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چگونه گیاهان از فرزندانشان حمایت می کنند تا به بقای خود 
ادامه دهند؟

ترجمه:پروینصالحیشانجانی*

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

درست مانند انسان ها، گیاهان هم می خواهند فرزندانشان 
اینکه  برای  شوند.  حیات  ادامه  به  موفق  )دانه هایشان( 
شوند  کاشته  خود  والدین  از  دور  باید  شوند،  تبدیل  گیاه  به  بذرها 
گیاهان  اما  برسد.  به حداقل  نور  و  مغذی  مواد  برای آب،  رقابت  تا 
به تنهایی  را  خود  بذرهای  نمی توانند  اغلب  و  دارند  ریشه  خاک  در 
پراکنده کنند، بنابراین باید خالق باشند. به عنوان مثال، برخی از گیاهان 
را  خود  دانه های   ،stickseed )Hackelia virginaina( مانند 
بسیار چسبناک می کنند، به  طوری که به رهگذران می چسبند. گیاهان 
دیگر مانند جنس افرا، بال هایی برای دانه های خود ایجاد کرده اند تا 
بتوانند با باد سر بخورند. بسیاری گیاهان از متابولیت های ثانویه در 
میوه هایشان استفاده می کنند، به این امید که حیوانات آنها را بخورند و در 

مکان جدیدی دفع کنند. 
باید  گیاهان  با این حال، 
در زمان بندی خود دقت 
کنند. اگر گیاهان به طور 
رسیده  از  قبل  و  دائم 
بذر،  شدن  آماده  و 
حیوانات را جذب کنند، 
نخواهند  ثمر  به  دانه ها 
نشست. برای جلوگیری 
از این امر، متابولیت های 
زمان  در  فقط  ثانویه 
رسیدگی بذر و برداشت 

میوه تولید می شوند. 
 ،)Annika Nelson( پژوهشگران کالج علوم با مسئولیت آنیکا نلسون
بفهمند  تا  می دهند  انجام  دانه ها  پراکندگی  بر  گسترده ای  مطالعات 
را  آنها  که  حیواناتی  و  میوه  بین  تعامالت  بر  شیمیایی  مواد  چگونه 
مقاله جدیدی در  آنها در  نتایج پژوهش  تأثیر می گذارد.  می خورند، 
مجله Trends in Ecology and Evolution به چاپ رسیده است. 
طبق پژوهش آنها، درختچه های پهن برگ Piper sancti-felicis در 
جنگل های کاستاریکا دارای خوشه هایی از میوه های نیزه مانند هستند. 
ترکیبات  وجود  )به دلیل  را  میوه   ،)Seba( سبا  دم کوتاه  خفاش های 
ثانویه ای کمی بد طعم( نیم خورده می کنند و باقی را که دارای دانه است، 
بیرون می ریزند. میوه های نیم خورده به سرعت توسط مورچه ها کشف و 
منتقل می شوند. مورچه ها، بیشتر تفاله میوه را مصرف می کنند و دانه ها را 
در خارج از النه خود دور می ریزند. نلسون می گوید: »ما فکر می کنیم 
این مرحله دوم از فرایند پراکندگی بذر ممکن است شانس زنده ماندن 

بذر را افزایش دهد.« گروه نلسون همچنین، در حال مطالعه گیاه علفی 
)bloodroot (Sanguinaria canadensis در ویرجینیا است که 
و  روشن  قرمز  آلکالوئیدهای  آنها،  میوه های  و  برگ ها  ریشه ها،  در 
اینکه  به  بسته  گیاه  این  می رسد  نظر  به  می شود.  تولید  بسیار سمی، 
آیا محافظت از میوه مفیدتر است یا جذب یک حیوان برای پراکنده 
کردن دانه های آن، تولید آلکالوئید خود را در میوه ها تنظیم می کند.

نلسون می گوید: »درک ما از اکولوژی شیمیایی پراکندگی بذر هنوز 
مواد  از  بسیاری  نقش  و  عملکرد  در مورد  ما  و  است  ناقص  بسیار 
شیمیایی موجود در میوه ها اطالعات کمی داریم. در این زمینه پتانسیل 
باالیی برای تحقیقات وجود دارد و امیدوارم مقاله ما گفت وگوهایی را 
بین اکولوژیست های شیمیایی و دیگر پژوهشگرانی که پراکندگی بذر را 
مطالعه می کنند، آغاز کند.«

علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
همه  در  آفرینش  تحلیلی: 
ابعادش شگفت انگیز است و 
هنگامی که الیه های درونی تر 
با دانش و پژوهش  نیز،  آن 
بیرون  و  می شود  کشف 
برای  انسان  حیرت  می آید، 
پیچیدگی های  و  زیبایی ها 
بیشتر  هوشمندانه اش  بسیار 
می شود. خبر علمی پیش رو 
یکی از این دانسته های تازه 
در جهان گیاهان است و نشان می دهد، این گروه از موجودات با وجود 
ایستایی و نداشتن توانایی حرکت، پتانسیل های دیگری را با بیشترین 
کارایی برای زنده ماندن و ادامه حیات و حفظ نسل خود به عمل می آورند.
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