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محققان مى گويند درختان جنگلى اصالح ژنى و گياهان ديگر مى توانند چندين ميليارد تن كربن را از 
جو زمين بربايند و مانع روند گرم شدن زمين گردند. محققان 
ضمن بررسى انواع راهبردهاى افزايش كارايى اين فرآيندها اعلم 
كردند گياهان مى توانند كربن دى اكسيد را از هوا بگيرند و آن را 
به شكل ماندگارى در درجه اول در رشد رويشى خود و در نهايت 

در خاك نگه دارند.
محققان عالوه بر افزايش كارايى گياهان در جذب نور ممكن است بتوانند 
گياهان را از نظر ژنى طورى تغيير دهند كه آنها كربن بيشترى به ريشه هاى 
شان بفرستند و آن را به كربن خاك تبديل كنند تا قرن ها به همان حال بماند. 
هم چنين گياهان را طورى تغيير دهند كه بتوانند بهتر تنش هاى رشد در اراضى 

كم بنيه را تحمل كنند و محصول بيشترى بدهند.
اين نوآورى ها در مجموع مقدار كربنى كه نباتات از هوا مى گيرند به نحو قابل 

مالحظه اى افزايش مى دهد.
محققان تاكيد مى كنند استفاده از گياهان اصالح ژنى براى ربايش كربن از هوا تنها يكى از راه هاى مناسب و فنى براى اين قضيه است كه 

مى تواند در افزايش جذب كربن در گياهان موثر واقع شود.
متن كامل مقاله در شماره اكتبر مجلهBioscience منتشر شده است.
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توتون و نيكوتين، گزينه هاى مناسبى براى توليد آفت  كش
صدها سال است كه از توتون به مقدار كم به جاى آفت  كش استفاده مى كنند. اما قابليت آن براى توليد در مقياس تجارى به تازگى 
مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. سدريك برنيز (Cedric briens) و همكارانش در مقاله تحقيقى خود نوشته اند نگرانى از 
خطرات توتون براى سالمت باعث كاهش تقاضاى آن و زيان كشاورزان توتونكار در بخش هايى از جهان شده است. اكنون محققان 
راه استفاده جديدى براى آن يافته اند. يكى از كاربردهاى بالقوه توتون، تهيه يك آفت كش طبيعى به دليل دارا بودن تركيب سمى 
نيكوتين است. قرن ها باغابانان از يك مخلوط دست ساز توتون و آب براى تهيه يك آفت كش استفاده مى كنند. اما يك صنعت توليد 

آفت كش سبز بر اساس توتون مى تواند ضمن ارائه يك آفت كش محيط زيست پسند، درآمد بيشترى نصيب كشاورزان سازد.
محققان گفتند راه مناسبى براى تبديل برگ هاى توتون به آفت كش به وسيله تجزيه شيميايى گرمايى (پيروليز) يافته اند. در 
 (Bio-Oil) اين فرآيند، برگ هاى توتون را 900 درجه فارنهايت در محيط خالء گرما مى دهند تا ماده ناخالصى به نام روغن زيستى
حاصل گردد. محققان اين روغن را روى انواع آفات از جمله 11 قارچ مختلف، 4 باكترى و سوسك سيب زمينى كلرادو (كه به انواع 

آفت كش هاى كنونى مقاومت دارد) آزمودند.
اين روغن تمام سوسك ها را كشت و رشد دو نوع باكترى و يك قارچ را متوقف كرد. حتى پس از زدودن نيكوتين، اين روغن آفت 
كشى كارا بود. توانايى اين روغن در جلوگيرى از برخى (و نه همه ) ميكروارگانيسم ها حكايت از ارزش آن جهت تهيه    آفت كش 

هايى موثر دارد.
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آيا درختان اصالح ژنى مانع گرم شدن زمين مى شوند؟آيا درختان اصالح ژنى مانع گرم شدن زمين مى شوند؟
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