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( ান অধাপক, আই. আই. িট. , কনপুর )
আমরা েরাজকর সাধারণ ঘটনার আড়ােল িবানট িকভেব েবাঝার েচা কির? হয়
বেয়ােজেদর িজাসা কের িকা িবােনর বইপর েঘঁেট| আজ এমন একট ঘটনা বলেবা েযট আমরা
সবাই হয়ত েদেখিছ িক তর করণ খুঁেজ বার করা সহজ নয়| িক করেণ সূেযর আেলা না থাকেল নদমা
েথেক দুগ েবর হয়|
চেয়র েদকেনর িটউব ওেয়েলর িনত ববহের েয নদমাট ৈতরী হয় (িচ-a), েভের বা
সায় েসট েথেক পচ িডেমর মত দুগ েবেরােত থােক| সূেযর আেলােত এই দুগ কেম যায় আর মাঝ
দুপুের কপুেরর মত উেব যায়| রােতর সমেয় আবার এই দুগের েকপ েবশী হেত থােক| বাদলা িদেন

সূেযর আেলা না থাকর ফেল এই দুগ ব হয় না| নদমােত পচনশীল ৈজিবক পদথিলই িক এই দুগের
উস? আর তেদর সে িদেনর আেলা আর রােতর আধাঁেরর সক িক?

আর একট কথা – েসিদন নদমাট পিরার করার সময় তর িভতেরর কেলা পচ মািট তুেল িনেয়
নদমাটর পােড় েফলা হেলা (িচ-b)| ুেল যাবার সময় লা কের এই কেলা পচ মািটর প
নদমাটর পােড় পেড় থাকেত েদখলাম| িক পরিদন ুল যাবার সময় েদখলাম েয কেলা মািটর এেকবাের
উপেরর অংশট গাঢ় বাদমী হেয় েগেছ (িচ-c)| অেনকট কেলা পাহেড়র চূড়ার বরফ িবেকেলর সূেযর
আেলা পড়েল েযমন লােগ, েসরকম েগরয়া মািটর মত েদখেত| িদন কেয়ক পের েদখলাম েয পােড় েতলা
কেলা মািট আমােদর েখলার মােঠর বাদমী রেঙর মািটর মতন হেয় েগেছ|
এরকম েকন হয় ত জানেত েগেল আমােদর পৃিথবীর থম জীবেনর উেসর সােন েযেত হেব| খুব
েপছেন না িগেয় বিল, আজ েথেক মা ৫৭-েকিট বছর আেগ পৃিথবীর আবহওয়া আজেকর তুলনায়
এেকবােরই অরকম িছেলা| পৃিথবীেত গাছপালা না থাকয় বাতেস অেজনও িছেলা না| লাল র যু
আমােদর মেত েকেনা াণীর অিও িছল না (াঁ,নীলেচ সবুজ রেঙর র িনেয়ও জীবন আেছ)|
েযসব জীবাণু তখন ৈতরী হেয়িছেলা, তরা মু অেজন না েপেয় শ সংেহর জ অকবিনক
(non-carbonic) েযৗগিলর সাহেয খাবােরর জারণ (oxidation) করেত| আমরা খাবার েথেক

শ আহরেণর সময় oxidative phosphorylation িয়ায় ৈতরী ইেলকনিল াস-ােসর
সাহেয বাতেসর অেজেনর সে যু কের িদই| অেজন েথেক অাইড আয়ন বািনেয়, তরপর
োটেনর সে িবিয়া কিরেয় তেক জেল পিরবর্িতত কির| অেজন না থাকর ফেল আেগর েসই
জীবাণুিল খাবার েথেক শ আহরেণর সময় ৈতরী হওয়া ইেলকনিল সালেফট জাতয় েযৗেগর িভতের
পাচর কের িদেত|
সালেফট আয়েনর মেধ অবিত সালফেরর েযাজত +6| এর সােথ 8-িট ইেলকন যু কের
সালফেরর েযাজতেক -2 ( sulfide) করেল ত োটেনর সে িবিয়া কের হইোেজন সালফইড
ৈতরী কের| অেজেনর উপিিতেত াস-ােস েযমন জল ৈতরী হয়, িঠক েসই ভেবই এই জীবাণুরা
অেজেনর অনুপিিতেত জেলর সােথ সােথ সালেফট েথেক হইোেজন সালফইড ৈতরী কের েবঁেচ থােক|
SO42- + 10H+ + 8e- → H2S + 4H2O
েকেনা ইেলকিক সার্িকটেক কযকরী করেত সার্িকটিটেক আর্থ করা েয়াজন| যােত
ইেলকনিলেক কেজর েশেষ েশাষণ কের েনওয়া যায়| শরীেরর শ ৈতরীর যিটও কজ করা ব কের
েদয় যিদ না উপ ইেলকনিল কেজর েশেষ সিরেয় েফলা হয়| েয ইেলকনিলর উপি হয় নানা
কেজর মেধ িদেয়, সবেশেষ ঐ আর্থ করার িয়ায় েসিলর েশাষণ হওয়াট অত জররী|
এই কজটর জে আমরা অেজন (aerobic respiration) ববহর কের থািক| আর েযসব
জীবাণু পৃিথবীেত অেজন উপ হবার আেগই এেসিছেলা, তরা িবিভ ধরেণর েযৗগপদেথর ববহর
(anaerobic respiration) কের থােক| তই অেজনেক আমােদর াস-ােসর িয়ােত টর্িমনাল
ইেলকন অ্যাকেসর (terminal electron acceptor) বলা হয়| একই ভেব সালেফট আয়নিটেক
এই ধরেণর জীবাণুেদর টর্িমনাল ইেলকন অ্যাকেসার বলা েযেত পাের| েযেহতু ত উপ
ইেলকনিলর সদগিত করেত পাের|
নদমােত এই জীবাণুেদর ারা উপ হইোেজন সালফইেডর দুগের সােথই আমরা পিরিচত|
রাির অকের েয জীবাণুরা তেদর বাঁচর িয়ায় দুগযু হইোেজন সালফইড ৈতরী কের, তেদর
ৈবািনক নাম ডসাোিভিও (Desulfovibrio)| এই েগাের মেধ অেনক ধরেণর জীবাণু আেছ|
িচ-d েত বাকেটিরয়ার িচিট Desulfovibrio desulfuricans G-20-র| এেদর সালেফট
িরিডউিসং বাকেটিরয়া (SRB) বেলও ডক হেয় থােক| খাবার জারেণর সময় এরা এই সালফর জাতয়
েযৗগিলেক উপ ইেলকনিল দন কের জারণ-িবজারেণর িয়ািটেক সূণ কের|
সূেযর আেলােত এরা খাবার খায় না েকন? এই জীবাণুেলা পৃিথবীেত অেজন উপ হবার
আেগই এেসিছেলা, তই অেজনেক এরা একদম পছ কের না| অেজেনর উপিিত এেদর মৃতুর করণ
হেত পাের|
রােতর অকের পৃিথবীেত সূেযর আেলা না পড়ার ফেল গাছ ও ঘাস সােলাকসংেষ ব কের েদয়|

বাতেস নতুন কের অেজন সরবরাহ কের না| গাছপালারা তখন ধু কবন ডইঅাইড তাগ কের
মািটর কেছর বাতসেক ায় অেজন-শূ কের েদয়| কবন ডইঅাইড-এর হলক আরেণ েঢেক
েফেল| েসই সময় অেজেনর ভেয় মািটর গভের লুিকেয় থাক এই জীবাণুিল উপের উেঠ আেস নদমায়
থাক তেদর খাবার েখেত| সাধারণ জল সালেফট আয়েন ভর্িত, আর জীবানুিলর খা কবেনর
েযৗগিল েত মানুেষর পিরত ও বর্িজত ভুাবেশষ িহেসেব রেয়ইেছ|
এেদর খাবােরর মাধেম ৈতরী হওয়া হইোেজন সালফইড থেম নদমার মািটর সে যু বাদমী
রেঙর আয়রন (ferric; Fe(III)) অাইডেক িরিডউস (reduce) কের সবুজ-কেলা রেঙর েফরাস
(Fe(II)) অাইেড(FeO) পিরবর্িতত কের| পের েবশী হইোেজন সালফইেডর ভেব ত কেলা
েফরাস সালফইেড (FeS) রপািরত হয়|
Fe2O3 + H2S → FeO + H2O
বাদমী

সবুজাভ কেলা

FeO + H2S →

FeS + H2O

সবুজাভ কেলা

কেলা

বাড়িত হইোেজন সালফইড তর পচ িডেমর গ বাতেস ছিড়েয় েদয়| েভেরর সূয ওঠর সে
সে এই খাওয়া-দওয়া সােলাকসংেষ-জাত অেজেনর ফেল িবিত হয়| ােণর ভেয় এই জীবাণুিল
আবার মািটর নীেচ লুিকেয় পেড় আর পেরর সার জ অেপা করেত থােক|
নদমার মািট কেলা েদখায় েফরাস সালফইেডর জে| যখন নদমা েথেক েসটেক উপের তুেল েফলা
হয়, বাতেসর অেজেনর ভেব জািরত হেয় েসট আবার বাদমী রেঙর েফিরক অাইেড (Fe2O3)
পিরবর্িতত হয়|
আজকল আমরা এেদর জ ফ ফুেডর ববা কের েফেলিছ: জামা-কপড় পিরার করার
িডটরেজ| িটওবওেয়েলর িসেম বাঁধােনা জায়গায় কপড় কচেল, ময়লা সহ িডটরেজ নদমার
জীবাণুিলর মহেভেজর খাবার হয়|
িডটরেজিল সাধারনত ১৩-১৪ িট অ্যািলফািটক কবন েচন িদেয় ৈতরী হয়| তর েশষ াে
একট েসািডয়াম যু সালেফেনট ুপ (-SO3Na) লাগােনা থােক যােত িডটরেজ জেল লনশীল হয়|
এট িক এই জীবাণুিলর েরিডেমড খাবার| কবেনর অংশট খাবার আর সালেফেনট ুেপর সালফেরর
অংশট ইেলকন রাখার পাের মত ববত হেত থােক|
উত েদশিলেত কঁচ নদমা (open drainage) েদখা যায় না| ঢক অবায় নদমার জল
েশাধাণাগােরর মাধেম পিরার কের মােঠর কৃিষর কেজ ববত হয়| এেত মশার উপবও হয় না আর
রাাঘাট েদখেত পিরার মেন হয়| সা েবলায় হইোেজন সালফইেডর দুগে আবহওয়াও খারাপ হয়
না| আমরা িক আমােদর শহর েসরকম রাখেত পাির না?
তেব হইোেজন সালফইেডর সবটই খারাপ নয়| আমােদর শরীের এট খুবই কম মাায় ৈতরী

কের থািক| এট না থাকেল আমরা অ্যাহইমার (Alzheimer) ও পার্িকনসন (Parkinson)
নামক ায়ুর েরােগ আা হেত পাির| এট এেকবাের অ একট িবষয়, তই পের একিদন বলা যােব|
ছিব:
■

■

দ: The Hindu
Desulfovibrio desulfuricans G-20-র ছিব:Lawrence Berkley National Laboratory

