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بوهوایی
تغییر روش تولیدمثل گلسنگها با توجه به شرایط آ 
گلسـنگها موجوداتـی هسـتند کـه از همزیسـتی بیـن قـارچ و
جلبـک بهوجـود میآینـد و بـرای انجـام اعمـال حیاتـی خـود از
رطوبـت هـوا اسـتفاده میکننـد .ولـی برخـی از گلسـنگها ماننـد
 Lobaria scrobiculataکـه حاصـل همزیسـتی قـارچ بـا
سـیانوباکتریها هسـتند برای فعالسـازی فتوسـنتز خود نیـاز به آب
دارنـد .امـا براسـاس تحقیقـی کـه در مجلـه Annals of Botany
منتشـر شـده ایـن موجـود اسـتراتژی تولیدمثلـی خـود را براسـاس
وجـود یـا نبـود بارندگـی تغییـر میدهـد .بنابرایـن ،در مکانهـای
خشـک ،ایـن گلسـنگ کـه روی درختـان زندگـی میکند شـروع به
تولیدمثـل در حجمهـای کوچـک ولـی با تراکـم و تعداد بـاال میکند.
سـونیا مرینـرو ( ،)Sonia Merineroپژوهشـگر دانشـگاه
( Rey Juan Carlosمادریــد) و دانشــگاه اســتکهلم (ســوئد) و
نویســنده مســئول ایــن پژوهــش ،میگویــد« :مــا معتقدیــم ایــن
اســتراتژی ،نوعــی واکنــش بــه کمبــود آب اســت ».در محیطهــای
کمبــارش ،ایــن گلســنگ بهســرعت وارد فــاز تولیدمثلــی
شــده و تعــداد زیــادی ســاختارهای تولیدمثلــی بهنــام soredia
تولیــد میکنــد .بــا انتشــار  ،sorediaقطعــات کوچــک قــارچ
و ســینوباکتریها منتشــر میشــوند و بهاینوســیله پایــداری
جمعیتهــای ایــن گونــه تضمیــن مییابــد.
نتایــج ایــن پژوهــش ،همچنیــن «تئــوری
اســتراتژیهای بقــا» را کــه بــرای اولیــن بــار بــرای
تولیدمثــل گیاهــان و حیوانــات عنــوان شــده بــود
تأییــد کــرد .پژوهشــگران پیــش از ایــن مشــخص
کــرده بودنــد کــه چگونــه در محیطهــای نامناســب،
گیاهــان و حیوانــات که دارای رشــد نامناســب هســتند
(ماننــد ماهیهــا و حشــرات) ،شــروع بــه تولیدمثــل
در انــدازه کوچــک ولــی بــا تعــداد زیــاد میکننــد تــا
حیــات نســل خــود را تضمیــن کننــد.
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تـا بـه امـروز ،ایـن نظریـه هرگـز در قلمـرو قـارچ ثابـت
نشـده بـود .مرینـرو ادامـه میدهـد« :ایـن ویژگـی گلسـنگ
 L. scrobiculataبسیار مهم است و کنجکاوم بدانم آیا این تئوری
در بسیاری از گونههای دیگر گلسنگ که دارای تولیدمثل غیرجنسی
هستند نیز صادق است؟» این محققان تأکید میکنند این نوع تولیدمثل
همانند تولیدمثل جنسی در گیاهان است که توسط دانه تکثیر میشوند.
ایـن یافتههـا دانـش مـا را در مـورد اسـتراتژیهای تولیدمثـل
در گلسـنگها افزایـش میدهـد .گلسـنگها موجوداتـی هسـتند که
اگرچـه در تمـام اکوسیسـتمهای زمین یافت میشـوند و عملکردهای
زیسـتمحیطی مهم را انجـام میدهند ولی دانش ما از زیستشناسـی
و اکولـوژی آنها بسـیار اندک اسـت.
طبیعـت ایـران :همـه آفرینش در تالش اسـت تا از آنچه بشـر بر
سـر کـره زمیـن آورده ،رهایـی یابـد و هر طور شـده خـود را نجات
دهد .گلسـنگها هم از این قاعده مسـتثنا نیسـتند و کوشـش خود را
بـرای مبارزه بـا کمبود آب و خشکسـالی آغـاز کردهاند.
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