
 

 دار تروژنین یکودها نیگزیها جا ستیهمز

 

 یزراع اهانیدر گ تروژنین تیسبز دوم با تثب انقالب

افزایش باادده مصصاو ک کوااوردی و تو ا ه وجب یتروژنی مصنوعی را فراهم کرده که مهای نتوانایی تولید کود بوش-هابر فرایند

 مقالاه ماروری کاه دراخیراً یا  دیستی دیادی ایجاد کرده ا ت. های مصیطضرر ن شده ا ت. اما این د تاوردیافتن جم یت جها

کند که به دنبال ا تفاده  اد ای تصقیقاتی را توصیف می، پروژهه ا تچاپ شد«  Agriculture & Food Security » ژورنال

ذرک، گناد  و بارن  شوند، در مصصو ک کوااوردی دیرار مثا  کننده نیتروژن طبی ی که در حبوباک یافت میهای تثبیتباکتری

 را نوید می دهد.  "تر" بزاحتمالی انقالب  ظهور ) اد نویسندگان مقاله ( ، تد کوکینگپروژه ای که به قولهستند. 

 

هاای نیتروژنای کننده برای مصیط دیست و ناپایدار اد کودکواوردی امروده مبتنی بر ا تفاده پر هزینه، آلوده تولید کافی مصصو ک

د بوش، به شک  صان تی تولیا-ها اد ترکیب نیتروژن و هیدروژن در دما و فوار با ، با ا تفاده اد فرایند هابرمصنوعی ا ت. این کود

 شوند.می

کننده نیتروژن گند  و برن  تثبیت ،وجود  ذرکی نی   -در انقالب  بز پ - ا ت؛ رویای نورمان بور گ اما این مساله در حال تغییر

 در حال به واق یت پیو تن ا ت.  ا ت، دیستیوابسته به هم ، کهموابه تثبیت نیتروژن در حبوباک، به طور طبی ی

یا  گوناه   اادی منجر به تجاریو شروع شد  ۱۹۶۰ت بافت  لول و ریزوبیو  بو یله تد کوکینگ در دهه کار بر کواین پروژه با 

 شد.Gluconacetobacter diazotrophicusکننده نیتروژن طبی ی به نا  فرد اد ی  باکتری تثبیتمنصصربه
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را  هاو گیاهاان، اهمیات ا اتفاده اد پروتوپال ات طی برر ی عمیق منابع در این پژوهش پیرامون ارتباط بین بااکتری، نویسندگان

  تولید می شوند.کننده دیواره  لولی  لولزی گیاه های  لو د تجزیهبا ا تفاده اد آنزیم توریح کردند. پروتوپال ت ها

ایش در مزرعاه کننده نیتروژن ا ت را بارای آدماکننده  لو د و هم تثبیتباکتری که هم تولید یاهمیت جستجواین پژوهورران 

کننده نیتروژن ریزوبیو  در حبوباک، در غالک و دیرر مصصاو ک های تثبیت؛ این کار برای تقلید اد همزیستی باکترینوان داده اند

 غیر اد حبوباک انجا  شد. 

هاای مصصاو ک ها و برگهای ریواهشاکر، در  الولنی هموجاود در عصاار میکروبیاو شده اد کننده نیتروژن جدا باکتری تثبیت

باوش -فرایند هاابرها ی  جایرزین برای کواوردان فراهم کرد تا بتوانند اد آن به جای کواوردی قرار داده شد. فناوری تلقیح بذر آن

 دار مصیط دیست و پایدار ا ت.این جایرزین به نسبت اردان، دو ت ا تفاده کنند.

. در باعث شده ا ات تاا ایان روش دیرار پایادار مصساوب نواودنوعی های نیتروژنی مصمصیطی ا تفاده اد کود های دیستهزینه

 آب اد جم یات اد ٪۵شاود. در اروپاا می منتوار شاده اکسیددی نیتروژن ٪۶۶های نیتروژنی کواوردی موجب انتوار بریتانیا، کود

هاای ودکاه بو ایله ک دیسات مصیطای موکالک این کنار در. ا ت نیتراک اد نا المی غلظت دارای که کنندمی ا تفاده آشامیدنی

هاا باه ناپایاداری ا اتفاده اد آن ایان خاود وها پر هزیناه ا ات ا تفاده اد آناین نکته نیز وجود دارد که ، شود نیتروژنی ایجاد می

 افزاید.می

دهد که باا ایان فنااوری تلقایح داده شده ا ت نوان میهای مستق  در مزرعه بر ذرک و گند  که در مقاله مروری توضیح آدمایش

همچناین  هاا کااهش یاباد. ایان آدماایشعملکرد صنوعی ممکن ا ت بدون اینکه م نیتروژنی هایکود اد ا تفاده ٪۶۰بذر کاهش 

ذای جهاانی های شیمیایی نوان دادند که خود بارای تاامین امنیات غاو ک را در کنار کاهش ا تفاده اد کودصصمعملکرد افزایش 

 امیدبخش ا ت.
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