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هنگامی که یک دانه جوانه می زند، فقط دو روز فرصت دارد تا قبل از 
پایان ذخایر غذایی خود، به یک گیاهک جوان دارای کلروپالست و قادر 
به فتوسنتز تبدیل شود. تشکیل کلروپالست برای یک گیاهک بسیار مهم 
است، زیرا قند الزم برای رشد گیاه در فرایند فتوسنتز تولید می شود و 
استمرار بقای یک گیاه در گرو تشکیل کلروپالست است. در یک پژوهش 
 Neuchâtel (UniNE( و دانشگاه )UNIGE( جدید، محققان دانشگاه ژنو
سوئیس، با انتشار نتایج تحقیق خود در مجله Current Biology، عناصر 

کلیدی تشکیل کلروپالست ها از پالستیدهای اولیه را معرفی کردند.
پالستیدهای اولیه غیر فتوسنتزی )پروپالستیدها( سلول های جنین 
به محض تابش نور، سبز رنگ شده و فعالیت فتوسنتزی خود را شروع 
می کنند و تبدیل به کلروپالست می شوند. کسب توانایی عملکرد فتوسنتزی 
وابسته به ورود هزاران پروتئین اولیه از طریق ماشین واردکننده پروتئین 
 )TOC75( کلروپالست است. این ماشین شامل کانال انتقال  دهنده پروتئین

است.   TOC159 و   TOC33 گیرنده های  و 
فیزیولوژی  آزمایشگاه  مدیر   Felix Kessler
توضیح   UniNE آموزشی  معاون  و  گیاهان 
به  باید  مختلف  پروتئین  »هزاران  می دهد: 
کلروپالست های در حال توسعه وارد شوند و این 
 TOC159 فرایند فقط با حضور پروتئینی به نام
صورت می گیرد. در صورت عدم وجود پروتئین 
TOC159، کلروپالست تشکیل نمی شود و گیاه 

سفید رنگ باقی می ماند«.
جنین  که  می گیرد  تصمیم  چگونه  بذر 
دارد  نگه  شده  محافظت  حالت  یک  در  را 
لوئیس  دهد؟  جوانه زنی  اجازه  برعکس،  یا 
،(Luis Lopez-Molina( لوپز مولینا 

 پروفسور گروه گیاه شناسی و زیست شناسی گیاهان دانشکده علوم 
UNIGE در پاسخ به این پرسش چنین بیان می کند: »این یک مرحله 
 )GA( مهم در زندگی گیاه است که توسط هورمون رشد اسیدجیبرلیک
تنظیم می شود و از تولید این هورمون در شرایط نامطلوب محیطی ممانعت 
دانشگاه  محقق   ،Venkatasalam Shanmugabalaji می شود.« 

* دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

وقتی دانه به گیاه تبدیل می شود، 48 ساعت برای زنده ماندن وقت دارد
ترجمه:پروینصالحیشانجانی*
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تولید  از  زمانی که  تا  کردیم  کشف  »ما  می دهد:  توضیح   Neuchâtel
GA ممانعت شود، مکانیسمی فعال موجود است که در آن پروتئین های

DELLA به پروتئین های TOC159 متصل شده و آنها را به سطل زباله 
سلولی منتقل می کنند تا تخریب شوند.« هنگامی که شرایط محیطی برای 
به   GA .می یابد افزایش  دانه  در   GA غلظت مطلوب شود،  جوانه زنی 
پروتئین های  DELLA چسبیده و درنتیجه پروتئین های TOC159 را آزاد 
می کنند تا وارد غشای پروپالستیدها شده و ورود محموله های پروتئین های 

فتوسنتزی را به درون پروپالستید امکان پذیر کنند.
به این ترتیب پیدایش اولین کلروپالست های عملکردی که در کمتر از 
48 ساعت به وقوع می پیوندد، باعث تبدیل سریع یک گیاهک وابسته به 
ذخایر غذایی دانه، به یک گیاهک مستقل می شود که قادر است به اتکا مواد 
مغذی حاصل از فتوسنتز رشد و نمو کند. این مکانیسم کارایی باالیی داشته 
و به بقای گیاهک در یک محیط پیش بینی نشده که در آن با چالش های 

بسیاری روبه رو می شود کمک می کند.
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: هرچقدر دانش 
بشر به سوی ترقی و کمال پیش می رود، وجوه 
مختلفی از پدیده های روی داده در گیاهان آشکار 
واکنش های  از  تنوعی  با  هوشمندی  می شود. 
بیوشیمیایی، از همان نخستین زمان های زندگی 
برای گیاه، وجود دارد. در حقیقت نظم بیرونی 
نظم  از  برگرفته  گیاه،  سوی  از  هویداشده  و 
حیرت انگیز درون آن است. شاید در مقایسه با 
انسان و جانور بسیار متفاوت باشد، اما در نوع 
خود فوق العاده است. خود گیاه با داشتن نشانه ها 
و سیگنال های درونی، می تواند تصمیم به سبز 
شدن یا نشدن گیرد. کاش انسان عصر کنونی با 
چنین کشف ها و یافته هایی، قدر آفریده های این جهان را بیشتر می دانست.
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تشکیل کلروپالست در مراحل اولیه نمو گیاه به وسیله 
برهم کنش DELLA-TOC159 کنترل می شود.


