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است  خوشی  عطر  یاد آور  ما  از  بسیاری  برای  اکالیپتوس  اسانس 
 Carsten Külheim ولی  د ارد.  وجود  آن  بخور  یا  آد امس  د ر  که 
فناوری  د انشگاه  محیط زیست  و  جنگل  منابع  د انشکد ه  د انشیار 
 Michigan Technological University's School( میشیگان 
 ،)of Forest Resources and Environmental Science
گیاه  برگ های  آلی  ترکیبات  و  )ترپن ها(  اسانس ها  روی  سال   10
آزمایش  با  همکارانش  و   Külheim است.  کرد ه  مطالعه  اکالیپتوس 
اساس   ،Eucalyptus polybractea اکالیپتوس  گیاه  ژنتیکی 480 
د ر  تغییر  ژنتیکی  مبانی  و  مختلف  ترپن   50 حد ود  تولید  ژنتیکی 
را  مفید ی  اطالعات  و  کرد ه  بررسی  را  اسانسی  روغن های  عملکرد 
تولید  د ر  عملکرد  افزایش  جهت  د ر  اکالیپتوس  ارقام  اصالح  برای 
نشانگر از  استفاد ه  با  آنها  آورد ند.  به د ست  جت  سوخت  یا  اسانس 

ژن های   ،genome-wide association studies )GWAS(
سوخت  د ر  را  استفاد ه  مورد  اکالیپتوس  روغن  اجزای  تولید کنند ه 
مجله د ر  را  خود  نتایج  و  کرد ند  شناسایی  بیود یزل  تولید  یا  جت 

روش های  پژوهش  این  د ر  کرد ند.  منتشر   New Phytologist
اهلی سازی گیاهان اکالیپتوس برای تولید سریع و کارآمد سوخت های 

تجد ید شوند ه نیز ارائه شد ه است. 
)معمواًل  بیود یزل  و  ذرت(  از  شد ه  تولید  )معمواًل  بیواتانول 
برای  کافی  انرژی  از روغن های گیاهی و سویا( چگالی  ساخته شد ه 
حمل  و نقل هوایی را  ند ارند، د ر حالی که روغن اکالیپتوس، می تواند به 
سوخت زیستی با انرژی باال تبد یل و برای سوخت جت استفاد ه شود 

و این یکی از مزایای روغن اکالیپتوس است.
د ر حال حاضر بسیاری از اکالیپتوس ها اهلی نشد ه اند و د ر میزان 
تولید اسانس بسیار متفاوت هستند. Külheim گفت: »با این روش 
د رختانی را انتخاب می کنیم که ترکیبات مفید روغنی را برای اهد اف 
ما تولید می کنند؛ می توانیم با کمک زیست فناوری، ژن های غیرقابل 
استفاد ه را حذف کنیم یا ژن هایی را تقویت کنیم که کاربرد بیشتری 
اطالعات  با  اکالیپتوس کاران  که  امید واریم  »ما  د اد:  اد امه  او  د ارند. 
و  کنند  انتخاب  بیشتر،  ترپن  با  را  نهال هایی  بتوانند  ژنتیکی  نشانگر 
پرورش د هند تا قاد ر به ایجاد نسل جد ید از گیاهانی باشند که به طور  

طبیعی روغن های ترپنی بیشتر تولید می کنند.«
و  زیستی  برای سوخت های  اکالیپتوس  روغن  کاربرد  از  گذشته 

اسرار ترشح روغن های اسانسی 
د ر اکالیپتوس: جد اسازی ژن های 
اکالیپتوس برای تولید اسانس و 

سوخت زیستی
ترجمه:پروینصالحیشانجانی*

صنایع زیبایی و سالمتی، 
می تواند  همچنین  گونه  این 

برای  عالی  محصول  یک  به عنوان 
کشاورزان مناطق خشک معرفی شود. زیرا 

این د رختان به خوبی د ر مناطق گرم و خشک رشد می کنند و نیازی 
به آبیاری ند ارند و با تولید محصوالت غذایی د ر زمین های زراعی 

رقابت نمی کنند.
کشور  د ر  فراوری  موضوع  اگر  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  د بیر 
بسیار  ثروت، جهت و شیب  تولید  گیرد،  قرار  توجه جد ی  مورد  ما 
تند ی خواهد گرفت. د ر این صورت و با پررنگ شد ن نقش اقتصاد ی 
گیاهانی که د ارای فراورد ه های ارزشمند بود ه و بازارهای جهانی برای 
آنها وجود د ارد، کشت آنها می تواند د ر د ستور کار تحقیق و اجرا قرار 
بگیرد. گرچه د ر خصوص کشت اکالیپتوس، یکی از چالش های مهم، 
آب د وست بود ن برخی از گونه های آن است که به یقین برای بیشتر 
نقاط ایران د ر شرایط کنونی مناسب نخواهد بود اما گونه اشاره شد ه 
د ر این پژوهش سازگار د ر مناطق گرم و خشک است. این پژوهش 
و یافته های آن نشان می د هد که د انشمند ان برای استفاد ه بهینه از منابع 
تولید ثروت چه کوشش  نظر د اشتن  با د ر  گیاهی د ر شرایط سخت 

گسترد ه ای د ارند! 
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