط گیاه برای عمل فتوسنتز
نیست.
 .3لوکس ( :)LXمعادل تراکم جریان نورانی دریافت شده به وسیله یک
سطح است که معادل یک لومن بر متر مربع است .هر لوکس معادل 1۰.76
فوت شمع است.
 .4میکرومول بر متر مربع در ثانیه ) :(µmol/m^2/sمعادل تعداد فوتون
های نوری مؤثر بر فتوسنتز ) (PARاست که در هر ثانیه به یک متر مربع
می رسد .این واحد ،بیشتر توسط محققین باغبانی مورد استفاده قرار می گیرد،
زیرا این واحد ،مقدار انرژی نورانی استفاده شده در فتوسنتز را دقیقا مشخص
می کند؛ همچنین مقدار انرژی نورانی ،که در طول یک شبانه روز ( 24ساعت)
به یک متر مربع می رسد ،از این طریق تعیین و با واحد مول بر متر مربع در
روز ) (mol/m^2/dayنشان داده می شود .اندازه گیری شدت نور بر
حسب میکرومول بر متر مربع در ثانیه ) (µmol/m^2/sرا می توان به
قطرات آب باران تشبیه کرد که در هر ثانیه ،در یک متر مربع می ریزد و
بنابراین مجموع انرژی روزانه) ، (DLIمعادل کل قطرات آب جمع شده در
یک متر مربع در یک شبانه روز است .جدول زیر واحدهای مختلف نور و موارد
استفاده و تبدیل آن ها به یکدیگر را در منابع نوری مختلف نشان می دهد.

اثر قارچ  ،Piriformospora indicaبر رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش شوری و خشکی
________________________________________________________________________________________
با افزایش وسعت اراضی تحت تنش شوری و خشکی در ایران و با در نظر گرفتن روند
قارچ  P. Indicaیکي از ریز جاندارانی است که در این زمینه مورد استفاده
رو به رشد جمعیت جهان همراه با کاهش و تخریب منابع آب و خاک ،تحقیق در
قرارمی گیرد .این قارچ با ریشه بسیاری از گونه های گیاهی همزیستی داشته و رشد
خصوص گیاهان مقاوم به شرایط نامساعد و بررسی پاسخ گیاهان به این تنش ها و
همچنین امکان کشت آن ها ،به ویژه گیاهان دارویی 36در شرایط نامساعد محیطی
دارای اهمیت است .در بین تنش های غیرزنده ،تنش های خشکی 37و شوری 38در
سطح جهان با توجه به آسیب های گسترده به از اهمیت بیشتری برخوردارند .گیاهان
با کاهش شاخص های رشد ،بستن روزنه ها ،39کاهش فتوسنتز ،تغییر در فرایندهای
تنظیم کننده انتقال یون ها و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان با تنش خشکی
مقابله می نمایند .با این حال وجود ،تنش خشکی با کاهش سطح برگ و هدایت روزنه
ای می تواند به طور مستقیم بر فرآیندهای بیوشیمیایی مربوط به فتوسنتز اثر گذاشته
و با کاهش ورود دی اکسیدکربن به داخل روزنه ها منجر به کاهش فتوسنتز شود.
امروزه استفاده از روش های زیستی مبتنی بر استفاده از پتانسیل ریزجانداران مفید
خاکزی در برقراری روابط همزیستی با گیاهان ،به عنوان راهکاری مؤثر در افزایش
تحمل گیاه به تنش های محیطی عنوان شده است.

رویشی و عملکرد آن ها را افزایش می دهد .و عالوه بر تحمل سطوح شوری و
خشکی زیاد قادر است موجب القای مقاومت در گیاهان میزبان شده و از اثرات سوء
این تنش ها بکاهد .قارچ  P. indicaاز راه های مختلف نظیر افزایش فعالیت آنزیم
های آنتی اکسیدانی و حفظ رنگیزه های کلروفیلی ،موجب کاهش خطرات ناشی از
تنش و افزایش تحمل گیاه میزبان به تنش های محیطی زنده و غیرزنده از قبیل
خشکی ،شوری و بیماری می شود.
با افزایش سطوح پتانسیل اسمزی ،غلظت رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیل ،a
 a+b ،bو کاروتنوئید 4۰کاهش می یابد .شوری با تسریع زوال رنگیزه های کلروفیلی،
کوچکتر شدن فضای بین سلولی و کاهش هدایت دی اکسیدکربن موجب کاهش
فتوسنتز در گیاهان می گردد .همچنین از دیگر اثرات سوء شوری بر محتوی کلروفیل،
کاهش در جذب عناصر معدنی (مانند منیزیم) مورد نیاز جهت بیوسنتز کلروفیل است.

تأثیر تاریخ کاشت ،تراکم بوته و رقم روی مؤلفه های دریافت تشعشع خورشیدی
________________________________________________________________________________________
گیاهی41

دریافت تشعشع خورشید توسط گیاهان و مصرف آن در تولید زیست تودة
نشان دهنده فرآیندهای بنیادینی است که رشد و عملکرد گیاهان زراعی را کنترل

کاهش پتانسیل دریافت تشعشع به واسطه کاشت دیر هنگام ،می تواند تولید بالقوه زیست
توده و عملکرد شکر را محدود سازد .تأخیر در زمان کاشت گرچه تأثیر معنی داری بر
ضریب خاموشی تشعشع ( )Kبه دنبال ندارد ،اما عالوه بر کاهش پتانسیل دریافت تشعشع

می کند .بنابراین از دیرباز ،یکی از شیوه های ارزیابی کارکرد گیاهان ،اندازه گیری
مقدار نور دریافتی توسط گیاه و محاسبه کارآیی تبدیل آن به ماده خشک 42است.
تا جایی که ازطریق پایش الگوی دریافت تشعشع توسط سایه انداز طی دوره رشد،
می توان کاهش عملکرد ناشی از وقوع تنش های محیطی را تبیین کرد.
در عرض های جغرافیایی مناطق گرمسیر ،با شدت نور زیاد ،سایه انداز گیاهی در اکثر
مواقع روز در حالت اشباع نوری قرار دارد و بنابراین ،ارتباط بین عملکرد و میزان

شده است که تراکم بوته و رقم با تأثیر روی  ،Kبر اهمیت نسبی رقابت بین و درون گونه
ای تأثیر می گذارند .به هرحال ،جهت به حداکثر رساندن دریافت تشعشع ،ایجاد فاصله
مناسب بین بوته ها (بین و داخل ردیف های کاشت) مهم و بحرانی محسوب می شود .از

تشعشع دریافت شده ،ثابت نخواهد بود .در این مناطق ،ارتباط بین تشعشع دریافت

جمله تبعات کاهش  Kمی توان به کاهش کارآیی سایه انداز در دریافت تشعشع در سطوح

شده با عملکرد ضعیف است .تعداد ساعات آفتابی ،دریافت تشعشع اول فصل ،دریافت
تشعشع طی آخر فصل رشد ،آبیاری ،43خشکی ،الگوهای دریافت تشعشع و تبخیر 44و

باالی تراکم اشاره کرد.

توسط گیاه موجب کاهش کارآیی سایه انداز در دریافت تشعشع فعال فتوسنتزی نیز
می شود .در مطالعات مربوط به جنبه های اکولوژیکی جمعیت های گیاهی نیز نشان داده

5تأثیر نور مصنوعی و آلودگی نوری بر زمان گلدهی و رشد گیاهان

تعرق روی رشد و عملکرد گیاهان زراعی مؤثرند.
____________________________________________
زمان مورد نیاز برای اینکه گیاه بتواند کل نور موجود را دریافت کند ،به فاصله ردیف هر کجا و به هر صورتی از نور به طور غیراستاندارد استفاده شود ،سبب تولید آلودگی نوری
و تراکم بوته بستگی دارد .بنابراین ،جهت به حداکثر رساندن دریافت تشعشع ،تراکم می شود.
بوته و ایجاد فاصله مناسب بین بوته ها ،بین و داخل ردیف های کاشت ،مهم و بحرانی

36. Medicinal plants

محسوب می شود .استقرار 45زود هنگام محصول در سطح مزرعه با افزایش سطح برگ
و ایجاد امکان دریافت تشعشع ،شرایط دست یابی به عملکرد باال را فراهم می سازد.
با توجه به رابطه خطی و تنگاتنگ میان پوشش سایه انداز و دریافت نور در برخی
گیاهان ،افزایش سطح برگ موجب افزایش دریافت  PARمی شود .انتظار بر این
است که تأخیر در زمان کاشت از طریق عدم گسترش به هنگام سایه انداز گیاهی و
عدم همزمانی  LAIحداکثر با بیش ترین تابش تشعشع و در نتیجه ،تولید ریشه های
کوچک تر شده و لذا دست یابی به عملکرد باال را غیرممکن می نماید.

37. Drought Stress
38. Salinity Stress
39. Stomata
40. Carotenoids
41. Biomass
42. Dry matter
43. Irrigation
44. Evaporation
45. Establishment
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در نتیجه با این تفسیر هر منبع نور مصنوعی یا المپ که در زمان یا مکان نامناسب
از استاندارد خود خارج شود و با کیفیت نامطلوب محیط زیست و آسمان شب را

حضور تاریکی به مدت کافی است .با توجه به نتایج گوناگونی که از پژوهش های
مختلف به دست آمده است می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که نوع گیاه همچنین

آزاردهنده و آلوده سازد ایجاد آلودگی نوری کرده است .تابش انواع نور حتی به مقدار

سایر شرایط محیطی در نحوه به کارگیری منبع نور مصنوعی (مداوم یا متناوب) و
همچنین زمان به کارگیری (بعد از غروب آفتاب یا اواسط شب) تأثیرگذار هستند.
استفاده از المپ با بخار جیوه سبب تولید نور آبی شدید و باالنس نوری می شود و
استفاده از المپ با بخار سدیم چون نور زرد و نارنجی تولید می کند سبب می شود گیاه

کم ،تأثیر زیادی در کم فروغ و پنهان شدن ستارگان دارد تا آنجائی که حتی ضعیف
ترین نور منجمان را مجبور به طی مسافت های طوالنی و دور شدن از شهرها
می کند .هر گیاه به مقدار معینی نور برای زندگی و عمل فتوسنتز نیاز دارد که به حیات
خود ادامه دهد .فتوسنتز و تعرق دو فرآیند مهمی هستند که انرژی خود را از نور خورشید

احساس کند فصل پاییز فرا رسیده است و زمان گلدهی و میو هدهی آن تحریک شود.

دریافت می کنند .در این فرآیندها مقدار زیادی از انرژی نور مصرف می شود ولی فقط
در فتوسنتز انرژی برای مصرف بعدی استفاده می شود .بعضی از فرآیندهای تحت تأثیر

در صورت استفاده از نور مصنوعی به جای نور طبیعی باید از ترکیب نور قرمز و آبی
استفاده کرد زیرا این دو نورمکمل هم هستند و اثری مانند نور خورشید در رشد گیاهان

نور عبارتند از :جوانه زنی ،مراحل رشد و تولید رنگ دانه که مقدار کمی از انرژی نور

دارند .نور بخار سدیم دارای پایداری طوالنی و طیف نوری زرد قرمز است .تنها اشکال
آن طیف آبی نه چندان قوی برای رشد گیاه می باشد .نور سدیم انتخاب مناسبی برای

را مصرف می کنند .اما طبق قانون بردباری افزایش یک عامل محیطی می تواند عامل
محدودکننده باشد ،بنابراین باال رفتن یک عامل باعث پایین آمدن بقیه عوامل می

گیاهان گلدار است .نور متال هالید با طیف وسیع و نور آبی زیاد برای رشد و نمو گیاه

شود .رسیدن هر نور بیش از اندازه به گیاه ،رشد آن را دچار اختالل می کند و در مواقعی

مناسب است .المپ فلورسنت طیف رنگ وسیعی دارد و در انواع مختلف در دسترس

مرگش را تضمین می کند .اثرات مخرب آلودگی نوری بر گیاهان شامل؛ اختالل در
رشد ،اختالل در زمان از دست دادن برگ ها در فصل ریزش ،اختالل در بروز رنگ

می باشد .نور زرد و نارنجی می تواند ارتفاع گیاه را افزایش داده و همچنین گلدهی را
تحریک کند .لیکن گیاهانی که تحت نور زرد و نارنجی رشد می نمایند بیش از حد
مرتفع شده و به علت داشتن ساقه های ضعیف همواره از نظر امکان ورس و خوابیدگی
در مخاطره هستند .بنابراین از این حیث می توان ادعا نمود آلودگی نوری حاصل از

های طبیعی و اختالل در جهت رویش می شود .از نتایج بر هم خوردن سیکل زندگی
گیاهان می توان به درختان برگ ریزی اشاره کرد که ،در زمان ریزش برگ هایشان
توان نمایش رنگ های پاییزی خود را از دست می دهند و یا درختانی که بر اثر آلودگی
نوری ،فصل از دست دادن برگ خود را فراموش کرده و دیده شده تا نیمه های
زمستان همچنان دارای برگ های زرد می باشند .این عامل و همزمانی بارش برف در

نورهای زرد و نارنجی المپ بخار سدیم می تواند باعث افزایش ارتفاع گیاهان شود و
این به ضرر گیاهان فضای سبز پارک ها است .المپ های فلوئوسنت از خود ،نورهای
سبز و آبی تولید می نمایند و این دو طیف نور باعث ایجاد رشد عرضی در گیاه شده و
گیاهانی که تحت نور سبز و آبی رشد می کنند عموماً کوتاه و ضخیم شده و به هیچ
وجه گلدهی را تجربه نمی کنند ،بنابراین گیاهانی که تحت نورهای فلورسنت رشد می

این فصل باعث سنگین شدن بدنه درخت و سرنگون شدن آن می گردد.
واکنش گیاه نسبت به مدت زمان تابش متوالی نور را فتوپریودیسم گویند .اصوالً
گیاهان مختلف برای گلدهی به طول روزهای مختلفی احتیاج دارند که به طور کلی
شامل سه گروه مهم هستند؛ اول گیاهان روز کوتاه 46که برای گلدهی به روز کوتاه،

نمایند گلدهی شان به تاخیر افتاده یا اصال گلدهی نخواهند داشت و این در فضاهای
سبز مشکل جدی ایجاد خواهد کرد .اثر المپ های متال هالید به تاریکی مطلق نزدیک
است ،لذا می توان انتظار داشت کم ضررترین منبع روشنایی در فضای سبزها نور همین
المپ باشد .اگر گیاهی بخواهد از انرژی خورشید به طور کارآمدی استفاده نماید باید
حداکثر تشعشع توسط بافت های سبز به ویژه برگ ها جذب گردد .با افزایش سطح
برگ ،درصد جذب نور نیز افزایش می یابد ولی قبل از اینکه سطح برگ به حداکثر برسد
درصد جذب نور به حداکثر می رسد ،زیرا با افزایش سطح برگ به بر گهای پایینی نور

و در واقع به شب بلند نیاز دارند ،بنابراین می توان آن ها را شب بلند نامید .طول مدت
تاریکی که این گیاهان نیاز دارند بر حسب انواع مختلف از  13تا  16ساعت متغیر
است یعنی اگر طول شب از این حد پایین باشد گل نخواهند داد .دوم گیاهان روز
بلند 47که این گیاهان برای گلدهی به روز بلند و شب کوتاه احتیاج دارند .و در نهایت
گیاهان بی تفاوت 48که به طول روز یا شب حساس نبوده و در هر طول روز قرار گیرند
گل می دهند .گیاهان به منبع انرژی پایدار احتیاج دارند که این انرژی را از نور دریافت

نمی رسد .نور المپ های متال هالید به سفید میگراید و تقریباً تمام نورهای قابل رؤیت
را دارد ،بدین ترتیب می تواند منبع خوبی برای فتوسنتز گیاهان حتی در گلخانه محسوب

می کنند .در طبیعت گیاه این نور را از خورشید می گیرد .در برخی از فصول سال به
خصوص اواخر پاییز و زمستان ،روزها کوتاه است و به منظور افزایش طول مدت روز

گردد .المپ های متال هالید طیف نوری به اندازه  4۰۰تا  7۰۰نانومتر تولید می نمایند.

می توان از منابع تولید نور مصنوعی )انواع مختلف المپ( استفاده کرد .البته در زمان

این طیف دقیقاً تشکیل دهنده نور مرئی بوده و به تشعشع فعال فتوسنتزی معروف است،

استفاده از نور مصنوعی عوامل دیگر همانند دمای محیط را نیز باید در نظر گرفت.
برخی از محققان ادعا می کنند در صورتی که فتوپریود مورد نیاز گیاه ،تأمین شود

چرا که تنها پرتو نور خورشید است که در فرآیند فتوسنتز دخالت می کند .می توان بیان

تفاوت چندانی در افزایش طول مدت روز (روشن کردن منابع نور مصنوعی از زمان
غروب خورشید) با انجام شب شکنی وجود ندارد .اما عده بیشتری از آنان با توجه به
نتایج تحقیقاتشان معتقدند در مورد گیاهان روز بلند ،افزایش طول روز به صورت عمل
شب شکنی مؤثرتر است.
با انجام عمل شب شکنی در حقیقت از حضور تاریکی به مدت طوالنی و پیوسته
جلوگیری و از طول مدت شب کاسته و به بیان دیگر به طول مدت حضور نور افزوده
می شود .تمامی سعی بر آن است که غلظت فیتوکرومی که مایل به جذب نور فروسرخ
است در حدی باشد که گلدهی تحریک شود و الزمه این امر وجود نور قرمز و عدم
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داشت که کم ضررترین منبع روشنایی برای گیاهان در پارک ها و فضای سبز شهری

6

المپ متال هالید می باشد؛ و همچنین با تغییر جهش تابش به سوی پیاده رو و
خیابان ها ،عدم نورپردازی در جهت باال ،خاموشی یا کاهش شدت نور در ساعاتی از
شب می توان آثار زیان بار نور در زندگی گیاهان را کاهش داد.

46. Short day plants, SDP
47. Long day plants, LDP
48. Day neutral plants, DNP

نتیجه گیری
نور یکی از مهم ترین عوامل حاکم در فیزیولوژی گیاهان زراعی است و سازو کار های درونی حاکم بر زندگی گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می دهد .رشد و نمو تابع فراهمی
شرایط محیط هستند و ارتباط تنگاتنگی بین رشد و محیط وجود دارد .اهمیت آن ها به قدری است که عوامل محیطی موفقیت و شکست تولید محصول زراعی و برنامه کشاورز
را تعیین می کنند .در این میان نور اهمیت خاصی دارد چرا که مهم ترین منبع انرژی زمین و دستمایه انجام فتوسنتز در گیاهان است .نور در گیاهان طی فتوسنتز به شکل انرژی
شیمیایی موجود در ترکیبات آلی ذخیره می شود .و به واسطه تبدیل این انرژی تابشی به کربوهیدرات است که بسیاری از فرآیند های رشد و نمو صورت می گیرند .کیفیت نور،
شدت نور و طول ساعات روشنایی یا طول دوره نورانی ،خصوصیات سه گانه نور هستند که هر کدام تأثیرات به سزایی در مکانیزم های حاکم بر زندگی گیاه دارند .از این رو شناخت
این خصوصیات و دانستن تأثییرات آن ها بر عملکرد گیاهان زراعی ،همچنین آگاه بودن از عوامل مؤثر و راه های تغییر تاثیرات خصوصیات نور ،مخصوصا در مکان هایی مانند
گلخانه یا در شرایطی که تراکم باال ،فاصله بین ردیف ها کم و در نتیجه رقابت بر سر نور بین گیاهان زیاد است؛ بسیار اهمیت دارد.
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فتومورفوژنز

مهنوش باغدار/مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی97

چکیده:
نور یکی از مهم ترین عامل های اکولوژیکی برای رشد و فرایندهای گیاهی است .نور خورشید داری محدوده وسیعی از طول موج هاست که  46درصد آن مربوط
به طیف مرئی می باشد که عمده تأثیر نور خورشید در این محدوده  4۰۰تا  7۰۰نانومتری است .نور خورشید تأمین کننده نیاز نوری گیاه است و حدود  2درصد نور
خورشید توسط گیاهان برای فعالیت های زیستی شان جذب می شود و همچنین تأمین کننده انرژی الزم برای فتوسنتز در گیاهان محسوب می شود .از اثرات دیگر
نور می توان به فتوپرودیسم و فوتوتروپیسم و فوتومورفوژنز اشاره کرد .فتوپریودیسم واکنش گیاه نسبت به طول روز است .فوتوتروپیسم نورگرایی گیاه را بیان
می کند و فتومورفوژنز ریخت زایی نوری است که به فرایند تغییر در رشد گیاه بر اساس طیف و طول موج های نوری رسیده به آن گفته می شود.
Light is one of the most important ecological factors for plant growth and processes. Sunlight has a wide range of wavelengths,
46% of which is related to the visible spectrum, the main effect of sunlight in this range is 400 to 700 nm. Sunlight meets the
plant's light needs, and about 2% of sunlight is absorbed by plants for their biological activities, and also provides the energy
needed for photosynthesis in plants. Other effects of light include photoprodism, phototropism, and photomorphogenesis.
Photoperiodism is the plant's reaction to the length of the day. Phototropism expresses plant photosynthesis, and
photomorphogenesis is the optical morphogenesis, which is the process of changing plant growth based on the spectrum and
wavelengths of light reached.

واژاگن لکیدی:

16

مورفوژنز ،فتوپریودیسم ،فتوتروپیسم ،فیتوکروم

مقدمه:
فتومورفوژنز 1یا ریخت زایی نوری تأثیر نور خورشید بر رشد و ظاهر گیاه
نشان می دهد .فوتوموفوژنز یک فرایند جدا از فتوسنتز است که انرژی و اثر
خود را مانند فتوسنتز از نور خورشید تأمین می کند .این فرایند واکنش گیاه
نسبت به نور است که در یک زمان ویژه بر گیاه تأثیر ندارد و جهت دار و
متناوب نیست .این پدیده کلی است و در همه گیاهان دیده می شود .از تأثیرات
این پدیده علفی شدن و رشد محدود گیاهان در جنگل ها با پوشش متراکم
درختی و سایه انداز شدید مشاهده کرد.

عملکرد فتومورفوژنز

بررسی فتومورفوژنز در گیاه آرابیدوپسیس

7

_____________________________________________
گیاهان فتواتوتروف هستند و بنابراین به محیط نوری اطراف خود حساس می باشند .نور بر
بسیاری از واکنش های تکاملی و فیزیولوژیکی در طول تاریخ زندگی گیاهان تأثیر می گذارد،
از جمله جوانه زنی و خواب بذر ،گلدهی ،رشد و  . ...زمان بین جوانه زنی بذر تا رشد اولین برگ
های واقعی گیاه اهمیت زیادی دارد و در طی این مدت ،نحوه عملکرد مناسب گیاهچه باید
تعیین شود تا بهترین موفقیت در تولید مثل و فتوسنتز گیاه حاصل شود .اگر نور محدود باشد ،
گیاهچه رشد متوقف می شود وتوسعه سیستم ریشه ایی محدود خواهد بود .ولی اگر گیاهچه
ها در مقابل نور سفید مداوم قرار گیرند ،محورهیپوکوتیل ضخیم ،کوتاه ،لپه های پهن و باز و
سیستم ریشه ای توسه یافته ای خواهد داشت .این گیاهچه ها همچنین برگ های واقعی را
سریع تر تولید می کنند و نسبتاً سریع گل می دهند .در واقع یک مجموعه پیچیده ای شامل

_____________________________________

کیفیت ،کمیت ،مدت زمان و شدت نور و همچنین عوامل ژنتیکی ،فتومورفوژنز را کنترل می

در مراحل اولیه رشد و جوانه زنی ابتدا ریشه چه از بذر خارج شده و سپس ساقه

کنند .زیرا در این بازه زمانی کوتاه ،یک گیاه از یک جنین وابسته به آندوسپرم به یک
فتواتوتروف خودکفا بالغ می شود .مرحله بعدی رشد رشد اتوتروف شدن گیاهچه است که باید

چه رشد می کند که رشد و گسترش این دو تحت تأثیر یکدیگر و به میزان نور
دریافتی مرتبط است .در صورت کمبود نور بی رنگ شدگی اتفاق می افتد که
باعث رشد سریع ساقه و دریافت نور از ارتفاع باالتر می شود .در هنگام کمبود
نوری افزایش میزان هورمون اکسین و اتیلن باعث افزایش رشد سریع ساقه و
افزایش فاصله این میانگره ها در گیاهان می شود .همچنین میزان کم کلروفیل2

و عدم ساخت زیاد آن باعث عدم تشکیل کلروپالست از پروپالست 3ها می
شود و باعث بی رنگ شدن این گیاهان می شود.کمبود کلروپالست باعث
کاهش فتوسنتز گیاهی می شود و میزان تنفس بر میزان فتوسنتز غلبه می یابد.

اثرات پدیده مورفوزنز بر ظاهر گیاه
_____________________________________
در صورت کمبود نوری و حساسیت فیتوکروم ها و گیرنده های نوری گیاه رشد
طولی زیادی داشته و ارتفاع ساقه زیاد می شود و فاصله میان گره ها نسبت به
معمول افزایش می یابد در صورتیکه رشد قطری وجود ندارد و ساقه ها بلند و
باریک می شوند .رشد ریشه زیاد شده اما رشد های جانبی وگسترش رشه ها
فرعی به طور زیادی کم می شود .رشد ساقه و ریشه حالت دوکی شکلی به

شرایط فتوسنتز ،در این مرحله مهیا شود .اگر گیاهچه دفن شده باشد و نتواند در این مرحله از
سطح خاک خارج شود ،در نتیجه نور بسیار کمی دریافت می کند ،و رشد هیپوکوتیل سرکوب
خواهد شد .مرحله سوم حساسیت نوری ،زمانی است که گیاه با ارزیابی نسبت قرمز/قرمزدور و
جهت روشنایی از محل های تاریک و کم نور اجتناب کرده و به سمت محل با نور کافی
متمایل می شود .اگر پوشش گیاهی خیلی زیاد باشد ،مانع از ورود نور قرمز شده ولی نور قرمز
دور وارد شده و رشد گیاهچه های زیر سایه کانوپی5را مختل می کند .نسبت های زیاد قرمز/
قرمزدور به شدت مانع از افزایش کشیدگی هیپوکوتیل می شود و برعکس ،نسبت های کم
قرمز /قرمز دور باعث افزایش طول می شود .بیشتر گیاهان در یک محیط نوری متشکل از
مخلوطی از کیفیت و مقادیر مختلف نوری رشد می کنند و همزمان با آن چندین گیرنده نوری
را فعال می کنند .تغییرات فوتوتروپیک هیپوکوتیل یکی از نمونه های کامالً مشخص گفتگوی
متقابل بین گیرنده های نوری است.

نتیجه گیری
این پدیده از مهم ترین پدیدهای مربوط به اثرات نور بر گیاه است.ریخت زایی نوری در 3
مرحله حساس رشد گیاه (جوانه زنی ،6رشد ،نمو از مرحله رویشی به زایشی) اثر گذار است .به

گیاه می دهد .سرعت رشد کاهش می یابد و میزان رنگیزه های گیاهی از جمله

طور کلی گیاهانی که در شرایط نوری مناسب هستند گیاهان قوی تر و با رشد مناسب و
عملکرد باالترند .پدیده مورفوژنز نسبت به کاهش نور و برای دست یابی به نور است و در
صورت عدم رفع نیاز نوری گیاه عملکرد و فعالیت های بیولوژیک گیاه به طور چشم گیری

جذب نور سطح برگ زیاد شده اما از میزان ضخامت آن کاسته می شود.

کاهش می یابد .دوره اولیه رشد  Arabidopsisرا می توان به سه مرحله عمده تقسیم کرد؛
مرحله اول جوانه زنی است .عواملی از جمله در دسترس بودن آب و دما عالوه بر نور ،در تعیین
زمان ظهور گیاهچه نقش زیادی دارند.

کلروفیل که تولید آن نیازمند به نور است کاهش یافته و نتیجه کلروپالست
کمی ساخته شده و گیاه دچار بی رنگی و اتیوله شدن می شود .برای افزایش

گیرنده های مورفوژنز
_____________________________________
فیتوکروم ها (حساس به نور قرمز) کریپتوکروم ها (حساس به نور آبی) گیرنده
های پروتئینی فوتوکرومی هستند که اثر ریخت زایی نوری نسبت نور آبی و
قرمز طیف الکترومغناطیسی محدود می کند UVR .گیرنده نور محدوده
فرابنفش است .الزم به ذکر است تمام این فیتوکروم ها در فرایند مورفوژنز
اثرگذار نبوده و در سایر پدیده ها از جمله نوردورگی و فتوپریودیسم 4اثرگذار

1. Photomorphogenesis
2. Chlorophyll
3. Proplast
4. Photoperiodism
5. Canopy
6. Germination

است.
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حفاظتنوریدرگیاهان

زهرا عابدینی/مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی98

چکیده:
محافظت نوری فرایندی بیوشیمایی است که به ارگانیسم ها کمک می کند تا با آسیب های مولکولی ناشی از نور خورشید سازگار شوند .گیاهان برای
زنده ماندن و رشد و تولید مثل به نور نیاز دارند .ما اغلب اوقات تصور می کنیم که نور بیشتر ،مفیدتر است اما نور اضافی می تواند برای برخی از گونه
های گیاهی مضر باشد .گیاهان مختلف برای اینکه رشد مطلوب داشته باشند به تعادل خاصی از شدت وطول موج نور نیاز دارند .زمانی که یک گیاه در
معرض شدت نور زیاد قرار بگیرد ،برای کاهش اثرات مضر نور اضافی ،واکنش هایی را از خود نشان می دهد .گیاهان برای به حداقل رساندن آسیب در
برابر نور بیش از حد روش های مختلفی را به کار می گیرند.
Optical protection is a biochemical process that helps organisms adapt to molecular damage caused by sunlight. Plants
need light to survive and grow and reproduce. We often think that more light is more beneficial, but excess light can be
harmful to some plant species. Different plants need a certain balance of light intensity and wavelength to grow properly.
When a plant is exposed to high light intensity, it reacts to reduce the harmful effects of excess light. Plants use a variety
of methods to minimize damage from excessive light.

واژاگن لکیدی :حفاظت نوری ،آفتاب سوختگی ،کاروتنوئیدها ،کلروپالست ،نئوکساتین
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عملکرد کلروپالست در حفاظت نوری

1

__________________________________________
فتوسنتز از جمله فرآیندهایی است که نور شدید و دمای کم به شدت بر آن اثر می گذارد.
افزایش شدت نور باعث تکمیل ظرفیت زنجیره ی انتقال الکترون 2می شود و احتمال
اکسیداسیون نوری افزایش می یابد .اکسیداسیون نوری باعث آسیب و تجزیه ی پروتئین
ها و مهار نور می شود .کاهش دما نیز تثبیت کربن دی اکسید را در گیاهان محدود می
کند .گیاهان در شدت های زیاد نور با جابجا کردن کلروپالست ها از شدت آسیب های
نوری می کاهند .تغییر محل کلروپالست ها در گیاهان ،سرخس ها ،خزه ها و جلبک
های سبز به گونه ای صورت میگیرد که بتوانند شدت نور بهینه را جذب کنند .به هنگام
تابش نور ضعیف کلروپالست ها موازی با راستای نور قرار می گیرند تا بتوانند نور مؤثر
را جذب کنند و در نور شدید ،عمود بر راستای نور قرار می گیرند ،تا از جذب مضاعف
نور جلوگیری کنند.

اهمیت و عملکرد کاروتنوئیدها در حفاظت نوری
______________________________________________
کاروتنوئید3ها متابولیت های ثانویه چربی دوستی هستند که از مسیر ایزوپرتوئیدی حاصل
می شوند و دومین رنگدانه ی فراوان در طبیعت محسوب می شوند .کاروتنوئیدهای
گیاهی به عنوان رنگدانه های فرعی فتوسنتزی ،نقش محافظتی علیه اکسیداسیون نوری
را دارند .همچنین عامل تعیین کننده ی ساختاری در کمپلکس های پروتئینی رنگدانه
های پالستیدی می باشند .کاروتنوئیدها در موجودات فتوسنتزکننده نقش حیاتی در مرکز
واکنش اکسیداسیون خودکار را بر عهده دارند .محافظت از بافت های فتوسنتزکننده در
برابر اکسیژن منفرد مهمترین عملکرد کاروتنوئیدها در بافت های فتوسنتزی است .در
بافت های غیرفتوسنتزی ،کاروتنوئیدها در رنگ گل و میوه ها نقش اساسی دارند.
کاروتنوئیدها ،کلروفیل و آپوپروتئین های مختلف مجموعه فتوسیستم غشای
تیالکوئیدی 4را تشکیل می دهند که کاروتنوئیدها نور را در طیف آبی جذب می کنند (
 )6۰ _ 4۰۰ nmو انرژی جذب شده می تواند به کلروفیل ها منتقل شود .در صورت
کمبود کاروتنوئیدهای رنگی گیاهان به آسیب های شدید اکسیداسیون نوری دچار می
شوند؛ چراکه در این شرایط اکسیژن منفرد تشکیل می شود و می تواند با چربی ها،
پروتئین ها و مولکول های دیگر واکنش دهد و به طور کلی باعث مرگ موجودات زنده
شود.

عملکرد گیاه در مقابل تابش مرئی و اشعه ی فرابنفش
______________________________________________
گیاهان به طور اجتناب ناپذیری در معرض تابش نور مرئی و اشعه ی فرابنفش قرار دارند.
این تابش ها عالوه بر  DNAو پروتئین ها به فتوسیستم  lو llنیز آسیب می زنند.
برای مقابله با چنین آسیب هایی ،گیاهان در سیتوپالسم خود مولکول هایی که فیلتر
کننده و جاذب پرتو فرابنفش هستند از جمله ترکیبات فنلی یا فنولیک ها(مانند فنل ها
و آنتوسیانین ها) را می سازند و در واکوئل ذخیره می کنند .این مولکول های فیلتر کننده

این رنگدانه در سال های  194۰تا  196۰توسط استرلینگ هندریکس و هری بورتویک
مورد کشف واقع شد .فیتوکروم ماده ای پروتئینی ،آبی رنگ ،با وزن ملکولی بسیار زیاد
( )8۰۰۰۰است و چندین نقش مهم در گیاه را بر عهده دارد .فیتوکروم در طیف نور
مرئی ،حساس به نور قرمز و فراقرمز است .بسته به شدت و نوع نور ،گیاه می تواند
فرآیندهای بیولوژیکی خاصی را تحریک کند .هنگامی که یک گیاه فتوسنتز انجام
می دهد ،یک واکنش زنجیره ای رخ می دهد .گیاه دی اکسید کربن و نور را جذب
می کند و به نوبه خود قندهایی برای غذا تولید می کند .نور سیگنال بیولوژیکی فعال
[Sidebars are great for calling out important
سازی فتوسنتز است و خیلی از گیاهان گل دهنده از فیتوکروم برای تنظیم زمان
points from your text or adding additional info
گلدهی و توازن شبانهروزی از طریق طول شب و روز (دوره تناوب نوری) ،استفاده
for quick reference, such as a schedule.
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جذب آن در  72۰نانومتر (قرمز دور) واقع شده است .از نظر فنی ،طول موج نور قرمز
فیتوکروم را به شکل فعال بیولوژیکی خود تغییر می دهد .گیاهانی که سبز تیره هستند
و معموالً دارای فضای داخلی کوتاه هستند ،بیانگر دامنه  Prمورد استفاده استPfr .
به نظر پیچیده می رسد ،با این وجود فیتوکروم  Pfrبا توجه به میزان نور یا سایه
موجود مسئول القای گل است .فیتوکروم در کنترل بیان ژن نقش دارد و ممکن است
از نظر تولید گل و متابولیسم گیاه ،عوامل طویل شدن ساقه ،عملکرد روزنه و حساسیت
به نور را تحت پوشش قرار دهد .هر فیتوکروم از یک بخش دریافتکنندهی نور و یک
بخش دگرگونکنندی پیام تشکیل شده است .بخش دریافتکنندهی نور ساختمان
تتراپیرولی دارد و از راه اسید آمینهی سیستئین به بخش دگرگونکننده که گونهای
پروتئین است ،پیوند میشود .فیتوکروم در پاسخ به طول موجهای گوناگون نور ،به
شکل کارا و ناکارا درمیآید .شکل ناکارا ( )Prپس از جذب فوتونهای قرمز به شکل
کارا ( )Pfrدر میآید Pfr .که فوتونهای قرمز دور (مادون قرمز) را بهتر دریافت
میکند ،در پاسخ به این طول موجها به  Prدگرگونه میشود .فیتوکرومها اغلب فعالیت
پروتئینکنیازی را از خو د نشان میدهند .این مولکولها با پیوند زدن گروههای فسفات
به پروتئین ها ،فعالیت آنها را تغییر میدهند .بر این اساس ،آنها با تغییر فعالیت
پروتئینهایی که در تنظیم ژنها دخالت دارند ،بر فعالیت آنها تاثیر میگذارند .ژنهای
زیادی در گیاهان شناخته شده اند که از راه فیتوکروم در پاسخ به نور تنظیم میشوند.
البته ،فیتوکرومها بخشی از پاسخهای زیستی را از راه تغییرهایی در تعادل یونها در
سلول پدید میآورند .مهم ترین طیف نوری کنترل کننده جوانه زنی بذر نور قرمز و
مادون قرمز است .فیتوکروم حساس به رنگ قرمز ( )Prو فرم فعال فیزیولوژیک
فیتوکروم یا فیتوکروم حساس به نور مادون قرمز از عواملی هستند که پاسخ جوانه زنی
بذر را کنترل می کنند .وقتی نور قرمز تابیده می شود فیتوکروم قرمز به فیتوکروم
مادون قرمز تبدیل شده و فرآیند جوانه زنی آغاز می شود .اما وقتی نور مادون قرمز
تابیده شود فیتوکروم مادون قرمز به فیتوکروم قرمز تبدیل شد که در نتیجه آن فرآیند
جوانه زنی متوقف شد.

ش

در نور شدید و فرابنفش افزایش می یابند و از تجزیه ی پروتئین  1Dو آسیب به
فتوسیستم llجلوگیری می کنند.
پدیده ی آفتاب سوختگی در سیب:
با قرار گرفتن گیاه در برابر شدت زیاد تابش تنش نوری ایجاد می شود که این تنش
باعث جذب بیش از حد فوتون ها و تولید مولکول های با باند سه گانه
( )triple_bonded moleculesخطرناک کلروفیلی و رادیکال های آزاد می شود.

19

8

مکانیسم حفاظت برگ های گیاهان در مقابل نور:
وقتی برگ های گیاهان در معرض شدید نور آفتاب قرار بگیرند ،مولکول های کوچکی را
گیاهان مانند حیوانات ساعت بدنی دارند که ریتم شبانه روزی یا رفتار دوره
ای نام دارد .این ساعت بیولوژیک ،این توانایی را به گیاهان می دهد که حتی
در مواقعی که نور وجود ندارد زمان را اندازه گیری می کنند .برای مثال آن ها
به سادگی نسبت به نور واکنش نشان می دهند زیرا به طور بیولوژیکی می
دانند که چه وقت نور می آید و چگونه باید با آن مطابقت پیدا کنند .این
توانایی حفظ زمان ،ویژگیهای رقابتی مهمی را به وجود میآورد و در فرایند
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درواقع قندها در ایجاد ریتم شبانه روزی نقش دارند .محققان تأثیر این قندها
When you’re ready to add your content, just
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click
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فتوسنتز و نیز با استفاده از
آنها برسی کردند .تولید قند به عنوان یک کلید ژنتیکی تنظیم کننده ی ریتم
 24ساعته گیاهان شناخته شد .ساعت زیستی برای گیاهان مزایایی دارد ،از
جمله این که گیاهان را قادر می سازد تا تغییرات محیطی مانند طلوع آفتاب
را پیش بینی کن و فتوسنتز را به حداکثر برسانند .گیاهان به واسطه آن می
توانند برای شرایط سخت دورهای محیط زیست (زمان خشکسالی و غیره)
خود را مهیا کنند .همچنین گیاهان را قادر می سازد تا همزمان گلدهی کنند
و هنگامی که گرده افشان ها در دسترس هستند ،احتمال گرده افشانی را
افزایش می دهد.

ش

تشکیل می دهند که با ساخت یک صفحه حفاظتی مانع آسیب به گیاه می شود .این مولکول،
نئوکساتین نامیده می شود .مولکول های این ترکیب در شرایط نرمال از هم فاصله دارند و در
موقعیت های بحرانی روی همدیگر جمع شده و به یکدیگر قفل می شوند .و به این ترتیب می
توانند سیستم گیاه را از نور شدید محافظت کنند.
مولکول های نئوکساتین با این عملکرد موفق می شوند اشعه های خورشیدی را با تبدیل انرژی
نوری به انرژی گرمایی با شدت خطر کم ذخیره کنند .این فرآیند در کمتر از یک میلیاردیوم
ثانیه اتفاق می افتد.
همچنین انواعی از گونه های گیاهی قادرند برگ های خود را در پاسخ به نور مستقیم به داخل
منتقل کنند.آفتاب سوختگی میتواند آسیب های زیادی به اغلب رقم های سیب به ویژه سیب
هایی با رنگ قرمز مانند «رد دلیشز» وارد کند .تابش باالی نور خورشید ،دمای باال و تنش آبی
در مدت زمان طوالنی باعث آفتاب سوختگی می شود.
آفتاب سوختگی باعث کاهش کیفیت ظاهری میوه ،کاهش بازار پسندی و افت عملکرد سیب
می شود و صادرات آنرا با مشکل مواجه می کند .آفتاب سوختگی به وسیله ی گرمای زیاد نور
خورشید به ویژه پرتو فرابنفش ایجاد می شود ،در نتیجه باعث تغییر رنگ پوست میوه5به قهوه
ای می شود .اگر میزان پوشش برگ درخت به دلیل مدیریت ضعیف تغذیه ،کنترل نامطلوب
آفت ها و بیماری ها و هرس نادرست کاهش یابد و میوه ها به طور مستقیم در معرض نور قرار
گیرند ،شدت این نابسامانی افزایش می یابد .اما با رعایت موارد گفته شده مانند اصول مهم
تغذیه ،مبارزه با آفت ها و بیماری ها و هرس صحیح ،پوشش برگ گیاه حفظ شده و در نتیجه
مانع تماس مستقیم میوه با نور خورشید می شود و در نهایت آسیب های افتاب سوختگی کاهش
می یابد.

نتیجه گیری
به طور کلی گیاهان برای حفاظت از خود در مقابل شدت نور زیاد مکانیزم های مختلفی را
به کار می گیرند .بعضی از گونه ها با حرکت دادن کروپالست های خود در نور شدید و یا
کم می توانند شدت نور بهینه راجذب کنند و همچنین رنگریزه های نوری از جمله کاروتنوئید
ها نقش مهمی در حفاظت نوری گیاهان بر عهده دارند ونقش محفاظت کننده ،علیه اکسید
اسیون نوری را دارند.

از آن جایی که عملکرد ساعت های زیستی پیش بینی تغییرات محیطی است،
آن ها تمایل دارند ریتم های محیطی مانند تغییرات روزانه ،ماهانه و فصلی را
تنظیم کنند؛ در حالی که رفتار یا پاسخ خودشان توسط ساعت زیستی داخلی
(درون زاد) میانجیگری میشود ،ساعت برای این چرخه های محیطی بیرونی
تنظیم می شود؛ در نتیجه دوره های عمومی روزانه ،ماهانه و ساالنه برای
ریتم های زیستی مشاهده می شود .اگر ریتم زیستی با یک ساعت زیستی
کنترل شود ،حتی در غیاب محرک خارجی (برون زاد) ،ادامه خواهد یافت.
رفتار یک پاسخ مستقیم به یک عامل محیطی نیست ،بلکه به طور درونی ،به
وسیله مکانیسم زمان بندی داخلی که در اصل منشا ژنتیکی دارد ،کنترل
میشود .بسیاری از ریتم های سیرکادین (روزانه) مانند حرکات خواب ،باز و
بسته شدن کل و ردیابی خورشید بطور درون زاد (با یک ساعت زیستی درونی)
کنترل می شود.

یکی دیگر از عوامل حفاظت نوری عملکرد برگ ها در گیاهان مختلف می باشد .شدت نور
زیاد همچنین می تواند باعث آفتاب سوختگی در گیاهان مانند سیب شود که با مدیریت
صحیح در نهایت می توان آسیب های ناشی از این پدیده را کاهش داد.

1. Protection mechanism
2.Electron transport chain
3:Carotenoids
4.Thylakoid
5.Pericarp
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چکیده:
همانطور که می دانیم گیاهان بخش عظیمی از غذای انسان و جانوران را تأمین می کنند و معموالً نخستین عضو زنجیرههای غذایی هستند پس نقش
حیاتی را در زیست کره ایفا می کنند .فتوسنتز فرایندی است که تقریباً تمامی انرژی موجود در زیست کره را در دسترس جانداران قرار می دهد کیفیت
فتوسنتز بسته به شرایطی که گیاه در آن قرار دارد متفاوت است .میزان نور ،میزان کربن دی اکسید ،میزان آب و سایر شرایط بر این امر تأثیر گذارند و
گیاهان به واسطه انتخاب طبیعی توانسته اند بر برخی از شرایط نامساعد غلبه کنند .اصلی ترین مانع برای فتوسنتز ،تنفس نوری می باشد .تنفس نوری
زمانی انجام میشود که نسبت اکسیژن به کربن دی اکسید در سلول افزایش پیدا کند .همانطور که می دانیم در هوای گرم گیاه برای جلوگیری از تبخیر
آب روزنه های خود را می بندد .از آنجا که محصول فتوسنتز اکسیژن می باشد و در روند فتوسنتز پیوسته کربن دی اکسید به آن تبدیل می شود هنگام
بسته شدن روزنه ها امکان ورود کربن دی اکسید به سلول و خروج اکسیژن از آن وجود ندارد پس شرایط برای تنفس نوری مهیا میشود .در این شرایط
روبیسکو به جای اتصال به کربن دی اکسید و تثبیت آن از اکسیژن به عنوان پیش ماده استفاده می کنند در واقع در طی تنفس نوری فراورده های
فتوسنتز دوباره اکسید می شود .بر اساس نوع فتوسنتز و سازگاری های ایجاد شده در گیاهان ،گیاهان را به سه نوع متفاوت به لحاظ تثبیت کربن
می توان تقسیم کرد که به شرح آن می پردازیم.
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As we know, plants provide a large part of human and animal food and are usually the first members of the food chain,
so they play a vital role in the biosphere. Photosynthesis is a process that makes almost all the energy in the biosphere
available to living things. The quality of photosynthesis varies depending on the conditions in which the plant is located.
The amount of light, the amount of carbon dioxide, the amount of water and other conditions affect this, and plants have
been able to overcome some unfavorable conditions due to natural selection. The main barrier to photosynthesis is light
respiration.
Light respiration occurs when the ratio of oxygen to carbon dioxide in the cell increases. As we know, in hot weather, the
plant closes its holes to prevent water evaporation. Since the product of photosynthesis is oxygen and in the process of
continuous photosynthesis carbon dioxide is converted into it, when the pores are closed, it is not possible for carbon
dioxide to enter the cell and oxygen to leave it, so the conditions for light breathing are provided. Under these conditions,
instead of binding to carbon dioxide and stabilizing it, Rubisco uses oxygen as a precursor. In fact, photosynthetic products
are re-oxidized during light respiration. Based on the type of photosynthesis and adaptations made in plants, plants can
be divided into three different types in terms of carbon stabilization, which we describe.

واژاگن لکیدی :چرخه کالوین ،تنفس نوری ،تثبیت کربن ،فتوسنتز

مقدمه:
گیاهان 𝟑𝑪
______________________________________________
گیاهان 𝟑𝑪 متداول ترین روش تثبیت کربن را دارند .در این گیاهان آنزیم روبیسکو در
طی روز زمانی که روزنه های گیاه باز است 𝟐𝑶𝑪 را احیا می کند .محصول واکنش
های تاریکی در این گیاهان ،یک قند سه کربنه می باشد که علت نامگذاری این گیاهان
نیز همین قند سه کربنه است(_3فسفوگلیسرآلدهید) .از آنجایی که این گیاهان هیچ ساز
و کاری برای مقابله با تنفس نوری ندارند ،این امر برای آن ها مشکل بزرگی تلقی می
شود و بسیاری از این گیاهان در محدوده دمایی  25تا  35درجه سانتی گراد قادر به
فتوسنتز نیستند.
این گیاهان 𝟐𝑶𝑪 را در بستره ی کلروپالست (طی چرخه کالوین) و در طی روز تثبیت
می کنند .همه سلول های فتوسنتز کننده توانایی تثبیت 𝟐𝑶𝑪 در طی چرخه کالوین
را دارند جالب است بدانید که تقریباً  9۰%گیاهان روی کره زمین جزو دسته گیاهان
𝟑𝑪 هستند با این وجود این گیاهان نسبت به گیاهان 𝟒𝑪 و  CAMکارایی کمتری
دارند برخی از گیاهان 𝟑𝑪 عبارتند از گندم ،جو ،بارهنگ ،پنیرک ،ترشک و . ...

گیاهان 𝟒𝑪

(چون این سلول ها ساختار حلقه مانندی ایجاد کرده اند به شیوه ی قرارگیری آن ها
آناتومی کرانز گفته می شود) همچنین در فضاهای خالی بین سلولی برگ سلول های
مزوفیلی که چندان متراکم نیستند وجود دارند هر دو نوع سلول یاد شده توانایی فتوسنتز
دارند .وجود سلول های مزوفیلی در افزایش غلظت 𝟐𝑶𝑪 مؤثر است بدین طریق که
مسیر رسیدن 𝟐𝑶𝑪 به سلول های مزوفیلی و رسیدن به محل کربوکسیالسیون اولیه
کوتاه می باشد کوتاهی این مسیر و غلظت نسبتاً باالی آنزیم کربوکسیالسیون سبب
جذب مؤثر 𝟐𝑶𝑪 می شود چون سلولهای مزوفیلی در فاصله نسبتاً نزدیکی به سلول
های غالف آوندی قرار دارند(بیشترین فاصله سه سلول می باشد) می تواند اسید های
سه کربنه یا چهار کربنه را به راحتی به سلول های غالف آوندی انتقال دهند .در روزهای
خیلی گرم برای جلوگیری از تبخیر بیش از حد آب گیاهان 𝟒𝑪 قادرند تعدادی از روزنه
های خود را ببندند از آنجا که در مزوفیل ها اسید چهارکربنه وجود دارد حتی با بسته شدن
روزنه ها نیز تنفس نوری رخ نخواهد داد چراکه اسیدهای چهار کربنه ی ذخیره شده در
مزوفیل ها به سلولهای غالف آوندی منتقل شده و در آنجا تبدیل به قند شده و ذخیره
می شود (وقوع کالوین در غالف آوندی) آنزیم  pepcنسبت به آنزیم روبیسکو (در
گیاهان 𝟒𝑪  %1۰کم تر از𝟑𝑪 است)میل ترکیبی بسیار بیشتری با 𝟐𝑶𝑪 دارد .بنابراین
در غلظتهای خیلی کم 𝟐𝑶𝑪 نیز گیاهان 𝟒𝑪 قادر به فتوسنتز هستند .از آنجا که در
گیاهان 𝟑𝑪 ساز و کار ویژه برای مقابله با تنفس نوری وجود ندارد این گیاهان میتوانند
در مناطق سرد و مرطوب تا گرم و مرطوب به خوبی رشد کنند اما به واسطه انتخاب
طبیعی و به وجود آمدن ساز و کارهای مقابله با تنفس نوری در گیاهان 𝟒𝑪 این گیاهان

______________________________________________
گیاهان 𝟒𝑪 دسته دیگری از گیاهان هستند که کارایی بیشتری نسبت به گیاهان 𝟑𝑪

توانایی رشد در هوای گرم و خشک تا گرم و مرطوب را دارند همچنین تثبیت 𝟐𝑶𝑪 در

دارند .همه واکنش های 𝟑𝑪 برای𝟒𝑪 نیز ضروری است با این تفاوت که واکنش

گیاهان 𝟒𝑪 به غلظت اکسیژن در سلول حساسیت خاصی ندارد (چون تنفس نوری رخ

های خاص دیگری نیز برای𝟒𝑪 وجود دارد.در گیاهان 𝟒𝑪 نیز مثل گیاهان 𝟑𝑪 روزنه

نمی دهد) از گیاهان 𝟒𝑪 می توان ذرت ،سورگوم ،چمن برمودا و ...را نام برد.

های هوایی گیاه در طول روز باز هستند 𝟐𝑶𝑪 دریافت می کند و ان را در طول روز
تثبیت میکند در این گیاهان به جای تولید اسید سه کربنه یک اسید چهار کربنه به نام
اگزالواستات تولید می شود .یکی دیگر از ویژگیهای آناتومیکی این گیاهان که نسبت

گیاهان CAM

به گیاهان 𝟑𝑪 آن ها را متفاوت کرده وجود دو نوع بافت فتوسنتزی مجزا در در آن ها

_______________________________________________
گیاهان  CAMدسته دیگر از گیاهان هستند که در مناطق گرم و خشک بیابانی و
حارهای قادر به رشد و انجام فتوسنتز هستند تفاوت عمده این گیاهان با دو نوع قبلی در

است .دستههای آوندی دربرگ های گیاهان 𝟒𝑪 به هم نزدیک هستند (رگبرگ ها

این است که روزنه های این گیاهان به دلیل شدت گرما و متعاقباً تلفات آبی در طول

سبز تیره اند) و یک الیه سلولی متراکم به نام غالف آوندی آن ها را احاطه کرده
(چون
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روز بسته است مکانیسم فتوسنتز در این گیاهان بسیار شبیه به گیاهان 𝟒𝑪 می باشد اما

9

در گیاهان  CAMزمان فعالیت آنزیم ها با هم فرق دارد این گیاهان در طی شب
روزنه های خود را باز می کنند و 𝟐𝑶𝑪را به صورت اسید مالیک در واکوئل های خود
ذخیره کرده و در طی روز به تثبیت 𝟐𝑶𝑪 پردازند بسته بودن روزنه ها در طی روز
و باز شدن آن ها در شب باعث حفظ آب و کاهش تعرق می شود به همین دلیل گیاه
قادر است در شرایط گرم و خشک فتوسنتز کند و به حیات خود ادامه دهد .این گیاهان
دارای تعداد زیادی واکوئل آبدار و کرک در سطح خود هستند.گوشتی و غیر نمک
دوست هستند ودر خاک های لومی شنی رشد می کنند آناناس ،آگاو ،کاکتوس،گل ناز

در سال  1962از گلهای یاس استخراج شد .این ماده که متیل جاسمونات نام دارد
مایعی بی رنگ است که با دخالت در بیان ژن ها از گیاهان در برابر تنش های
محیطی محافظت می کند .برای مثال عمرانبارداری سبزی و میوه را افزایش می
دهد اندکی پس از کشف و استخراج متیل جاسمونات ،از نوعی قارچ بیماری زا اسید
جاسمونات را کشف کردند .این ترکیبات فرار از زخمهای گیاه ساطع می شود که
مفیدare
great
[Sidebarsباشد.
برای گیاهان می
forبالقوه و
callingپاسخ
outو این یک
 importantشوند
باعث جلب بندپایان می
points
from
adding
مقدارinfo
تخمدان
مثال در
 yourبرای
textهم نیست
 orمانند
گیاهی
additionalبافت های
جاسمونات ها در همه
for
quick
reference,
such
as
a
schedule.
گوجه تنها  13درصد و در گلبرگهای آن  %53جاسمونات وجود دارد به طور کلی
جاسمونات ها به عنوان هورمون در فعالیت های مهمی ایفای نقش میکنند.

They are typically placed on the left, right, top
or bottom of the page. But you can easily drag
them to any position you prefer.
When you’re ready to add your content, just
]click here and start typing.

و ...نمونه ای از گیاهان  CAMهستند.

نتیجه گیری:
باتوجه به این که در گیاهان سیسپ باشدت یافتن گرما وبسته شدن روزنه ها آنزیم
روبیسکو به جای فعالیت کربوکسیالزی واردفاز اکسیژنازی میشود وتنفس نوری رخ

ش

میدهد و هیچ فرایندی برای جلوگیری از تنفس نوری درانها رخ نمیدهد پیداست که
گیاهان 𝟒𝑪 و  CAMحاصل انتخاب طبیعی هستند چراکه نسبت به گیاهان 𝟑𝑪
دارای راندمان باالتری هستند به عنوان مثال برای رخ دادن کالوین در گیاهان 𝟑𝑪 به
غلظت 5۰۰ ppmاز𝟐𝑶𝑪 نیاز است درحالی که گیاهان 𝟒𝑪 توانایی تثبیت co2در
غلظت 15۰ ppmرا دارند (تولید زیست توده وتثبیت 𝟐𝑶𝑪 باشدت نور باال و غلظت
کم𝟐𝑶𝑪 در𝟒𝑪 بیشتر از 𝟑𝑪 است)درنتیجه ی همه این فعالیت ها افزایش عملکرد
فتوسنتز و استفاده کار امد تر از آب و نیتروژن است .به طور کلی می توان گفت با
اندکی تفاوت هردو گروه تکامل یافته سازوکار تقریبا یکسانی برای مقابله باتنفس
نوری دارند ودرشرایط گرمای شدید قادر به فتوسنتز وحفظ حیات خویش هستند.

1. Wilting
2. Flowering
3. Transpiration
4. Embryo

نقش جاسمونیک اسید پس از برداشت پررنگ تر می شود این هورمون پس از
برداشت باعث فعالیت سیستم دفاعی گیاه شده و مانع اختالالت پس از برداشت در
برخی گیاهان باغی می شود بیشترین مقدار جاسمونات ها در مناطق انتهای ساقه،
میوه های نارس ،برگ های جوان و مریستم های انتهای ریشه می باشد.
مهم ترین اثر جاسمونیک اسید تنظیم رشد گیاه است این تنظیم شامل دخالت در
پروسه هایی مثل رشد ،پیری و ریزش برگ گیاه می باشد  .این هورمون اثراتی مثل
بازدارندگی رشد طولی ریشه ،رشد کالوس در کشت بافت گیاهی ،جنین زایی ،جوانه
زایی بذر ،تشکیل دانه گرده ،تشکیل جوانه گل و فعالیتهای فتوسنتزی
دارد(مخصوصاروبیسکو) .این هورمون تقریباً در همه گیاهان وجود دارد و به مشتقات
متنوعی مانند استرها تبدیل می شود ؛ همچنین امکان دارد با آمینو اسیدها نیز ترکیب
شود .استفاده از متیل جاسمونات در افزایش عمر پس از برداشت برخی گل های
بریدنی موثر است .متیل جاسمونات با غلظت کم می تواند از رشد کپک های
خاکستری در توت فرنگی جلوگیری کند و همچنین تیمار با آن سبب افزایش مقاومت
در برابر بیماری بوتریتیس(نوعی کپک) میشود متیل جاسمونات در متابولیسم لیپیدها
و از هم پاشیدن غشای سلول با تسریع تولید اتیلن نقش دارد.
به طور کلی جاسمونات ها تاثیرات تحریکی یا مهاری بر روی فعالیت های گیاه دارند.

5. Xylem
6. Seed coat
7. Vascular bundle
8. Guard cells
9. Epidermis
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دربستهشدنروزنههادرشرایطکمبودرطوبتABA نقشهورمون

96مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی/مهسا گریوانی

:چکیده
. برگ ها در واکنش به تنشهای شوری و خشکی افزایش پیدا می کندABA .) یک هورمون گیاهی است که نقشهای متعددی در رشد و نمو گیاه داردABA( آبسیزیک اسید
 یکی از مهم ترینABA . در برگ ها افزایش می یابد و از مزوفیل به اپیدرم توزیع می شود و در نهایت بسته شدن روزنه ها را به دنبال داردABA  تولید،در اثر کمبود آب
 خشکی اغلب بر اثر مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی محیطی که گیاه را با تنش آبی مواجه می سازند بوجود می آید و تولید محصول را.عامل درونی برای تحمل خشکی است
 تنظیم دمای تنظیم برگ ها و تنظیم اسمزی خشکی و در،کاهش می دهد اما افزایش سطح آبسیزیک اسید در هنگام تنش موجب افزایش تعداد دستجات آوندی و قطر آن ها
 تنش خشکی همراه با غلظت های رو به افزایش آبسیزیک اسید نیز باعث کاهش رشد مریستم رویشی شده و مریستم به سرعت وارد مرحله زایشی.نتیجه تحمل خشکی می شود
 این هورمون هم چنین نقش کلیدی در القاء خواب ذر دارد و بدین. همچنین افزایش شدت تقسیمات سلولی در مریستم زایشی سبب بلوغ و پیری زودرس آن می گردد.می شود
.جهت عملکرد گیاه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد
Absisic acid (ABA) is a plant hormone that has several roles in plant growth and development. Leaf ABA increases in response to
salinity and drought stress. Due to water deficiency, ABA production in leaves increases and is distributed from the mesophyll to
the epidermis, eventually leading to the closure of the stomata. ABA is one of the most important internal factors for drought
tolerance. Drought is often caused by a combination of physical environmental processes that expose the plant to water stress
and reduce crop production, but increasing the level of abscisic acid during stress increases the number of vascular bundles and
their diameter, and adjusting the temperature of the leaves It also result in the osmotic regulation of drought and thus drought
tolerance. Drought stress along with increasing concentrations of abscisic acid also reduces the growth of vegetative meristem
and meristem enters the reproductive stage quickly. Also, increasing the intensity of cell divisions in the reproductive meristem
causes its maturation and premature aging. This hormone also plays a key role in inducing particle dormancy and therefore
strongly affects plant yield.

 روزنه،ABA ، آبسزیک اسید:واژاگن لکیدی
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آبسزیک اسید چیست؟!

مقدمه:
"اوسبورن "در سال  1995میالدی دریافت که در برگ های مسن ماده ای باعث

________________________________________________
"اسید آبسیزیک" ( )Abscisic acidبا نام اختصاری " "ABAاز انواع بازدارنده های

تسریع ریزش با خواص شیمیایی کامالً متفاوت با  IAAو دیگر مواد رشد وجود دارد.

رشد در گیاهان می باشد که در عین حال یک نوع "فیتوهورمون" یا " هورمون گیاهی" 1
محسوب می شود .در میان انواع هورمون ها ،هورمون اسید آبسیزیک نقش کلیدی را در

استخراج نمودند و آن ها را" آبسیزین " Iو" آبسیزین  IIنامیدند .آن ها" آبسیزین

وضعیت آب گیاه ایفا می کند ABA .بازدارنده جوانه زنی است و به غلظت زیادی در

را از پوست میوه بالغ پنبه و" آبسیزین  IIرا ازمیوه های نابالغ پنبه استخراج کردند.

بذرهای در حال رکود تولید می شود ABA .نقش مهمی در کاهش استرس دارد ،به
طوری که هورمون تنش 2نامیده می شود .اسید آبسیزیک یک ترکیب ترپنوئیدی  15کربنه

مدتی بعد" وارینگ "و همکاران ضمن مطالعه در مورد خواب شکوفه ها در گیاهان

است که با تجزیه یک پیش ماده کاروتنوئیدی  4۰کربنه تولید می شود.

سپس" کارنز "و همکاران تعدادی از مواد تسریع دهنده ریزش را از بوته های پنبه

چوبی توانستند ماده محرک خواب) دورمانسی (را از برگ های گیاه " " Acer
(افرا) استخراج کنند و آن را  Dorminنامیدند.
سپس گروه دیگری ماده ای را از گیاه باقالی مصری که در ریزش غالف نقش داشت
جدا کردند .بعدها معلوم شد که" دورمین "و ماده عامل ریزش غالف در باقالی
مصری با آبسیزین  IIنقش یکسانی دارد .
ساختمان شیمیایی آبسیزین  IIدر سال  1965میالدی توسط" اوکوما "پیشنهاد شد.
ساختمان مزبور توسط کورن فورت و همکاران که نشان دادند" دورمین "و
"آبسیزین " IIیکسان هستند تایید شد .سرانجام در سال  1967میالدی" دورمین "
و" آبسیزین  "IIرا با نام مشترک" اسید آبسیزیک "با نام اختصاری " " ABA
معرفی کردند.

نقش آبسزیک اسید
_______________________________________________
تسریع پیری : 3پیری یکی از مراحل مسن شدن است .کلروفیل موجود در برگ ها با
افزایش سن گیاهان کاهش می یابد و این روند تحت اثر اسید آبسیزیک تشدید می شود.
غلظت  ABAهنگام پژمردگی گیاهان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد
ریزش میوه ها  :غلظت  ABAدر میوه ها بیشتر از دانه است.
مانع از سبز شدن بذر  :تصور می شود که در دوره خواب 4بذرنقش دارد  .خواب بذر
آن را از خطر اولین سرما حفظ می کند و وجود مقدار معینی از اسید آبسیزیک در طول
زمستان مانع از رشد بذر در طول زمستان می شود  .اغلب بذور را می توان با شستشوی
زیاد در آب وادار به جوانه زنی کرد .نور قرمز به مدت طوالنی باعث کاهش اسید آبسیزیک
و درنتیجه باعث جوانه زنی می شود
خواب جوانه ها  :مکانیسم خواب اجازه می دهد که رشد جدید جوانه ها به تأخیر بیافتد
و زمانی که سطح  ABAکاهش یابد  ،رشدشان را از سر می گیرند .هورمون هایی که
خواب را می شکنند  ،بنظر می رسند که به طور مستقیم در بافت های جوانه ها ساخته می
شوند و  ABAنیز در آنجا تجزیه می شود .اگرچه گلدهی برخی از گیاهان روز کوتاه
توسط  ABAافزایش می یابد.
تسریع در تشکیل ریشه :با خنثی کردن اثر جیبرلین باعث تسریع در ریشه زایی
می شود .آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و متعاقب آن کاهش میزان تعرق

گیاه باقالی مصری

می شود .ممکن است  ABAدر ذخیره نشاسته و لیپیدها در طی رشد جنین نقش داشته
باشد .همچنین مشخص شده است که هورمون اسید آبسیزیک نفوذپذیری بافت های گیاهی
را نسبت به آب افزایش می دهد.
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تنش های محیطی و ABA
_____________________________________________________________
نقش های کامالً متفاوتی برای  ABAدر گیاهانی که تحت شرایط تنش خشکی  ،غرقاب خاک ،کمبود
موادمعدنی ذکر شده است .
 ABAمهم ترین عامل درونی برای تحمل خشکی است .در چنین شرایطی برگ ها دارای غلظت های زیاد
 ABAمی شوند .برگ ها در شرایط کم آبی 5با بستن روزنه 6های هوایی واکنش نشان می دهند .هورمون
ABAدر هنگام کم آبی بسرعت در برگ ها تجمع می یابد و اگر به گیاهان مجدداً آب داده شود آنگاه فشار
تورژسانس در برگ ها افزایش می یابد و غلظت  ABAدر آن ها کاهش می یابد .چنین بنظر می رسد که
ABAدر هنگام کم آبی در برگ ها سنتز می شود و سپس هنگامی که کم آبی بر طرف شود  ،هورمون
ABAباقی مانده سریعاً منهدم و یا غیر فعال می شود .روزنه ها نیز قادر به ساخت  ABAمورد نیاز خود
هستند .اثر کمبود رطوبت بر افزایش آبسیزیک اسید در گونه های گیاهی متفاوت است ABA.مانند کلسیم

نتیجه گیری :

سلول خارج می شود در نتیجه خروج اسمزی آب و کاهش فشار تورژسانس را داریم.

اسید آبسیزیک با تأثیری که بر روی روزنه ها می گذارد
 ،عمالً باعث بسته شدن روزنه ها و در نتیجه کاهش
فتوسنتز و رشد گیاه خواهد شد در نتیجه بر زمان گلدهی
و میزان آن مؤثر خواهد بود .چون گیاه همواره براساس
میزان مواد غذایی موجود و فتوسنتز خالص خود اقدام به
تشکیل گل و یا حفظ میوه های تشکیل شده می کند و
یکی از علل اصلی ریزش در زمان استرس همین مسئله

باعث باز شدن کانال های پتاسیم در غشا و سلول های نگهبان روزنه میشود درنتیجه مقدار زیادی یون پتاسیم از

تاثیر آبسیزیک اسید در بیان پروتئین فسفاتاز در گیاهان
هورمون گیاهی آبسیزیک ( )ABAتحت شرایط محیطی تنشی تولید می شود و نقش مهمی در تحمل گیاهان
به این تنش ها ایفا می کند .پروتئین فسفاتازهای  ،2Cگروهی از سرین یا ترئونین فسفاتاز های حفظ شده در طی
تکامل هستند که در ترارسانی پیام تنش در مخمر ،جانوران و گیاهان نقش دارند .در آرابیدوپسیس  ABI1و
 ،ABI2که زیرخانواده ای از پروتئین فسفاتازهای  2Cرا تشکیل می دهند ،به عنوان جزئی از مسیر ترارسانی
پیام  ABAشناخته شده اند .به طور کلی پروتئین  ABI1حاصل فاقد هر گونه فعالیت فسفاتازی باشد ،نسبت
به گیاهان وحشی ،در مورد جوانه زنی دانه و رشد دانه رست ها حساسیت بیشتری به  ABAنشان می دهند.
همچنین خواب بذر و پاسخ های تطابقی به خشکی در آن ها بیشتر است .پروتئین فسفاتازهای  ABI1و ABI2
تنظیم کننده منفی پیامرسانی پاسخ به  ABAمی باشند و نقش های هم پوشانی در کنترل عمل  ABAدارند.
اندازه گیری فعالیت  PP2Cنشان داده است که فعالیت فسفاتازی  ABI1و ABI2در پاسخ به ABA
افزایش می یابد.
تاثیر آبسیزیک اسید و تنش خشکی بر فیزیولوژی و عملکرد گیاه کلزا
خشکی پدیده ای بحرانی و اجتناب نا پذیر است که همه ساله در بخشهایی از دنیا در زمانهای مختلف با دامنه و
شدت متفاوت به تولید موفقیت آمیز محصول آسیب می رساند .خشکی اغلب بر اثر مجموعه ای از فرآیندهای
فیزیکی محیطی که گیاه را با تنش آبی مواجه می سازند بوجود می آید و تولید محصول را کاهش می دهد.
تحقیقات پژوهشگران دلیل سازگاری گیاهان گوجه فرنگی ،سیب زمینی ،گندم زمستانه ،اسفناج و آرابیدوپسیس
نسبت به خشکی یا سرما را افزایش سطح آبسیزیک اسید عنوان نموده اند و نیز نقش زیان بار آبیاری نا به هنگام
بر تکوین گرده ها و سالمت آن ها در پژوهش هایی روشن شده است .ارتفاع ساقه اصلی ،تعداد شاخه ها و قطر
یقه در گیاهان تحت تنش خشکی همراه با غلظت های میانه و باالی آبسیزیک اسید کاهش می یابد اما ،غلظت
پایین این اسید موجب افزایش شاخص های مذکور نسبت به گیاهان تحت تنش خشکی می شود به بیان دیگر
غلظت پایین آبسیزیک اسید می تواند تا حدی اثرات زیان بار تنش خشکی را کاهش دهد و بر عملکرد گیاهان در
مقایسه با گیاهانی که تحت تنش خشکی بوده اند اثر مثبتی داشته باشد.
در حالت کلی تنش خشکی همراه با غلظت های رو به افزایش آبسیزیک اسید برونزا سبب کاهش رشد مریستم
رویشی شده و مریستم به سرعت وارد مرحله زایشی می شود .افزایش شدت تقسیمات سلولی در مریستم زایشی
سبب بلوغ و پیری زودرس آن می گردد که یکی از مکانیسم های گیاهان برای فرار از خشکی است .در گیاهان
تحت تنش خشکی همراه با غلظت های مختلف آبسیزیک اسید تکوین دانه های گرده سریع تر شده و بر تعداد
دانه گرده سالم مخصوصا در گیاهان تحت تنش خشکی همراه با غلظت پایین آبسیزیک اسید نسبت به گیاهان
تحت تنش خشکی بدون کاربرد آبسیزیک اسید افزوده می شود .این افزایش با توجه به نقش دانه های گرده در
لقاح و بارورسازی تخمک ها می تواند موجب افزایش احتمال باروری و ازدیاد عملکرد باشد.
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می باشد .یکی از مهم ترین شرایط داشتن عملکرد باال در
مزرعه ،یکسان بودن و یک نواختی در استقرار و سبز شدن
گیاهان است اما عامل خواب بذر در بسیاری از موارد مانع
جوانه زنی یکسان تمامی بذور می شود ،هورمون ابسیزیک
اسید یک هورمون بازدارنده مهم در بذور است که این خواب
را در بذور القا می کند و بنابراین دانستن نحوه کم کردن
غلظت در بذور از اهمیت باالیی برخوردار است از طرفی این
هورمون یکی از عواملی است که از رسیدگی زودرس بذر
در روی گیاه مادری جلوگیری می کند بنابراین شناخت و
استفاده از روش هایی که میتوان در آن غلظت این هورمون
را در طی مرحله خاصی از رشد و نمو بذر و به طور موقت
افزایش داد ،دارای اهمیت قابل توجهی است .تنش های
محیطی سیستم هورمونی گیاهان را تحت تأثیر قرار می
دهند ،آبسیزیک اسید که در طی تنش افزایش می یابد در
تحل گیاه به تنش ها مخصوصا تنش خشکی تاثیر بسزایی
دارد و سبب تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژی مهمی در
گیاه شده که در مطالعات بررسی رفتار و عملکرد های
مختلف گیاهان بسیار مؤثر است.
1.Plant hormones
2. Stress hormone
3. Aging
4. dormancy
5. Dehydration
6. stomata

سوختهایجایگزینازگیاهانیاجلبکها

علیرضا ظهوریان ایزدپناه/مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی98

چکیده:
سوختهای با منشأ زیستی از قدیم االیام مورد توجه انسانها بودهاند و مورد استفاده قرار میگرفتهاند؛ اما برخی از آنها در حال حاضر که سوختهای فسیلی صدمات
جبرانناپذیری به محیط زیست وارد کرده و باعث ناپایداری امنیت انرژی شده ،اهمیتی دوچندان پیدا کردهاند .در مطالعات انجام شده ،بیودیزل حاصل از ریزجلبکها
یک گزینه مناسب به نظر میرسد که میتواند سوختی با کیفیتی مناسب تولید کرده تا جایگزین سوختهای متعارف حال حاضر شود .البته جنبههای اقتصادی و فنی
هم باید در تولید سنجیده شوند که میتوانند مانعی برای تولید بیودیزل محسوب شده ،تولید آن را در حد پژوهش نگاه دارند.
Bio-fuels have long been of interest to humans and have been used; But some of them are doubly important
now that fossil fuels have caused irreparable damage to the environment and destabilized energy security. In
studies, microalgae biodiesel seems to be a viable option that can produce high quality fuels to replace
conventional fuels today. Of course, economic and technical aspects must also be weighed in production,
which can be considered as an obstacle to biodiesel production, keeping its production at the research level.
واژاگن لکیدی :سوخت زیستی ،بیودیزل ،زیست توده ،ریزجلبک ،کلرا ،ترانس استریفیکاسیون ،فتوبیوراکتور
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مقدمه:
با افزایش صدمات ناشی از مصرف سوختهای فسیلی به کره خاکی ،سوختهای زیستی 1به
دلیل مضرات کمتر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .با این که استفاده از سوختهای زیستی
قدمتی به اندازه قدمت بشر دارد ،اما استفاده از آنها در وضعیت کنونی یک ضرورت محسوب
میشود .سوختهای زیستی در انواع و اقسام سوختها و به روشهای متفاوتی میتوانند تولید
شوند ،اما باید منبع تولید ،فرایندها و توجیهات اقتصادی و زیستمحیطی در نظر گرفته شوند.
بیودیزل 2یکی از این سوختهاست که میتواند از ریزجلبکها 3با فناوریهای خاصی تولید شده
و جایگزینی خوب برای دیزل با پایه نفتی به شمار میرود .از آنجایی که حفظ سوختهای
فسیلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همچنین حفظ محیط زیست رکن مهمی از
پایداری کره خاکی به شمار میرود ،تولید و استفاده سوختهای زیستی دارای اهمیتی دوچندان
در دنیای کنونی است .از لحاظ توجیهات اقتصادی نیز استفاده از سوختهای زیستی نسبت به
سوختهای فسیلی ارجحیت دارد .کشورهای زیادی از جمله ایاالت متحده ،برزیل و کشورهای
عضو اتحادیه اروپا در تولید سوختهای زیستی پیشگاماند که خبر از اهمیت بسیار زیاد این نوع
سوختها میدهد.

تاریخچه و دستهبندی انواع سوختهای زیستی و منابع مورد نیاز
__________________________________________________
 .1معرفی سوختهای زیستی ،اهمیت و دالیل استفاده از آن ها:
سوختهای فسیلی ،جزئی جداناشدنی از زندگی انسانها هستند که زندگی بشر را در سراسر
کره خاکی تحت تأثیر قرار دادهاند ،از تأمین سوخت گرفته تا تولید کاالها و موادی بر پایه
هیدروکربنها4؛ تحت تأثیر این دالیل و دالیل مشابه است که سوختهای فسیلی مدتهاست
که پرفروشترین و پرمصرفترین سوختها هستند و برای بشر ،زندگیای باکیفیت به ارمغان
آوردهاند .اما نمیتوان از مضرات شدید آنها برای انسان ،محیط زیست و در کل کره خاکی چشم
پوشید .مدت زمان طوالنی است به انسانها ثابت شده که استفاده از سوختهای فسیلی ،به
طور مستقیم و یا غیرمستقیم باعث افزایش گرمایش جهانی 5گردیده و میتواند صدمات
جبرانناپذیری به محیط زیست و اکوسیستمها 6وارد نماید؛ خصوصاً با توجه به این که حدود
 6۰درصد از سوختهای فسیلی به آالیندههای مضر تبدیل میشوند .اگرچه حذف این نوع
سوختها از زندگی بشر غیرممکن بوده و به دلیل افزایش جمعیت و توسعه بدون توقف صنایع
مختلف مجبور به استفاده از سوختهای فسیلی خواهیم بود ،اما میتوان میزان استفاده از آن
ها را کاهش داد و در کنار این سوختها از سوختهای زیستی استفاده کرد که به طور قابل
توجهی ،مضرات بسیار کمتری نسبت به سوختهای فسیلی دارند.

برخالف تصور عموم ،استفاده از زیست توده و سوختهای حاصل از آن پدیده
جدیدی نیست؛ بلکه تقریباً قدمتی به اندازه قدمت بشر در کره خاکی دارد .برای
مثال میتوان به سوزاندن چوب یا احتراق روغن در چراغدانها اشاره کرد .اما
در پی وقوع انقالب صنعتی 9در اروپا ،میزان استفاده از سوختهای زیستی
کاهش یافت ،اگرچه بعدها و در بازههای زمانی خاص استفاده از سوختهای
زیستی (به صورت محدود) هنوز هم رواج داشته است؛ مثالً در جنگ جهانی
اول ،بیواتانول به عنوان سوخت هواپیماهای جنگی مورد استفاده قرار میگرفته
و یا در حدود سال  ،1925دولت آلمان برای حمایت از کشاورزان (که قشر
کمدرآمد جامعه محسوب میشدند) استفاده از بیواتانول 1۰حاصل از سیبزمینی
در ترکیب با بنزین (مونوپولین )11را در دستور کار خود قرار داد .به هر روی،
استفاده از سوختهای زیستی به مرور زمان کاهش یافت.
در پی وقوع بحرانهای نفتی در سالهای  1973و  1979که شوکهای نسبتاً
بزرگی به اقتصاد جهانی وارد شد ،استفاده از سوختهای زیستی به شکل
مهندسی شده مطرح گردید .اولین نشست بین المللی در این خصوص در 1982
در ایالت داکوتای شمالی ایاالت متحده برگزار شد که به استفاده از سوختهای
زیستی حاصل از گیاهان و جایگزینی آنها به عنوان سوخت متعارف پرداخته شد.
اما اولین کشوری که به طور جد طرحهای استفاده از سوختهای زیستی را
پیگیری کرد ،برزیل بود که این روند توسط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا (به
منظور حمایت و توسعه مناطق روستایی) ادامه یافت .از سال  2۰۰۰به بعد ،تولید
و مصرف سوختهای زیستی شدت یافته و تاکنون ادامه داشته است.
 .2دستهبندی انواع سوختهای زیستی و شرح آن ها:
سوختهای زیستی ،انواع و اقسام متفاوتی دارند که از معروفترین آنها میتوان
به بیودیزل و بیواتانول اشاره کرد که توجهات زیادی را به خود جلب کرده ،بیش
از هر سوخت زیستی دیگری تولید و مصرف میشوند و جایگزینی مناسب برای
دیزل و بنزین مورد استفاده در حمل و نقل به شمار میروند .با توجه به
معیارهایی نظیر موارد مصرف یا ترکیبات شیمیایی ،این سوختها را میتوان به
اشکال مختلفی دستهبندی کرد.
اگر بخواهیم بر اساس ساختمان و ترکیبات شیمیایی این تقسیمبندی را انجام
الکلها،12

دهیم ،سوختهای زیستی به چهار گروه روغنها (گیاهی)،
سوختهای سنتزی 13و بیوگاز 14و بیوهیدروژن 15تقسیم خواهند شد .اما
تقسیمبندی بر اساس مواد خام و اولیه مورد نیاز ،گستره دقیقتری از سوختهای
زیستی را در بر میگیرد که به سه نسل تقسیم میشوند:

11

در حال حاضر ،سوختهای زیستی در کشورهای توسعه یافته (و تعدادی از کشورهای در حال
توسعه) به شدت مورد استفاده قرار میگیرند؛ چراکه عالوه بر تولید بسیار کم آالیندهها و
سازگاری با طبیعت ،در مناطق محروم و فقیر و مناطقی که به راحتی دسترسی به دیگر انواع
سوختها ندارند ،میتواند گزینه بسیار خوبی برای تأمین انرژی مورد نیاز باشد.

1.Biofuel
2.Biodiesel
3.Microalgae
4.Hydrocarbon
5.Climate Change

سوختهای زیستی ،همانگونه که از نامشان پیداست منشأ زیستی داشته و از منابعی موسوم به
زیست توده 7به دست میآیند .زیست توده رایجترین شکل انرژی تجدیدپذیر 8است که مقام
چهارم در جهان را برای تأمین انرژی داشته و حدود  14درصد انرژی مصرفی کره خاکی را
تأمین میکند .زیست توده برای تأمین انرژی میتواند به صورت مستقیم استفاده شده و سوزانده
شود یا طی فرایندهایی به شکل سوختهای زیستی مورد استفاده قرار گیرد.
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6.Ecosystem
7.Biomass
8.Renewable Energy
9.Industrial Revolution
10.Bioethanol
11.Monopolin

•

نسل اول :سوختهای این نسل شامل روغنهای گیاهی ،بیودیزل و

از دیگر منابع زیست توده به منظور تولید سوخت زیستی ،ضایعات صنعتی و شهری هستند.

بیواتانول هستند که از بقایا و اجزای گیاهان به دست میآیند که تجزیه آنها

فاضالب شهری سرشار از زیست تودههایی هستند که شامل جلبکها نیز میباشند که

برای تولید سوخت بسیار آسان است .مثالً محصوالت گیاهان روغنی مانند
دانههای سویا پتانسیل نسبتاً خوبی برای تهیه روغن به منظور تولید سوخت

میتوانند به عنوان یکی از منابع تأمین کننده سطح کشت جلبکها به کار روند .این

نسل دوم :سوختهای این نسل شامل بیواتانول (از لیگنوسلولز ،)16زیست

میتوان بیوگاز به دست آورد تا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد .از زبالههای شهری
نیز میتوان کمپوست 23تهیه کرد که در نهایت برای تولید بیوگاز استفاده میشوند.

توده به مایع ( )BtLو بیومتان 17میشوند .این سوختها از کل پیکر گیاه و
اجزای آن حاصل میشوند که البته تهیه آنها بسیار دشوار و هزینهبر است؛

ضایعات صنعتی تولید شده در کارخانجات نیز پتانسیل باالیی برای تأمین زیست توده و تولید
سوخت زیستی دارند .به عنوان مثال در فاضالب تولید شده در برخی کارخانجات (عموماً

اما سازگاری بیشتری از دو نسل دیگر با طبیعت دارند.

صنایع غذایی) به میزان مناسبی زیست توده وجود دارد که میتوان از آنها برای تهیه سوخت
زیستی استفاده کرد ،مانند فاضالبهای کارخانه پنیرسازی .زائدات صنایع غذایی پتانسیل

از آن دارند( .به طور مستقیم یا طی فرایندهایی پیچیده)
•

•

فاضالبها دارای ترکیبات مضر شیمیایی هستند که با انجام واکنش تخمیر بیهوازی،22

نسل سوم :سوختهای این نسل مشابه نسل اول هستند ،اما با این تفاوت
که تهیه مواد اولیه به صورت بهینهتر نسبت به نسل اول انجام میپذیرد که
مقصود ،تولید بیشترین مقدار زیست توده در کمترین و کمهزینهترین سطح
کشت 18ممکن است .بیودیزل حاصل از ریزجلبکها در این نسل قرار
میگیرد که میتوان برای کشت ریزجلبکها ،از زمینهای غیرحاصلخیز یا
فاضالبها استفاده کرد.

 .3معرفی منابع زیست توده:

باالیی برای تولید سوخت زیستی دارند؛ مثالً روغنهای اضافی و غیرقابل استفاده مجدد در
کارخانهها ،برای تولید بیودیزل بسیار مناسب هستند .به خصوص اینکه استفاده از منبعی
غیرخوراکی برای تولید سوخت ،سوءاثری بر تولید مواد غذایی ندارد و حتی هزینه تولید
سوخت کاهش مییابد.

ویژگیهای کلی سوختهای زیستی و بیودیزل ،مزایا و معایب و
موارد مصرف
•

خواص و مزایا و معایب سوختهای زیستی :به طور کلی ،سوختهای زیستی

همانطور که گفته شد ،انواع سوختهای زیستی از توده اجزای قابل تجزیه زیستی
به نام زیست توده به دست میآیند .زیست توده میتواند منابع کامالً متفاوت از
یکدیگر داشته باشد؛ از جمله منابع گیاهی که اجزای گیاه ،محصوالت و یا ضایعات
آن مورد استفاده قرار میگیرد .مثالً تولیدات و محصوالت زراعی نظیر سویا و
نیشکر منبع بسیار مناسبی برای تهیه بیودیزل و بیواتانول از آنها هستند .منابع

سوختهای فسیلی باید خصوصیاتی نظیر به جای نگذاشتن زائدات جامد یا مایع داشته
باشند تا بتوانند جایگزین آن ها شوند .این سوختها اغلب به شکل مایع عرضه میشوند

منظور تهیه سوخت زیستی مورد استفاده قرار میگیرند.
با توجه به اینکه گونه 19و جنس 2۰گیاهان مختلف در کیفیت سوختها اثرگذارند،
بنابراین انتخاب بهترین گیاه برای تهیه زیست توده با توجه به شرایط بسیار مهم
است تا در نهایت سوختی باکیفیت حاصل شود .از طرفی استفاده از گیاهان خوراکی
میتواند سوءاثر بر تأمین مواد غذایی موردنیاز انسان داشته باشد؛ پس استفاده از

که قابل ذخیره و عرضه در ایستگاهها بوده که استفاده از آن ها را آسانتر میکند و
میتوانند بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را تأمین کنند.
به طور عمومی ،سوختهای زیستی دارای مزایایی هستند نظیر تجدیدپذیر بودن ،بهبود
کیفیت هوا با کاهش تولید آالیندههای مضر ،محدود کردن گرمایش جهانی با کاهش انتشار
گازهای گلخانهای ،افزایش امنیت انرژی و ذخیره و نگهداری سوختهای فسیلی برای آینده،
جذب سرمایه در کشورهای در حال توسعه ،تقویت اقتصاد داخلی کشور ،کاهش مبادالت
ارزی و تولید محصوالت جانبی جایگزین پتروشیمی با سازگاری کامل با طبیعت .با این حال،

گیاهی گستره وسیعی از گیاهان را در بر میگیرد ،از گیاهان یکساله و چندساله
گرفته تا گیاهان روغنی و چوبی .اگرچه عمدتاً گیاهان یکساله (همانند غالت) به

گیاهان غیرخوراکی باید در اولویت باالتری قرار گیرد .همچنین راندمان
مسئلهایست بسیار مهم که باید مدنظر قرار گیرد .اگرچه گیاهان متنوعی از جمله
گیاهان روغنی برای تولید سوخت میتوانند به کار روند اما راندمان 21ریزجلبکها
در مقایسه با چنین گیاهانی بسیار باالتر بوده و گزینه مناسبتری برای تولید
سوخت زیستی محسوب میشود؛ اگرچه که استفاده از ریزجلبکها به این منظور،
هزینه بیشتری را میطلبد اما باید توجه داشت که که ریزجلبک عالوه بر نیاز به
سطح کشت و منابع کمتر ،سوء اثری بر روی صنایع غذایی ندارد.
دیگر ضایعات طبیعی نیز میتوانند به عنوان منبع زیست توده با کیفیتی مناسب به
کار روند .فضوالت دامی که روزانه به مقدار بسیار زیادی در مراکز مختلف نگهداری
دام تولید میشوند ،پتانسیل بسیار زیادی برای تولید سوخت زیستی دارند؛ مثالً از
فضوالت تولید شده در گاوداریها میتوان بیوگاز تولید کرد که انرژی مورد نیاز
محدوده کوچکی را تأمین میکند .ضایعات مواد غذایی طبیعی همانند پوست
میوهها و باقیمانده سبزیجات نیز میتوانند برای چنین منظوری و در مقیاسی

ویژگیهای مشترک بسیاری دارند؛ در ساختار خود دارای اکسیژن بوده ،چگالی 24برابر
با سوختهای فسیلی داشته و به دلیل تأثیرپذیری کمتر از تغییرات آب و هوایی ،نسبت
به دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر (خورشید ،باد و )...ارجحترند .همچنین همانند

دارای معایبی نیز میباشند که عبارتند از فرسایش خاک ،25کاهش منابع آبی (به خصوص
در مناطق خشک) ،اختالل در اکوسیستم و از بین رفتن برخی از گونههای گیاهی و جانوری،
نیاز به زمینهایی با مساحت زیاد ،باال بودن هزینههای تولید اغلب سوختهای زیستی ،تولید
برخی آالیندهها مانند اکسیدهای نیتروژن و سوءاثر بر روی قیمت و میزان تولید مواد غذایی؛
همچنین عوامل فنی مانند ویسکوزیته 26باالی روغنها ،فراریت 27زیاد و غیراشباع 28بودن
13.Synthetic Fuel
معایبی به شمار رفته که مانعی برای تولید سوختهای زیستی محسوب میشوند.
12.Alcohol

14.Biogas
15.Biohydrigen
16.Lignocellulose
17.Biomethane
18.Crop Area
19.Species
20.Genus
21.Efficiency
22.Anaerobic Fermentation
23.Comppost

کوچکتر به کار روند.
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برخی آالیندهها مانند اکسیدهای نیتروژن و سوءاثر بر روی قیمت و میزان تولید مواد

اما با وحود مزایا که گفته شد ،بیودیزل دارای معایبی نیز است که غیرقابل چشمپوشی
هستند .مثالً در شرایط سرما و دماهای پایین ویژگیهای نامطلوبی در بیودیزل پدید میآیند
که دیگر خواص بیودیزل را در حالت بحرانی و ناپایدار قرار میدهند که البته این مشکل را
میتوان با ترکیب کردن بیودیزل با سوختی دیگر مرتفع کرد .با اینکه بیودیزل در بسیاری

اما اگر به صورت جزئیتر بررسی شود ،هر نسل از سوختهای زیستی مزایا و معایب
خاص خود را دارند .در نسل اول از سوختهای زیستی ،با اینکه اغلب فرایندها آسان
بوده و استفاده از این سوختها سبب کاهش  5۰درصدی کربن دی اکسید جو
میشود ،اما نیاز به منابعی مانند زمینهایی با مساحت زیاد و یا منابع آبی فراوان
مانعی برای تولید این گونه از سوختها به شمار میآیند.
استفاده از نسل دوم سوختهای زیستی ،مزایای زیادی از جمله سازگاری نسبتاً

از موارد آالیندههای بسیار کمتری نسبت به سوختهای فسیلی تولید میکند ،اما باعث

غذایی؛ همچنین عوامل فنی مانند ویسکوزیته 26باالی روغنها ،فراریت 27زیاد و
غیراشباع 28بودن معایبی به شمار رفته که مانعی برای تولید سوختهای زیستی
محسوب میشوند.

زیادی با طبیعت و سالمتی انسانها داشته و باعث کاهش  9۰درصدی کربن دی
اکسید منتشر شده در جو میگردد؛ اما هزینههای تولید این دسته از سوختهای
زیستی به دلیل فرایندهای پیچیدهتر (که صرف انرژی بیشتری را نیز میطلبند) و
استفاده از فناوریهای پیشرفتهتر بسیار باالست .همچنین با توجه به اینکه در تهیه
سوختهای نسل دوم از گیاهان سریع الرشد 29استفاده میشود ،میزان اُزُن
تروپوسفری 3۰نیز افزایش یافته زیرا کشت این گونه از گیاهان سبب انتشار بیشتر
ایزوپرن 31شده که به همراه اکسید نیتروژن ،باعث تشکیل اُزُن میشوند.
نسل سوم سوختهای زیستی هم مزایا و معایب به خصوصی دارند .تولید
سوختهای زیستی نسل سومی بسیار بهینهتر نسبت به نسل اول است و طبیعتاً
منابع کمتری را میطلبد؛ اما همچنان میتواند بر روی منابع آبی اثرگذار باشد.
اختالل در اکوسیستم نیز از دیگر نگرانیهای در رابطه با سوختهای نسل سوم
است که در طوالنیمدت عواقب جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
•

افزایش انتشار اکسیدهای نیتروژن ( )NOxدر جو شده و میزان آنها را حدود  1۰درصد
افزایش میدهد که بر روی کیفیت هوا و سالمت انسان تأثیرگذارند.
با توجه به محتوای انرژی 39کمتر بیودیزل ،مصرف سوخت برای تأمین انرژی مورد نیاز
بیشتر شده که در نتیجه میزان تولید بیشتر را میطلبد؛ طبیعتاً برای تولید بیشتر بیودیزل،
هزینههای تولید بیشتر خواهند شد .البته در تولید بیودیزل در مقیاس بزرگ به علت تولید
و فروش بیشتر فراوردهها و محصوالت جانبی ،تا میزان قابل توجهی هزینههای تولید
پوشش داده شده و جبران میشوند .از طرف دیگر ،بیودیزل نسبت به دیزل با پایه نفتی
پایداری کمتری داشته که ایجاب میکند حداکثر زمان برای نگهداری و ذخیره بیودیزل 6
ماه در نظر گرفته شود.
•

موارد مصرف بیودیزل :بیودیزل عالوه بر اینکه یک سوخت مناسب برای
جایگزینی دیزل با پایه نفتی است (و یا میتواند برای افزایش خاصیت بهسوزی به
آن اضافه شود) ،میتواند برای دیگر اهداف و مقاصد نیز به کار رود .پاککنندگی
یکی از موارد مصرف آن است که برای تمیز کردن سطوح چرب ،پاک کردن لکههای
روغن ،جوهر ،چسب ،رنگ ،قیر و واکس به کار میرود .همچنین میتواند برای رقیق
کردن گریسها و پاککنندههای صنعتی و روانسازی و کاهش اصطکاک بین دو
سطح فلزی و جلوگیری از خوردگی اینگونه سطوح مورد استفاده قرار گیرد .عامل
محرک توربینهای تولید الکتریسیته ،دیزلی است که ماده اولیه هیدروژن برای
استفاده در پیلهای سوختی 4۰میتواند از بیودیزل تأمین شود.

ویژگیها ،خواص و مزایا و معایب بیودیزل :بیودیزل از سوختهای
زیستی است که در بین منابع انرژی تجدیدپذیر ،بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .بیودیزل در ساختار خود دارای پیوندهای دوگانه بوده که سبب پایداری
کمتری آن در برابر فرایند اکسیداسیون 32شده است .حدود  1۰تا  12درصد
وزنی ساختار بیودیزل را اکسیژن تشکیل داده که چگالی انرژی 33را کاهش
داده اما سبب سازگاری آن با محیط زیست گردیده است .این سوخت از نظر
خواص سوختی مشابه دیزل با پایه نفتیست اما عدد ستان )49( 34و خاصیت
روانروی باالتری دارد .نقطه احتراق 35آن حدود  26۰فارنهایت بوده در حالی
که این مقدار برای دیزل با پایه نفتی 117 ،فارنهایت است .وزن مخصوص36
بیودیزل  ۰.88و ویسکوزیته آن (در دمای  2۰درجه سانتیگراد)  7.5سانتی
استوک 37است .ارزش حرارتی خالص آن نیز حدود  333۰۰کیلوژول در هر
لیتر میباشد.

حال با این توصیفات ،میتوان به بررسی معایب و مزایا بیودیزل پرداخت .به دلیل
وجود اکسیژن در ساختار آن ،طول عمر چرخه زیستی 38بیودیزل کوتاه بوده و تا
حدود یک سال دوام دارد که در مقایسه با سوختهای فسیلی ،برای طبیعت بیاندازه
مهم است .از نظر زیستمحیطی نیز کمترین عواقب را نسبت به سوختهای فسیلی
دارد زیرا به میزان بسیار کمتری آالینده منتشر کرده و حتی انتشار  SO2مشاهده
نمیگردد .از آنجایی که نقطه احتراق و عدد ستان باالتری دارد ،استفاده از آن برای
تأمین انرژی مورد نیاز در حمل و نقل نیز ایمنتر است.
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کلیت فرایندهای تولید بیودیزل
_______________________________________________
همانطور که قبالً اشاره شد بیودیزل را میتوان از روغنهای گیاهی ،چربیهای حیوانی و
زائدات چربی و روغن کارخانجات تهیه کرد .جلبکها به دلیل راندمان باالی فتوسنتزی،
پتانسیل باالیی برای تولید روغن مورد نیاز دارند و بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند؛ اما بستر
ویژهای برای کشت آن ها مورد نیاز است .این بستر معموالً آبی بوده و در سیستمهای
متفاوتی فراهم میگردند مانند سیستمهای استخرهای استخر روباز یا فتوبیوراکتورها 41که
در این سیستمها به راحتی میتوان نور ،آب و کربن مورد نیاز جلبک را برای پرورش را
فراهم کرد .با توجه به نوع جلبک محیط کشت مناسب نیز باید فراهم شود که شرایط آن
میتواند از نوع فتوتروف ،42هتروتروف ،43میکسوتروف 44یا فتوهتروتروف 45باشد.
24. Density
25. Soil Erosion
26. Viscosity
27. High Volatility
28. Non-Saturated
29. Fast Growing Plants
30. Tropospheric Ozone
31. Isoprene
32. Oxidation
33. Energy Density

برداشت زیست توده حاصل شده نیز به روشهای مختلفی همانند
رسوبدهی ،فیلتراسیون ،46سانتریفیوژ 47و ...و یا ترکیبی از روشها
انجام میپذیرد که البته به عواملی همچون گونه جلبک کشت شده،
شرایط محیط کشت و تراکم زیست توده بستگی دارد .پس از
برداشت زیست توده ،باید استخراج روغن از آن انجام شود که به
این منظور ،از حاللهای شیمیایی (معموالً هگزان )48استفاده
میشود که البته در این خصوص باید به مسائل ایمنی و اخالقیات
نیز توجه داشت .البته میتوان برای روغنکشی از فرایند استخراج
فوق بحرانی 49استفاده کرد اما این فرایند مستلزم تجهیزات و
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فناوریهای پیشرفته و گران است که هزینه تولید را باال میبرد.
به روشهای مختلفی میتوان از روغن استخراج شده بیودیزل تهیه
کرد و یا اینکه روغن را به طور مستقیم به عنوان سوخت مورد
استفاده قرار داد؛ به این صورت که روغن در ترکیب با سوختی
دیگر رقیق شده و مخلوطی همگن به دست میآید (با ویسکوزیته
کاهش یافته) که میتوان آن را در موتور خودروها استفاده کرد.
همچنین میتوان برای رسیدن به ویسکوزیته بهینهتر و بهسوزی
بهتر ،مواد میکروامولسیون 5۰را به سوخت مخلوط اضافه کرد.
برداشت زیست توده حاصل شده نیز به روشهای مختلفی همانند
رسوبدهی ،فیلتراسیون ،46سانتریفیوژ 47و ...و یا ترکیبی از روشها
انجام میپذیرد که البته به عواملی همچون گونه جلبک کشت شده،
شرایط محیط کشت و تراکم زیست توده بستگی دارد.
پس از برداشت زیست توده ،باید استخراج روغن از آن انجام شود
که به این منظور ،از حاللهای شیمیایی (معموالً هگزان )48استفاده
میشود که البته در این خصوص باید به مسائل ایمنی و اخالقیات
نیز توجه داشت .البته میتوان برای روغنکشی از فرایند استخراج
فوق بحرانی 49استفاده کرد اما این فرایند مستلزم تجهیزات و
فناوریهای پیشرفته و گران است که هزینه تولید را باال میبرد.
به روشهای مختلفی میتوان از روغن استخراج شده بیودیزل تهیه
کرد و یا اینکه روغن را به طور مستقیم به عنوان سوخت مورد
استفاده قرار داد؛ به این صورت که روغن در ترکیب با سوختی
دیگر رقیق شده و مخلوطی همگن به دست میآید (با ویسکوزیته
کاهش یافته) که میتوان آن را در موتور خودروها استفاده کرد.
همچنین میتوان برای رسیدن به ویسکوزیته بهینهتر و بهسوزی
بهتر ،مواد میکروامولسیون 5۰را به سوخت مخلوط اضافه کرد .با
انجام فرایند پیرولیز 51نیز میتوان از روغن بیودیزل تهیه کرد.
پیرولیز فرایندیست که در آن تغییراتی شیمیایی توسط حرارت در
حضور هوا یا نیتروژن بر روی ساختار ترکیبات شیمیایی اعمال
میشود .در انواع و اقسام روغنها ،فرایند پیرولیز تغییرات متفاوتی
را ایجاد میکند و برخی مقادیر مطلوب و نامطلوب حاصل میشود.
اما به دلیل اینکه طی این فرایند اکسیژن از ساختار روغن خارج
شده و در نتیجه مزایای زیست محیطی بیودیزل از بین میرود،
تهیه بیودیزل با این روش چندان مطلوب نیست.

➢

طرحی شماتیک از کلیت فرایندهای بیودیزل؛ پس از روغنکشی امکان

تولید محصوالت و فراوردههای جانبی از باقیمانده زیست توده وجود دارد.

واکنش ترانس استریفیکاسیون( 52تبادل استری) فرایند دیگریست که معمولتر و تجاریتر از دو روش
دیگر برای تولید بیودیزل است ،که این واکنش جهت کاهش ویسکوزیته روغنها و رسیدن به ویژگیهای
مطلوب مدنظر انجام میشود .در این واکنش برگشتپذیر ،روغن با الکلی با زنجیرهای کوتاه در حضور
کاتالیزور 53واکنش داده که جایگزین الکل موجود در روغن میشود و حاصل واکنش ،بیودیزل و محصولی
کاتالیست54

نیز قابل انجام است و میتواند طی فرایند فوق بحرانی
جانبی است .البته این واکنش بدون
انجام شود .به بیودیزل حاصل شده ،افزودنیهایی میتوان به بیودیزل حاصل شده اضافه کرد که بر
خواص بهسوزی آن میافزایند.
پس از روغنکشی ،تنها باقیماندهای از زیست توده باقی میماند که از آن طی فرایندهایی سادهتر میتوان
برای تولید فراوردههای جانبی که تا میزان قابل توجهی هزینههای تولید را پوشش میدهند ،استفاده کرد.
این فراوردهها و محصوالت قابل فروش بوده یا اینکه در داخل تأسیسات تولید بیودیزل مصرف میشوند.

34. Cetane Number
35. Flash Point
36. Specific Weight
37. Centistoke
38. Life-Cycle Assessment
39. Energy Content
40. Fuel Cell
41. Photobioreactor
42. Phototrophic
43. Heterotrophic
44. Mixotrophic
45. Photoheterotrophic
46. Filtration
47. Centrifuge
48. Hexane
49. Supercritical
50. Micro-Emulsion
51. Pyrolysis
52. Transesterification
53. Catalysis
54. Physiology
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عوامل مؤثر بر رشد ریزجلبک
_______________________________________________
نور :نور کافی یکی از موارد ضروری برای رشد ریزجلبک است .به دلیل آنکه نور به
میزان کمی در آب نفوذ میکند و در سیستمهای کشت استخرهای روباز ،نور به مقدار
کافی به اعماق آب نمیرسد ،تنظیم نور بسته به نوع سیستم کشت ریزجلبک و عمق
سطح کشت بسیار مهم است .هر چه نور بیشتر باشد ،تولید زیست توده ریزجلبکی بیشتر
خواهد بود اما باید دقت داشت که نور بیش از حد نیاز ،باعث ممانعت نوری در ریزجلبک
میگردد.
اکسیژن و کربن دی اکسید :کربن مورد نیاز ریزجلبک معموالً از  CO2تأمین
میشود؛ اما با این حال میتواند به شکل یون بیکربنات 55در دسترس ریزجلبک قرار
گرفته یا به شکل اسیدسیتریک 56به گیاه عرضه شود .در ریزجلبکهای هتروتروف یا
میکسوتروف نیز کربن میتواند از منابع آلی تأمین گردد.
اکسیژن از دیگر منابع مورد نیاز ریزجلبک برای انجام فرایندهای متابولیکی نظیر فتوسنتز
و تنفس سلولی 57است اما مقدار بیش از حد آن از رشد ریزجبلک جلوگیری میکند.
مواد معدنی (نیتروژن و فسفر) :نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای رشد و سوخت
و ساز ریزجلبکهاست که اغلب به شکل آمونیوم 58در دسترس سلولها قرار میگیرد .البته
ممکن است که نیتروژن در قالب نیترات 59به ریزجلبک عرضه شود اما تغذیه آن با آمونیوم
نسبت به نیترات ارجحتر است .در صورتی که مقدار نیتروژن در محیط کشت کنترل شود،
میزان پروتئین ریزجلبکها افزایش خواهد یافت .فسفر نیز از دیگر عناصر ضروری برای
ریزجلبک است که به صورت فسفات 6۰جذب میگردد.
 PHو دما :برای اغلب محیطهای کشت PH ،میتواند بین  7تا  9تنظیم گردد که البته
بازه بهینه آن بین  8.2تا  8.7است؛ باید توجه داشت که با رشد ریزجلبک  PHمحیط
کشت افزایش خواهد یافت و باید اقدامات الزم برای کنترل  PHمحیط کشت انجام شود
(چون عملکرد آنزیمهای سلولها به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد) ،هرچند که میتواند
به صورت طبیعی تنظیم گردد .همچنین دمای بهینه برای رشد ریزجلبکها حدود  2۰تا
 24درجه سانتیگراد است که ممکن است بسته به جنس و گونه ریزجلبک تغییر کند.
عوامل زیستی :عوامل مختلفی سالمت ریزجلبکها را تهدید میکنند که یکی از آن ها
زئوپالنکتونها 61هستند؛ زئوپالنکتونها موجوداتی ذرهبینی بوده که نوعی انگل محسوب
میشوند و میتوانند با خوردن ریزجلبکها ،به زیست توده آسیب برسانند .همچنین برخی
از گونههای ریزجلبکها با یکدیگر سازگار نیستند و اگر در یک محیط کشت شوند،
میتوانند به یکدیگر آسیب برسانند و آلوده شوند.

جزئیات تولید بیودیزل از ریزجلبک ها
_______________________________________________
سیستمهای کشت ریزجلبک :سیستمهای کشت مختلفی برای کشت ریزجلبکها
وجود دارد از جمله سیستمهای روباز که شامل استخرهای کمعمق ساکن یا جریاندار
هستند یا سیستمهای بسته که شامل فتوبیوراکتورها و تانکهای دارای همزن میباشند.
سیستمهای روباز از قدیمیترین روشهای کشت ریزجلبک محسوب شده که به نوع
مصنوعی و طبیعی تقسیمبندی میشوند .یک سیستم کشت روباز مطلوب ،حدود  1۰تا
 15سانتیمتر عمق دارد تا زیست توده به طور کامل در معرض نور خورشید قرار گیرد .در
صورتی در سیستم جریان وجود داشته باشد ،از تهنشینی زیست توده جلوگیری شده و مواد
مغذی در تمامی سطح کشت به راحتی توزیع میشوند.
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با وجود اینکه سیستمهای روباز هزینه کمتری را میطلبند ،اما معایبی مثل اشغال
مساحت زیاد به دلیل کم عمق بودن دارد؛ اتالف منابع در این سیستمها زیاد بوده و
میزان تولید زیست توده محدود است ،همچنین سیستم باید به شدت تحت کنترل
بوده و استریل نگه داشته شوند تا جلبکها آلوده نشده و از بین نروند .به دلیل روباز
بودن سیستم به شدت تحت تأثیر تغییرات جوی قرار دارد که اختالفات و تغییرات دما
غیرممکن بوده و بنابراین به ریزجلبکها آسیب میرسد .از طرفی ،تهیه چنین سیستم
کشتی در مناطق دارای اقلیم خشک دشوار و هزینهبر است و میتواند بر روی منابع
آبی سوء اثر داشته باشد .سیستم کشت جایگزین سیستمهای کشت روباز ،استفاده از
فتوبیوراکتور است .فتوبیوراکتورها ،سیستمهای کشت بستهای هستند انواع مختلفی
دارند که برخی از آن ها مخصوص کشت جلبک و تهیه زیست توده طراحی و ساخته
شدهاند .در فتوبیوراکتورها ،تسلط باالیی بر محیط کشت وجود دارد و میتوان بهترین
شرایط را برای رشد ریزجلبک فراهم و حفظ کرد .در این سیستم کشت ،میتوان
ریزجبلک را از خطر آلوده شدن حفظ نمود .از آنجایی که در این سیستم کشت
ریزجلبک در معرض نور خورشید نیست ،نیاز نوری آن با المپهای فلورسنت 62تأمین
میگردد؛ اگرچه فتوبیوراکتور میتواند در معرض نور خورشید قرار گرفته و نور آن را
جمعآوری کند که در این صورت تأمین نور تحت تأثیر نوسانات آب و هوایی قرار
میگیرد .همچنین تأمین منبع کربن ریزجلبک که  CO2است ،توسط تزریق آن به
لولهها انجام میشود .فتوبیوراکتورها بر اساس روش کار به سه دسته تقسیم میشوند؛
در دسته اول ،اختالط محیط کشت با استفاده از پمپ یا سیستم هوا باالبر انجام
میپذیرد .در دسته دوم ،فتوبیوراکتور تکفاز بوده که داخل آن به طور کامل برای
محیط کشت طراحی شده و عمل تبادل گازی توسط سیستم جداگانهای انجام
میگیرد .دسته سوم ،فتوبیوراکتورهای دوفاز هستند که در محیط کشت گاز و مایع با
هم حضور داشته و عمل تبادل گازی به صورت دائم در درون راکتور انجام میپذیرد.
بر اساس طراحی ،فتوبیوراکتورهای متنوعی ساخته شدهاند که البته بهترین آن ها برای
لولهای 63است

که شامل مجموعهای از لولههای شفاف
کشت ریزجلبک ،فتوبیوراکتور
بوده که محیط کشت در آن ها جریان مییابد.
55. Bicarbonate
56. Citric Acid
57. Cellular Respiration
58. Ammonium
59. Nitrate
60. Phosphate
61. Zooplankton
62. Fluorescent Lamp
63. Tubular Photobioreactors

طول آنها از حدود  8۰متر فراتر نرفته و قطر این لولهها کمتر از  ۰.1متر بوده که نور

همانطور که گفته شد ،فرایند ترانس استریفیکاسیون واکنشیست در جهت کاهش

را قادر ساخته به خوبی به محیط کشت نفوذ کند و نیاز نوری ریزجلبک را تأمین نماید.

ویسکوزیته و افزایش راندمان سوخت در موتور که در آن ،الکلی جایگزین الکل موجود در

با توجه به فیزیولوژی ریزجلبکها ،تأمین منابع در شبهنگام متوقف میشود اما جریان

ساختار گلیسرین 64میگردد .در حقیقت ،تریگلیسرید 65موجود در ساختار روغن ،طی سه
مرحله به گلیسرین تبدیل شده و در واکنش ترانس استریفیکاسیون شرکت میکند .این
واکنش شبیه به هیدرولیز 66است اما با این تفاوت که در فرایند هیدرولیز ،به جای آب الکل

یافتن محیط کشت در لولهها برای جلوگیری از تهنشینی زیست توده ادامه دارد .برای
حفظ این جریان ،میتوان از پمپهای مکانیکی یا پمپهای هوایی (هوا باالبر) استفاده
نمود .پمپهای مکانیکی چون میتوانند به زیست توده آسیب برسانند چندان مورد
استفاده قرار نمیگیرند و به جای آن ها از پمپهای هوا باالبر استفاده میشود ،به
خصوص اینکه نسبت به پمپهای مکانیکی کمی ارزانتر هستند؛ اما با این حال
طراحی آن ها برای یک سیستم کشت مختص ریزجلبکها بسیار دشوار است و
راندمان کمتری نیز دارند.
با توجه به اینکه در محیط کشت حبابهای گازی به وجود میآیند و سبب ایجاد

جایگزین میشود .ابتدا روغن گیاهی برای حذف ناخالصیها باید تصفیه شده ،تریگلیسرید
آن به گلیسرین تبدیل شده و سپس در حضور یک الکل کوتاه زنجیر و یک کاتالیزور وارد
واکنش شود.
معموالً کاتالیزورهای قلیایی همگن مانند  KOHبرای این واکنش استفاده میشوند که
هزینه کمی در پی دارند اما از کاتالیزورهای اسیدی همگن چون سولفوریک اسید 67نیز
میتوان استفاده کرد که جداسازی محصول جانبی واکنش را آسان میسازند .البته باید

تداخل در جذب و نفوذ نور و کاهش جریان در لولهها میگردند ،باید در سیستمی

توجه کرد که این کاتالیزورها هرکدام دارای مشکالتی هستند؛ مثالً کاتالیزورهای قلیایی

گاززدا این حبابها از بین بروند .محفظه سیستم گاززدا باید حجم کمتری نسبت به

همگن ایجاد صابون میکنند که در فرایند تصفیه مشکالتی ایجاد مینمایند و

لولهها داشته باشد زیرا از نظر میزان نور نسبت به لولهها فقیر بوده و این موضوع

کاتالیزورهای اسیدی همگن ،باعث خوردگی در قطعات میشوند .در فرایند ترانس
استریفیکاسیون ،میتوان از الکلهای کوتاه زنجیر مختلفی نظیر متانول ،68اتانول،69

میتواند تأثیری منفی بر روی رشد ریزجلبک بگذارد .همچنین از آنجایی که افزایش
بیش از حد اکسیژن در محیط کشت ممانعت از رشد ریزجلبک و فتوسنتز به عمل
میآورد ،حذف مقدار اضافی اکسیژن از محیط کشت در محفظه گاززدا انجام میپذیرد.
در سراسر لولهها PH ،سنجهایی وجود دارند که دائماً میزان  PHمحیط کشت را
بررسی میکنند .با توجه به اینکه با رشد ریزجلبک و مصرف  PH ،CO2محیط
کشت افزایش مییابد ،پیامی از  PHسنجها به سیستم تزریق  CO2منتقل شده تا
با تزریق  CO2به محیط کشت (از طریق لولههای کوچک که در فواصلی مشخص
در لولهها جای گرفتهاند) PH ،را به حد مطلوب بازگرداند و همچنین میزان مطلوب
 CO2محیط کشت را تأمین کند.
 3تنظیم دما در فتوبیوراکتور مسئله بسیار مهمی است؛ هنگامی که دما از حد مطلوب
فراتر میرود ،الزم است تا آب خنک توسط سیستمهایی آبپاش بر روی لولهها پاشیده
شود تا دما به محدوده مطلوب خود بازگردد .در شبهنگام که دما ممکن است از حد
مطلوب کاهش پیدا کند ،استفاده از مبدلهای حرارتی که بر روی لولهها قرار میگیرند
بسیار مفید واقع شده که میتوانند در خنکسازی نیز نقشی مهم داشته باشند.

پروپانول 7۰و ...استفاده کرد که به کار بردن متانول در واکنش به دلیل ارزانتر و در
دسترستر بودن معمولتر است .از آنجایی که این واکنش برگشت پذیر است ،معموالً
مقدار زیادی الکل به واکنش اضافه میشود تا واکنش به سمت رفت و تولید فراورده
متمایل شود که البته افزودن بیش از حد الکل ،جداسازی محصول جانبی واکنش را مشکل
میسازد .برای انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون میتوان از بسترها و روشهای
مختلفی نظیر حمام آب گرم و اولتراسونیک استفاده نمود که البته زمان و انرژی بیشتری
را طلب میکنند .همچنین میتوان از مایکروویوهای مخصوص استفاده کرد که به میزان
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قابل توجهی انرژی و زمان مورد نیاز انجام واکنش را کاهش میدهد .حاصل این واکنش
بیودیزل با الکل جایگزین شده و محصولی جانبی به نام گلیسرین (با الکل جایگزین شده)
بوده که در نهایت تصفیه شده و میتواند در بازار عرضه شده و بخشی از هزینهها تولید را
جبران نماید.

جمعآوری زیست توده و بازیافت مواد مغذی و آب:
پس از آنکه به میزان مناسبی زیست توده پرورش داده شد ،الزم است که جهت
روغن گیری و انتقال به محفظه مخصوص ،زیست توده جمعآوری شده و مواد مغذی
و آب آن بازیافت شوند تا مجدداً به محیط کشت بازگردند .زیستتوده با روشهای
مختلفی (بسته به نوع سیستم کشت) جمعآوری میگردد و طی بازیافت مواد از آن،
میزان آب آن به کمترین مقدار رسیده و خشک میشود که برای استخراج روغن از
آن الزم است.
استخراج روغن و فرایند ترانس استریفیکاسیون:
استخراج روغن از زیست توده میتواند به دو روش پرس سرد و استفاده از حاللها
انجام پذیرد که البته معموالً از حاللها به این منظور استفاده میشود؛ زیرا پرس سرد
نسبت به حاللها عملکرد پایینتری دارد و بنابراین استفاده از حاللها ترجیح داده
میشود .به منظور استخراج روغن؛ ابتدا زیست توده خشک شده باید به صورت
مکانیکی سائیده شود تا دیوارههای سلولی شکسته شده تا حالل به طور کامل در
زیست توده نفوذ کند .معموالً از حالل هگزان استفاده میشود که در نهایت پس از
استخراج ،باید تصفیه شود.

طرحی شماتیک از واکنش ترانس استریفیکاسیون و تولید بیودیزل و گلیسرین

➢
64. Glycerin

65. Triglyceride
66. Hydrolysis
67. Sulfuric Acid
68. Methanol
69. Ethanol
70. Propanol
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فرایندها و محصوالت جانبی:
بعد از استخراج روغن از زیست توده ریزجلبک ،تودهای غلیظ باقی میماند که میتوان
از آن محصوالت و فراوردههای جانبی متنوعی برای جبران هزینههای تولید تهیه کرد.
این فراوردهها و محصوالت جانبی میتوانند در بازار عرضه شده یا در فرایند پرورش

 CO2حاصل شده نیز میتواند به محیط کشت منتقل شده و مستقیماً کربن مورد نیاز
ریزجبلک را تأمین کند.

ریزجلبک و تهیه زیست توده مورد استفاده قرار گیرند.
توده باقیمانده از استخراج روغن را میتوان به عنوان خوراک دام با مقدار زیادی مواد
مغذی و پروتئین به بازار عرضه کرد یا اینکه آن را در معرض تجزیه بیهوازی قرار
داد که در این صورت به دو قسمت تجزیه خواهد شد:
بخش فاضالبمانند:
از این بخش میتوان کود مغذی برای گیاهان تهیه کرد و یا اینکه پس از تصفیه ،آن

چشم انداز تولید بیودیزل در جهان
_____________________________________________
در حال حاضر ،کشورهای توسعه یافته همچون ایاالت متحده ،سوئد ،آلمان و فرانسه
در زمینه تولید سوختهای زیستی به خصوص بیودیزل در سطح جهانی پیشتاز هستند.
به علت آنکه قیمت سوختهای فسیلی همیشه باال بوده و دارای مضرات بسیاری
هستند و در عین حال حفظ آن ها برای آینده و آیندگان حائز اهمیت است ،کشورهای

را برای آبیاری گیاهان به کار برد.

بسیاری که عمدتاً اروپایی هستند به سمت تولید و مصرف بیودیزل سوق داده شده و
به آن عالقه نشان دادهاند .به دلیل طرحهای حمایتی و اقتصادی این کشورها ،بیش

از تجزیه بیهوازی ،بخشی گازی حاوی بیوگاز (متان) ایجاد میشود که میتواند به
عنوان یکی از منابع اصلی تأمین انرژی در تولید بیودیزل از ریزجلبک ایفای نقش کند.

از  75درصد تولید بیودیزل جهان مربوط به کشورهای اتحادیه اروپاست که البته کشور

بخش گازی:

این گاز در نیروگاه قابل سوزاندن است که تولید انرژی الکتریکی و گاز  CO2مینماید.
با فرض مقادیر متوسط محتوا و عملکرد بیوگاز ،بیوگاز حاصل شده میتواند حداقل
حدود  936۰مگاژول (در هر تن) را تأمین کند .بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده
برای تأمین انرژی در فرایندهای تولید به کار رفته و بخشی دیگر از آن میتواند به
شبکه سراسری توزیع برق منتقل و فروخته شود.

آمریکا نیز با صرف  5تا  7میلیارد دالر در سال ،دست به اجرای چنین طرحهایی زده
است .اگرچه که در طی سالهای گذشته روند تولید بیودیزل در جهان افزایش
چشمگیری داشته اما گمان میرود در سالهای آینده بخش عمدهای از سوخت مورد
نیاز کشورهای توسعه یافته مانند اکثر کشورهای اروپایی از بیودیزل تأمین شده ،و در
کشورهای در حال توسعه  5تا  2۰درصد سوخت مصرفی را بیودیزل تشکیل دهد.

روند افزایشی تولید بیودیزل در جهان

➢

نتیجه گیری:
با توجه به مضرات ،اهمیت نگهداری سوخت فسیلی برای آیندگان و حفظ محیط زیست ،تولید و مصرف بیودیزل از منابع تجدیدپذیر زیست توده که به مقدار
زیادی تولید شده اما به هدر میروند امری ضروری به نظر میرسد .چرا در این صورت قیمت نفت و نیاز به سوختهای فسیلی متعادلتر شده و در عین حال
قدم بزرگی برای حفظ محیط زیست و طبیعت برای آیندگان برداشته میشود .ریزجلبکها به دلیل راندمان باالی فتوسنتزی خود و تولید زیست تودهای با کیفیت
باال ،منبعی بسیار خوب برای تهیه بیودیزل به شمار میآیند .روغن استخراج شده از زیست توده ریزجلبک با واکنش ترانس استریفیکاسیون میتواند به بیودیزل
تبدیل شده و به طور خالص و یا در ترکیب با سوختهای فسیلی به کار رود .در فرایندهای تولید بیودیزل از ریزجلبک ،فراوردههای جانبی نظیر گلیسرین تولید
شده در عین برآوردن هزینههای تولید ،به اقتصاد داخلی و تأمین نیازهای صنایع مختلف کمک میکنند.
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شرح کتاب
ضایعات مواد غذایی ،از چالشهای جدی بیشتر کشورهای دنیا ،بهویژه کشورهای درحال توسعه است .پژوهشگران ،سیاستمداران،
و اندیشمندان مجامع علمی و پژوهشی دنیا ،در بررسی موضوع مهم امنیت غذایی جامعه ،درصدد یافتن راههایی برای کاهش
ضایعات هستند .ازاینرو ،کتاب پیشرو که عمدتاً از فعالیتهای پژوهشی هجده پژوهشگر رشته صنایع غذایی و مسائل پساز
برداشت محصوالت کشاورزی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استخراج شده است ،به اهمیت موضوع ضایعات و زائدات
محصوالت کشاورزی میپردازد .در این کتاب ،عالوهبر کلیات ،فقط به آن دسته از محصوالت باغی و زراعی مهم ایران اشاره
میشود که نویسندگان کتاب ،روی آنها مطالعه داشته و با تجربهای بیش از بیست سال ،کار پژوهشی اجرا کردهاند.
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