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بکمن می گوید: »این 
مکانیسم می تواند به 
مختلف  گونه های 
با  همزیستی  امکان 
بدهد  را  یکدیگر 
را  گونه ای  تنوع  و 

افزایش  محل  آن  در 
می افزاید:  او  دهد.« 

هابل،  الگوی  »براساس 
بزرگی  بخش  اگر  حتی 

طبیعی  دشمنان  توسط  بذور  از 
زیر  در  بذر  تراکم  چون  بروند  بین  از 

درختان مادری بسیار زیاد است، از این رو تعداد 
زیادی نهال ممکن است در زیر درخت زنده بماند.« بکمن می گوید: 
»میزان مرگ و میر بذور و زنده مانی نهال ها ممکن است برای افزایش 

تنوع محلی گونه ای کافی نباشد.« 
نهال ها  و  بذور  زنده مانی  میزان  منحنی  بررسی  با  پژوهشگران 
اوج  یا  پیک  که  می دهند  نشان  مادری  درخت  از  فاصله  به  نسبت 
استقرار نهال می تواند در مکانی دور از درخت مادری رخ دهد )الگوی 
قابل توجهی  بذور  اوج تضعیف شود،  دلیلی  به هر  اگر  جانزن-کانل(، 
در نزدیکی مکان درخت مادری همچنان زنده می مانند )الگوی هابل(. 
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: همواره برای موضوع زادآوری، 
نقش پایه های مادری در تأمین نیازهای نخست بذر برای تندش و سپس 
رویش نهال مطرح بوده است، مطابق یافته های پژوهش فوق، این امر 
نمی تواند توسعه مکانی حضور گونه ها را سبب شود و به نوعی در برخی 
مکان ها مانع پراکندگی گونه ها و تنوع گونه  ای در واحد سطح می شود.
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دانشگاه  )Noelle Beckm(، زیست شناس  بکمن  نوئل  پژوهشی  در 
Que-( و همکارانش از دانشگاه های کبک )Utah State )ایالتی یوتا 

تحقیقات  مؤسسه  و   )California( کالیفرنیا  و   )Yale( ییل   ،)bec
گرمسیری اسمیت سونیان پاناما )Smithsonian( و موزه تاریخ طبیعی 
شیکاگو)Chicago) الگوهای مکانی بذرهای منتشر شده و نهال های 
زنده مانده 24 گونه درختی موجود در پالت تحقیقاتی پایش جنگل 
مؤسسه تحقیقات گرمسیری اسمیت سونیان، واقع در جزیره بارو کلرادو 

پاناما را بررسی کردند.
آنها در پی یافتن دو سؤال زیر دست به تحقیق فوق زدند:

1( علت تنوع گونه ای در یک محل چیست؟
2( چرا برخی بذور یک درخت از بین می روند ولی برخی دیگر 

مستقر می شوند؟
بکمن می گوید: »الگوهای انتشار و مرگ و میر بذور بر ساختار مکانی 
جمعیت های گیاهی و همزیستی محلی گونه های رقیب تأثیر می گذارد.« 
او بیان می کند: »بیشتر دانه ها نزدیک به درخت مادری می ریزند، جایی 
که احتمال از بین رفتن بسیاری از دانه ها و نهال ها به دلیل رقابت یا 
جذب دشمنان طبیعی بیش از هرجای دیگری است .« بر اساس الگوی 
جانزن-کانل (Janzen-Connell(، گیاه خواران اختصاصی، پاتوژن ها 
و سایر دشمنان طبیعی، مناطق نزدیک درختان والدی را برای زنده مانی 
می شوند.  نها ل ها  و  میر  بذور  مرگ و  باعث  و  می کنند  نا امن  نهال ها 
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اکولوژیست ها و چالش تنوع گونه ای در جنگل ها 
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