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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۰۱/۱۰/۰۱۰۰         دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 

 تنفس کنندگان آهن
 فلز را جذب می کنند)ریشٔه پروتئین ها( از پروتئین ها  هادی چطور میکروب ها با کوچکترین سیم های

 

 ; نویسنده: فلیپ هومل۰۲/۰۱/۰۱۰۰تاریخی  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

طوریکه ما انسان ها آکسیجن را تنفس می کنیم. این طریق پاک کاری  ،کنند«  تنفس» فلزها را میکروب ها می توانند 

 برای این مطلب گذاری شده اساس یمیکانیزم هاو آب های تحت االرضی را ممکن می سازد. در مورد زمین ذهرآگین 

 گردیده استند.شعله ور در بین محققین مناقشات 

 

 
 تصاویر میکروسکوپی الکترونیک

 Geobacter-Bakteriums (red) آبی(«  سیم های به بزرگی نانو» از  یبا جال( 

 

 قریب واشنگتن دی سی Potomac Riverدر لوش های  ۰۸۹۱در سال  ،Derek Lovley ،هنگامیکه میکرو بیولوگ

Bakterium Geobacter   ولی به زودی معلوم گردید که گمان نمی برد هنوز از صفات خارقالعادٔه آن ،کشف کردرا .

Geobacter کمیاوی انرژي خود را برای میتابولیزم از تقلیل (Reduktion) رون ها هن به دست می آرد: میکروب ها الکتآ

به اوکیسد آهن در زمین و آب های زیر زمین انتقال می دهند. این پروسه مشابه به تنفس سلول خود  یرا از غذای کاربن

کترون ها به "بیوکمیاوی" انرژی به وجود می آید که ضمن آن الوجود انسان می باشد. در این جا در یک پروسٔه 

آهن جای آکسیجن را در سلسلٔه تنفس اختیار می  Geobacterما آنرا تنفس می کنیم . لیکن در  آکسیجن انتقال می یابند و

 در بیولوژی می باشد.پدیدٔه جدید یک کند که این 

 

 قدرت پاک کننده

و دیده شد که موجودات حیه نه  ،مطالعه گردید )فامیلی از میکروبها( Geobacterدر سال های بعد خصوصیات بیشتر 

 Geobacter. توانند میداده نیز برای میتا بولیزم خود مورد استفاده قرار  را صرف آهن بلکه دیگر فلزات

sulfurreducens  می تواند ( الکترون هارا به زرنیخS)   وGeobacter uraniireducens  م رادیو اکتیف بدهد. به به یورانی

معادن در زیر زمین  های به طور مثال زمین ها و آب ،میکروب ها نکه ذریعٔه به کار بردآمد این وسیله این امکان پدید 

 به جود می آید یمیوراناوکسید  Geobacterتوسط  یمیوران )تقلیل کمیاوی( زیرا با ریدکشن د.ندرپاک گ ،متروک یورانیم

زیرزمین به مشکل  هاییدر آبچون   ، مورد استفاده ندارد بحیث مادٔه جامد; حالل نیستکه برخالف یورانیم در آب قابل ان

را متخصصین به حیث محرک خطر شده نمی تواند. این چنین عملیٔه پاک کاری توسط میکروبها  لذاحل می شود 

Bioremediation )می شناسند. )باز سازی بیو 



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 

در ایالت کلورادوی امریکا محققین از چند سال به « البراتواری شمال غرب پاسیفیک نیشنل » دریک اراضی آزمایش 

ذخیره مورد استفاده قرار می  را امتحان می کردند. در جریان جنگ سرد یورانیم از Geobacterاین سو قدرت پاک کننده 

دستگاه مسدود گردید لیکن الی امروز مواد رادیو  ۰۸۱۰تولید گردد. در سال گرفت تا برای امور نظامی سالح ذروی 

٪ تقلیل  ۸۱روز به  ۰۱یورانیم در آب در ظرف  مقدار Geobacterزیر زمین موجود است. به کمک  های اکتیف در آب

محققین به زدیاد یابند. کافی است با تغذیه شمار آنها ا ،یافت. چون میکروب ها خود بخود در اکثر زمین ها وجود دارند

 حیث خوراک سرکه را در زمین تزریق کردند.

 

 (multifunctionalسیم های چند عملیه )

تیم محققین  ۰۱۱۰مدت مدیدی معلوم نبود. لیکن در سال  ،چقدر دقیق میکروبها الکترون ها را به فلز انتقال می دهند

Lovley  ریشه های تار مانند پروتئین بنام ریدیکشن فلزات در نشان داد کهPili  "جیوباکتر از سهیم استند. محققین "پیلی

یعنی سیم های که قطر آنها کمتر از چند نانومتر باشد. ولی طول آنها می  –نام گذاری کردند  «Nanowires»به حیث  را

 قبل بر این شناخته نشده بود. "پروتئین هادی برق"تواند به چندین میکرومتر برسد. این چنین 

 

به این  می دهد. را در میتابولیزم " به میکروب ها منافع عمدهکه فاصلٔه بزرگ نفوذ "سیم های نانو ،محققین باور دارند

فس را مورد استفاده تن چه ایغواص که نلمانند یک  ،دخواهند برفایده به صورت  مشابه  Piliطور یک حجره یی ها از 

 را می توان به حیث وسیله با Piliبا دورترین ذرات فلز تماس می گیرند.  "ضرب المثل مانند" ،: این هادقرار می ده

  ،انتقال الکترون ها به یک آخذٔه فلزی ،ر در سلسلٔه تنفسآخقدم  تنفس مشاهده کرد.در  «Outsourcing» منابع خارجی

زیرا ذرات فلزی  ،صورت می گیرد. این یک منفعتی است که باید کمزده نشود ،حجرٔه میکروبگفت خارج باید دقیقتر 

 ذرات را به سادگی نمی توانندمیکروب می رسد. به این صورت میکروب ها حجرٔه در بزرگی خود به پایٔه مهم حیاتی 

 .اخذ کنند

 }ساختمان یک بکتیریم:

میکرومتر طول دارند. هر بکتیریم  ۰الی  ۰ها اینمیکروب ها بسیار کوچک هستند که با دید چشم شناخته نمی شوند. 

 عبارت از یک حجره)سل( است که بایک پوش یا پرده احاطه شده است. گرافیک آتی دیده شود.{

 

 
 

 ،یورانیم غیر ارادی در صورت تنفس ،ی میشیگان قبل از مدت کوتاه نشان داده توانستندتدول نقراریکه محققین پوهنتو

حجرات ـ "این تنفس حیات میکروب ها را تضمین می کند.  ه به طور مستقیمانتقال الکترونها خارج جسم حجر

Geobacter "که می دهد طوری تغییر  راPili  بعد از آن یورانیم داخل حجرات را که باعث نکنند. میکروب ها تشکیل

 .می دهند ( Reduktion)کمیاوی تقلیل ،تخریب آنها شده است

 

برابر جریان برق  در واقعیت در. و هم چنان واضح است که "پیلی" می رسد ظاهراً معقول به نظر Piliبنا بر آن مفاد 

یک طبق با آنکه به تازگی  .صفت هادی را دارد. لیکن میکانیزم دقیق هدایت جریان برق باز هم شناخته نشده است

هدایت می مانند فلزات جریان برق را  ،ن دهند که سیم های به بزرگی نانوو همکارانش عقیده دارند نشا Lovleyنشریه  

به بر رسی های یکه  "پیلی"درو همچنان  "Geobacterحجرات ـ "در یک شبکٔه از آنها هدایت جریان برق  را  کنند.

تیریمساختمان یک بکگرافیک   

"پیلی"  Pili 

 پوش خارج دیوار حجرره

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=multifunctional&trestr=0x8004
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غیر منظم ) موقعیت اتوم ها با از فلز یا در فلزات  "ساختار تصنعی نانو". نتایج به یک هدایت کنندٔه فلزی مانند گرفتند

 د.نفاصله های غیر منظم از یک دیگر(  مشاهده می شو

 

 همکاران بدبین

دکتوراند قبلی : Yuri Gorbyلیکن انجمن کوچک محققین که با این موضوع مصروف می باشد خوشبین نیست. مثال ً 

Lovley کرکتر یلی" واقعا ً ر می کند و شدیدا ً شک دارد که "پاز مدت کوتاه به این سو در پوهنتون جنوب کلیفرنیا کا

 در وقت   ،اظهار می دارد Gorbyدر مناقشه است.  Lovley  بااو بدون آن هم ولی . را داشته باشد ردیف فلزاتمواد 

. ولی سلوک اخالقی سؤال برانگیز موضوع را تفهیم کرده بود« سیم های نانو» مفهوم و کانسپت  او همکاری اش باوی 

 ید که دیگران از شهرت بهره بردار گردند.انرا بجای کش

 

Gorby  امروز هم مصروف قبیله های مختلف میکروبهای می باشد که در بین آنها "پیلی" های هدایت کنندٔه جریان برق

 به ثبوت رسانید. Shewanella چنین "سیم های نانو" را در یک ارگانیزم بنام  ۰۱۱۲را حدس می زند. او در سال 

Shewanella مشابه Geobacter گوربی". را برای میتابولیزم خود به کار می برد تنفس غیر ارادی آهن مرتبه چهار" 

پروتئین را دارند.  برق گمان دارد که بسیار زیاد ـ تقریبا ً همه ارگانیزم های میکرو ـ قدرت تشکیل ریشه های هادی

ک ی خواهند توانستبه گمان وی  ،میکرو را ار تباط می دهند هاییارگانیزم ،جانوران انواع شبکه های که خارج حدود

}در ایکولوژی عبارت است از تغییر  نقش مرکزی را در بسیاری از پروسه ها داشته باشند: از دوران ماده در زمین

 پریودیک ترکیبات کمیاوی که در مرور آن بعد از یک سلسله عکس العمل های کمیاوی مجددا ً مادٔه اولی به وجود آید. {

گرفته الی امراض که توسط میکروب ها به وجود می آیند. همچنان او ممکن می داند که میکروب ها از طریق شبکه 

 به شبکه های اعصاب تبادلٔه اطالعات را به راه می اندازند. ،و مشابه« مخابره می کنند»  "سیم های نانو"های 

 

 یک ساحٔه جدید تحقیق

میکروب هارا تعیین نمایند. این  « conductor»  "انتقال دهندٔه کرکتر"ش دارند در حال حاضر "گوربی" و تیم وی کوش

 ،یک مشخصه انتقال دهندهٔ  ،.} "کندوکتوم"می باشد "پیلی" ضرورتدر برای قابلیت هدایت  ،آن ژن است که قرار حدس

 ارث را در خود داشته باشد{.این موجودی است که استعداد بردن ارث را در خود دارد ولی بدون اینکه 

مالحظه قابل  پیشرفتراه را برای به این صورت "گوربی" می خواهد در ساحٔه جدید تحقیق "الکترومیکرو بیولوژي" 

هدایت جریان  قابلیت"پیلی" های با به این نظر اصرار دارد که لیکن "لوفلی" در افکار "گوربی" شک دارد. او  باز کند.

برقی تا حال صرف برای "جیوباکتر" به اثبات رسیده است و مطالعٔه نشر شده در مورد "سیم های نانو" را در 

Shewanella  آنزماِن گروپ مسوول خود "جیم فریدریکسن" آمر  ضمناً  حتی"لوفلی" ادعا دارد که . رد می کند 

  صرف نظر کرده است. Shewanellaاز تنایج  محققین
 

من از نتایج آنوقت ما صرف نظر نه کرده ام. من این تعبیر را زیر » جدا ً تردید می نماید: این موضوع را  ،فریدریکسن

ترانسفر  نهدایت جریان برقی یک ماده کافی نیست تا با آثبوت قابلیت « سؤال می برم که این به کلی دو چیز مختلف اند.

میکروبی الکترون ها را تثبیت کرد. یک میکانیزم دیگر که تا حال شناخته نشده است خواهد توانست قابلیت هدایت را 

 سبب گردد.

 

ر مطمئن معلوم بوده یا غیر قابل تصور یثتأکمتر  از آن تحقیق تحرک زیاد حکمفرماست; تا حال ساحٔه جدال برانگیزدر 

عاج منار"اکادمیک صرف وقف بنای  صورت اما نباید فهم هدایت جریان برق در میکروب هاپنداشته شده است.  بهر 

 Bioremediation "بازسازی بیو"برای بکاربردن در  گردد که در این زمینه "لوفلی" و" گوربی" نظر موافق دارند. "فیل

زه جات رو انکشاف پ Methanتولید جریان برق از میکروب های خورندٔه میتان خواهد توانست در آینده 

میکروب ها بکار برده می سیم های نانو از در آنها طبی که تحلیل از سنسرها یا آالت  به عبارت دیگر  ،الکترونیکبیو

 پیداگردد.                         ،شوند

 پایان
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