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مادر بهترینها را میفهمد

چگونه گیاهان با مرور عالئم فصلی به
فرزندان خود کمک میکنند؟!
ترجمه :خلیل کریمزادهاصل

*

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180531143039.htm

تحقیقـات جدیـد مرکـز جـان اینـس ( )John Innesنشـان میدهد
کـه گیاهـان دارای حافظـه ژنتیکـی هسـتند کـه بـا آن ،اطالعـات
فصلـی را بـه بذرهـای خـود منتقـل میکننـد تـا بهتریـن شـانس را
بـرای موفقیـت در تولیدمثـل بـه آنهـا بدهنـد.
گیاهـان از عالئـم و نشـانههای فصلـی همچـون دمـا و طـول
روز اسـتفاده کـرده و ایـن اطالعات جمعآوریشـده را ،بـرای تنظیم
زمانبنـدی مناسـب مراحـل کلیـدی چرخـه زندگیشـان بـهکار
میبرنـد .ایـن مراحـل نمـوی گیـاه شـامل زمـان گلدهـی ،پراکنش
بـذر و دوره خـواب بـذر را شـامل میشـود کـه تاکتیکـی بهموقـع
از طـرف گیاهـان مـادری بـرای اطمینـان یافتـن از جوانـه زدن بذر
در شـرایط مطلـوب اسـت ،یعنـی زمانـی که احتمـال بقـای گیاهچه
باالست.
برنامـه فصلـی گیاهـان ،بـه فعالیـت دو ژن کاملاً شناختهشـده
گلدهـی نیـاز دارد .ژن تشـکیلدهنده حساسـگر دمـا ( )FTکـه
بهمثابـه ترمـزی بـرای گلدهـی عمـل میکنـد و ژن تشـکیلدهنده
حساسـگر طـول روز( .)FLCمطالعـات پیشـین روشـن کـرده کـه
فعالیـت ژن طـول روز بـرای ارائـه اطالعـات فصلـی کـه سـبب
گلدهـی میشـود ،بهصـورت خطـی روی ژن دمـا اثـر میگـذارد.
پروفسور استیون پینفیلد ( )Steven Penfieldاز مرکز جان اینس،

مکانیسـم دقیقی را شناسـایی کرده اسـت که از طریـق آن اطالعات
دمـا از مـادر بـه دانه منتقـل میشـود .وی بیـان میکند کـه ژنهای
کنترلکننـده زمـان گلدهـی ،جوانهزنـی را نیـز کنتـرل کـرده ولـی
درجهـت عکس هـم عمل میکننـد .درواقع گیـاه مـادر از اطالعات
فصلـی ،بـرای کنتـرل رفتار فرزندان خـود و افزایش سـازگاری آنان
بـا شـرایط محیطـی اسـتفاده میکنـد .مـا از مدتهـا قبـل کشـف
کردهایـم کـه گیـاه مـادر ،تنـوع در تولیـد بـذر ایجـاد میکنـد و
مکانیسـم گیـاه مـادر برای ایـن کار اسـتفاده از تغییـر درجه حرارت
اسـت؛ چـون بـا تغییـر درجـه حـرارت ،گیاهـان ،بذرهـای نسـبت ًا
متفاوتـی از لحـاظ تعـداد و انـدازه تولیـد میکننـد کـه بـرای ایجاد
فرزنـدان دارای تنـوع و بـا انتشـار بسـیار گسـترده تضمین مناسـبی
خواهـد بود.
محققـان ایـن مطالعـه معتقدنـد کـه ایـن مکانیسـم ارزشـمند
بهعنـوان نمونـه در گیـاه  Arabidopsis thalianaمیتوانـد مـا را
بـه محصـوالت بهتـر هدایـت کنـد.
پروفسـور پینفیلـد توضیـح میدهـد کـه اگـر مـا شـناختی از
مکانیسـمی داشـتیم کـه سـال بـه سـال ،باعث ایجـاد تنوع در نسـل
گیاهـان میشـود ،میتوانسـتیم یـاد بگیریم کـه چگونـه محصوالت
پایدارتـری تولیـد کنیم.
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