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استفاده از امواج
الکترومغناطیس در کنترل
تازه های

حل فسفاتهاي معدني و آلی
نامحلول توسط باکتری ها

گزارشات متعددی وجود دارد كه توانايی سويههای مختلف باكتريايی
را برای انحالل تركيبات معدنی فسفاتهای نامحلول نشان میدهد
باكتریهای حل كننده فسفات از طريق سازوكارهايی از جمله با
ترشح اسيدهای آلی همانند اسيد گلوكونيك ،اسيد اگزاليك و اسيد
سيتريك موجب كاهش  pHخاك در منطقه ريزوسفر شده و در نتيجه
سبب افز ايش حالليت فسفر نامحلول می شوند .از ميان اسيدهای آلی
به نظر می رسد كه اسيد گلوكونيك فراوان ترين عامل در انحالل
فسفاتهای معدنی باشد .معدنی شدن اغلب تركيبات آلی فسفره توس
ط آنزيمهای فسفاتاز كه فسفرهيدروالزها نيز ناميده می شوند انجام
می پذيرد .باكتريهای خاكزی از جنسهای مختلف ريزوبيا،
سودوموناسها و باسيلوسها توانايی توليد مقادير قابل توجهی
آنزيمهای فسفاتاز را دارند.
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اين روش ،بدون ترديد يكی از روشهای مؤثر مبارزه است .زيرا اين
امواج قادر به از بين بردن جمعيت آفات انباری در مراحل مختلف
رشدی با كوتاهترين زمان و بدون هيچ باقیماندهای روی محصوالت
غذايی هستند .اولين بار ،از اين روش در سال  ۱۹۲۷استفاده شد و
اثرات قابل توجه آن روی بسياری از سختبالپوشان و بالپولكداران
زيانآور محصوالت انباری به اثبات رسيد .اين امواج در بافتهای بدن
حشرات ،جذب شده و توليد گرما میكنند .اين امواج باعث انعقاد
پروتئين در بافتهای بدن شده و در ساختار و عمل سلولهای عصبی،
اختالل ايجاد میكنند .رشد غير عادی پيوستهای سر و سينه ،كاهش
وزن بدن ،كاهش قدرت باروری حشرات بالغ و جلوگيری از دگرديسی
حشرات ،از اثرات گرمای توليد شده به وسيلهی اين امواج میباشد.
امواج ميكروويو بخشی از طيف الكترومغناطيس هستند كه محدودهی
فركانسی آنها تقريباً از  300مگاهرتز تا  300گيگاهرتز میباشد .بيشتر
كاربردهای صنعت ميكروويو در محدودهی  ۱-۴0گيگاهرتز است.
فركانس امواج ميكروويو دستيابی سريع به دمايی در حدود  ۷۲تا ۸3
درجهی سانتیگراد (دمای كشنده برای حشرات) را در شدت ميدانهای
پايين ،امكان پذير میسازد .خواص الكتريكی محصوالت كشاورزی و
مواد بيولوژيكی ،تحت تأثير فركانس ،دما ،مقدار امالح ،مقدار رطوبت و
نوع آن (آزاد يا تركيب شده) ،اندازه و نظم ساختار سلول تغيير میكند.
ثابت دیالكتريك با افزايش فركانس ،كاهش میيابد و با افزايش دما،
افزايش نشان میدهد .چنانچه فركانس از  ۲00مگاهرتز به  ۲تا 3
گيگاهرتز افزايش يابد ،فاكتور اتالف خيلی سريع كاهش میيابد.
كاربرد گستردهی امواج الكترومغناطيس برای كنترل آفات كشاورزی به
دليل بیتوجهی محققين ،عدم اطالع يا اطالعات ناقص و غيرصحيح و
هزينهی باالی تجهيزات ميكروويو محدود شده است .اما با توجه به
مزايای باالی اين امواج و ممنوعيت استفاده از فوميگانتها خصوصاً
متيل برومايد تا سال  ۲0۱5ميالدی ،به نظر میرسد استفاده از اين
امواج ،آيندهی درخشانی داشته باشد .به طور اجمال میتوان مزيتهای
اصلی اين امواج را به صورت زير بيان كرد :امكان كنترل همهی مراحل
زندگی حشرات ،كوتاهی زمان الزم برای كنترل كامل و مؤثر ،فقدان اثر
جنبی روی محصوالت و محيط زيست ،حساسيت حشرات تحت تابش
نسبت به انواع استرسها و عدم ايجاد مقاومت در حشرات تحت تابش.
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فناوريهای نوين در كاهش
مصرف آب

كودهای زيستی  PGPRواثرات
آنها در خاک و گياه

كود بيولوژيك اصطالحاً مادهای حاوی ريزجاندارانی است كه هنگاميكه بر
روی بذر ،سطح ريشه و يا در خاك استفاده شود موجب تحريك و افزايش
رشد گياه شود .اولين كود بيولوژيك در  ۱۱۶سال پيش به نام نيتراژين كه
يك مايه تلقيح ريزوبيومی بود به عنوان يك فرآورده تجاری وارد عرصه
كشاورزی شد مايه تلقيح های حاوی ريز جانداران افزاينده رشد گياه يا
اصطالحا  (plant growth promoting rhizobia)PGPRبه گروهی از
كودهای زيستی اطالق می شوند كه متفاوت با كود آلی ،كود دامی ،كود
سبز و غيره می باشد .باكتریهای افزاينده رشد گياه يااصطالحا PGPR
به گروه وسيعی از باكتری های مفيد خاكزی اطالق میشوند كه وقتی در
كنار گياه به عنوان ميزبان رشد میكنند ،رشد گياه را تحريك نمايند.
اثرات باكتریهای PGPRبرای رشد و نمو گياهان به دو صورت اثرات
مستقيم و اثرات غير مستقيم میباشد .در در حالت مستقيم انواع  PGPRبا
استفاده از مكانيزم های تثبيت زيستی نيتروژن ،افزايش جذب و فراهمی يا
محلول كردن عناصر غذايی ،توليد هورمونهای رشد گياهی ،توليد انواع
ويتامينها ،توليد سيدروفورهای كالته كننده آهن و محلول ساختن فسفات
باعث تحريك و افزايش رشد گياهان میشوند .در حالت غيرمستقيم ،با
استفاده از مكانيسم های مختلف آنتاگونيستی اثرات مضر بيمارگرهای
گياهی را خنثی يا تعديل نموده و بدين طريق موجب افزايش رشد گياه می-
شوند .رقابت برای جذب مواد و اشغال جايگاههای مناسب برای فعاليت
پاتوژنها ،توليد آنتی بيوتيك ،سيانيد هيدروژن ) (HCNاز مهمترين
مكانيزمهای مورد استفاده در اين روش میباشند.
نيتروژن عنصر غذايی كليدی برای توليد گياهان زراعی محسوب میگردد
و از جمله اجزاء اصلی سنتز پروتئين ها ،اسيدهای نوكلئيك و ديگر
تركيبات سلولی به حساب می آيد .كمبود نيتروژن يكی از عوامل مهم
محدود كننده رشد گياهان می باشد .بسياری از باكتریهای منسوب به
PGPRتوانايی تثبيت نيتروژن مولكولی هوا را دارند .اما مدارك و شواهد
اواخر دهه  ۷0و اويل دهه  ۸0نشان داد كه در بسياری از موارد ،اثر
 PGPRبر رشد بيشتر گياهان به واسطه تثبيت بيولوژيك نيتروژن معنی
دار نبوده است .به عنوان مثال سالها تصور می شد كه اثر
 AZOSPIRILLUMبر رشدگياهان غيرلگوم عمدتا به واسطه تثبيت
بيولوژيك نيتروژن بوده است .اما تحقيقات بعدی نشان داد كه اين تاثير
بيشتر به واسطه توليد مواد محرك رشد گياه توسط اين باكتری ها بوده
است .شواهد و مدارك زيادی وجود دارد كه  PGPRبواسطه افزايش
قابليت دسترسی عناصر بر رشد گياه تاثير می گذارند.
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فناوريهای نوين حسگر ،نويد بخش مصرف درست آب كشاورزی ،كمك
به حفاظت و نگهداری از محصول و نيز افزايش راندمان توليد است .در
فناوريهای جديد كنترل ميزان آب خاك ،حجم آب خاك يا توان ماتريس
خاك اندازهگيری میشود كه حاصل نيروهای بين آب و ذرات خاك در
برگيرنده آن است .مزيت اين حسگرها اين است كه آنها درست همان
نيرويی را اندازه میگيرند كه گياه برای كشيدن آب از خاك صرف
میكند .حسگرهايی كه توان ماتريس خاك را اندازه میگيرند در همه
انواع خاك كاربرد دارند زيرا نشان میدهند كه به چه آسانی يك گياه آب
را از خاك جذب میكند ،در صورتی كه حسگرهای حجمی تنها ميزان آب
موجود را نشان میدهند نه تمام آبی كه در دسترس گياه است .اين
حسگرها برای اندازهگيری توان ماتريس خاك با هدف رفع برخی
محدوديتهای تانسيومترهای معمولی كار میكنند .تانسيومترهای
موجود تنها از صفر تا  -۸0كيلو پاسكال مدرج هستند .
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فناوری حسگرها
در كشاورزی
فناوری حسگرها و ديگر فناوريهای دقيق در كشاورزی از مدتها پيش
اثرگذاری خود را روی عمليات نوين كشاورزی آغاز كردهاند .در حدود
 35-30درصد زمينهای قابل زرع در انگلستان در حال حاضر با
استفاده از ابزار دقيق كشاورزی كشت میشود .به نظر میرسد اهميت
اين فناوریها در حال افزايش است چرا كه در سرتاسر دنيا كشاورزان
به دنبال آن هستند كه بهرهوری خود را بيش از  50درصد افزايش
دهند تا بتوانند غذای جمعيت در حال رشد جهان را تامين كنند .همچنين
كشاورزان تمايل دارند راندمان توليد خود را افزايش داده و از
محيطزيست حفاظت كنند.
يكی از موفقترين ابزار در كشاورزی ،حسگرهای نوری است كه برای
سنجش وضعيت ازت گياه بكار میرود و از موفقترين ابزار دقيق
حاضر در كشاورزی بوده كه نزديك به يك دهه از كاربرد آن
میگذرد .اين حسگر از طريق سنجش تغييرات انعكاس نوری كه از
كانوپی گياه در حال رشد بازتاب میشود كار میكند .محققان میگويند
ميزان سبزی گياه تعيين كننده ميزان سالمت آن است كه به نوبه خود
نشان دهنده ميزان ازت جذب شده از ريشههای گياه است كه برای
رشد و دانهبندی آن اهميت دارد .دانستن اينكه چه مقدار ازت در گياه
وجود دارد به كشاورز امكان میدهد در مورد زمان ،مكان و مقدار
كود مصرفی درست تصميم بگيرد كه نه تنها به كاهش هزينهها و
افزايش راندمان محصول بلكه به حداقل رسيدن رواناب مواد شيميايی
كشاورزی كه از مشكالت عمده برای رودخانهها و جريانات آب
سطحی است نيز كمك میكند.

از اين حسگرها برای اندازهگيری ميزان جذب ازت در گياهان زراعی و
كاليبراسيون بسياری از گياهان مختلف استفاده شده و باعث میشود
مقدار ازت مصرفی در كانوپی به اندازه مناسب بوده و از مصرف بيش
از حد كود خودداری شود .آزمايشهای انجام شده ثابت میكند كه
كشاورزان با همان مقدار كود اما صرفا با مصرف به جا خواهد
توانست محصول خود را تا  5/3درصد افزايش دهند .از طرفی مصرف
به اندازه كود باعث میشود تا خوابيدن يا خم شدن گياه نيز كم شده،
محتوای پروتئين دانه افزايش يافته و برداشت پذيری آن تا  ۲۶درصد
باال میرود .اين نوسان مقدار ازت و ديگر مغذیها كه در اثر تغييرات
تركيب خاك است ،چالش بزرگی برای كشاورزانی است كه به دنبال
بهينهسازی بهرهوری توليد خود هستند.
كاربرد اين حسگرهای ازت ،فراتر از اندازهگيری ازت است ،آنها
میتوانند در شناسايی بيماريهای مهم گياهی در مراحل اوليه نيز
كاربرد داشته باشند .اگرچه بسياری از امراض قارچی مثل زنگها
اغلب از طريق هاگ پخش شده و باعث میشوند تودههای بيماری در
اطراف ناحيه خاصی از گياه تشكيل شود ،با اين حال سرعت باالی
رايانهها و پيشرفتهای صورت گرفته در ماشينآالت كشاورزی امروزه
چشمانداز نويد بخشی برای كنترل آفات با ابزار دقيق پديد آورده است.
استفاده از اين حسگرها به همراه سمپاشی هوايی میتواند اين بيماری
را در همان ابتدا از بين برده تا جايی كه ديگر نيازی نيست كشاورز در
فصل رشد به دنبال بيماری باشد و در نتيجه ميزان سموم شيمايی و
مقادير باقيمانده سموم در محصول و آب را كاهش میدهد.

حسگرهای هوايی
این حسگرها برای حفاظت از محصول کاربرد دارد تا بتواند تغییرات شیمایی یا بیوشیمایی که نشانه شروع حمالت
پاتوژنها به گیاه است را شناسایی کند .این حسگرهای زیستی میتوانند پاتوژنهایی چون هاگهای قارچی را مستقیما
در محل شناسایی کنند ،در نتیجه کشاورزان خواهند توانست حتی قبل از اینکه صدمهای به محصوالتشان وارد شود
اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند .این حسگر زمان ورود پاتوژن را اعالم میکند و اطالعاتی در اختیار ما میگذارد که به
کشاورز کمک خواهد کرد زمان مناسب سم پاشی را نیز به درستی تشخیص دهد .کاربرد حسگرهای هوایی در تشخیص
بیماریها نسبتا جدید است ،در کانادا کشاورزان از این حسگرها برای تشخیص بیماریهای مو استفاده میکنند و قادرند در
یک روز نمونههای  DNAرا برای آنالیز به روش واکنش زنجیرهای پلیمر از ( )PCRبه آزمایشگاه فرستاده و جواب
دریافت کنند.
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علل گازدار شدن چاه های آب كشاورزی
برخی از چاههای آب كشاورزی گازدار بوده و تجهيزات داخل آنها در طی مدت كوتاهی
خورده و پوسيده میشود و ساليانه خسارات زيادی به كشاورزان وارد میشود .لذا
شناسايی عوامل موثر درخوردگی و منشاء آنها ،جهت چاره انديشی از اهميت ويژهای
برخوردار است .نتايج بدست آمده از تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان میدهد كه
مقدار باالی دی اكسيدكربن و يونهای سولفات و كلرايد ،دمای باال و شوری زياد از جمله
عوامل موثر در خوردگی تجهيزات چاههای آب در آن دسته از چاههايی كه گازدار می-
شوند ،میباشد .بنابراين توصيه می شود كه در اين نوع چاهها از لولهها و تجهيزات يو پی
وی سی به جای تجهيزات فلزی استفاده شود.

عجيبترين جنگل دنيا
جنگل رقصان روسيه ،در پارك ملی  ،Coronian Spitجنگل منحصر به فردی است كه
شايد در هيچ جای زمين نتوان مشابه آن را پيدا كرد .در اين جنگل كه به جنگل فرفری هم
معروف است ،تا چشم كار میكند درختان كاج در خود پيچيدهای ديده میشود كه بدون
هيچ الگوی ثابتی دور خود چرخيدهاند و محققان را انگشت بهدهان گذاشتهاند .در سال-
های اخير پژوهشگران زيادی سعی كردهاند روی دليل رشد عجيب اين درختها در اين
مكان خاص مطالعه كنند ،اما اين مطالعات تا به حال به نتايج قطعی نرسيده است .شايد
عجيبترين ويژگی اين درختان آن باشد كه همه آنها درست از يك مرحله ،دستخوش
تغيير میشوند ،اما در ادامه مسير رشدشان ،شكلهای متفاوتی پيدا میكنند .درباره اين
درختان نظريه های تاييد نشده زيادی منتشر شده است .يكی از اين نظريه ها وجود يك
ميدان مغناطيسی قوی در سطحی از اين جنگل میباشد.

بيوانفورماتيک ،ابزاری در اختيار زيست شناسان
بيوانفورماتيك علم نوينی است كه در آن با استفاده از كامپيوتر ،نرم افزارهای كامپيوتری و
بانكهای اطالعاتی سعی ميگردد تا به مسائل بيولوژيكی بخصوص در زمينههای سلولی و
ملكولی پاسخ داده شود در اين علم با بهكارگيری كامپيوتر سعی میگردد تا تحقيقات وسيعتری
در خصوص پروتئينها و ژنها بهعمل آيد .بدين ترتيب دو فعاليت برجستهای كه
بيوانفورماتيكدانان به آن مشغول هستند پروتئوميك و ژنوميك میباشد .ژنوميك شامل تجزيه
و تحليل دادها و اطالعات ژنتيكی بهخصوص ژنوم موجودات است .در حالی كه پروتئوميك به
آناليز پروتئينهای يك موجود زنده گفته میشود .عالوه بر ژنوميك و پروتئوميك ،شاخههای
ديگری از علوم زيستی وجود دارند كه در بيو انفورماتيك از آنها استفاده میشود كه عبارتند از:
متابولوميك و ترانسكريپتوميك.
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