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زمین  سیاره  برای  مهمی  اکوسیستم  مانگرو،  جنگل های 
محافظت  فرسایش  برابر  در  از خطوط ساحلی  که  هستند 
و آالینده ها را از آب فیلتر می کنند و به عنوان محلی برای 
تکثیر و زندگی، از ماهی ها و سایر موجودات حمایت می کنند. آنها 
همچنین، نقش مهمی در مبارزه با گرمایش زمین دارند و تا چهار برابر 
بیشتر از جنگل های بارانی در یک منطقه معین، کربن ذخیره می کنند. 
جنگل های مانگرو، با وجود اهمیتی که دارند، با سرعت زیادی در حال 

تخریب هستند و پیش بینی 
می شود به دلیل فشار انسان 
باال آمدن سطح دریاها،  و 
ناپدید  آینده  سال  تا 1۰۰ 

شوند. 
مؤسسه  پژوهشگران 
و  علوم  دانشگاه  و  علوم 
 )OIST( اوکیناوا  فناوری 
 Bruguiera درخت  ژنوم 
در  را   gymnorhiza
مناطق شور ساحلی و کمتر 
رودخانه ای  حاشیه  شور 
نشان  و  کرده  رمزگشایی 
این  چگونه  که  داده اند 

یافته های  می کند.  تنظیم  تنش  با  مقابله  برای  را  خود  ژن های  گیاه، 
آنها به تازگی، در New Phytologist منتشر شد. دکتر متین میریگانه 
می دارد:  اظهار  مطالعه  این  اول  نویسنده   ،)Matin Miryeganeh(
»مانگروها مدل ایدئالی برای مطالعه مکانیسم مولکولی تحمل به تنش 

هستند، زیرا به طور طبیعی با عوامل تنش زا مقابله می کنند.« 
مقاله  ارشد  نویسنده   ،)Hidetoshi Saze( سازه  هیتوشی   پرفسور 
می گوید: »درختان مناطق شور ساحلی و کمتر شور حاشیه رودخانه ای 
به طور شگفت انگیزی با هم متفاوت بودند. ارتفاع درختان ساحلی حدود 
یک تا دو متر بود، در حالی که، ارتفاع درختان حاشیه رودخانه به هفت 
متر می رسید. از آنجایی که تولید گل و میوه در درختان کوتاه تر مختل 
نمی شود، ما فکر می کنیم که این تفاوت مرفولوژی نوعی سازگاری با 
محیط است. در واقع، گیاهانی که در تنش نمکی رشد می کنند، به جای 
تولید زیست توده، انرژی بیشتری را برای مقابله با محیط پر تنش صرف 
گونه  این  ژنوم  رمزگشایی  و   DNA استخراج   با  محققان  می کنند.« 
 ،)transposons( نشان دادند، فعالیت ژن ها، از جمله ترانسپوزون ها
بین درختان مناطق ساحلی با شوری باال و درختان حاشیه رودخانه 
کمتر شور متفاوت است. آنها همچنین فعالیت ژنی نهال های مانگرو را 
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در شرایط آزمایشگاهی )با دو سطح شوری مختلف( مقایسه کردند و 
به نتایج مشابهی دست یافتند. ترانسپوزون ها ژن هایی هستند که اگرچه 
با تکثیر و قرارگیری در داخل ژنوم، عامل تکامل ژنوم هستند و سبب 
ایجاد تنوع ژنتیکی می شوند ، اما تغییر در ژنوم از طریق ترانسپوزون ها 
باعث دگرگونی در گیاهان تحت تنش می شود. بنابراین، ترانسپوزون ها 
هم  به طور کلی،  می شوند.  سرکوب  معمواًل   مانگرو  درختان  در 
شرایط شوری  در  که  نهال هایی  در  هم  و  اقیانوس  کنار  درختان  در 
آزمایشگاه  در  باال 
بیان  شدند،  داده  رشد 
سرکوب کننده  ژن های 
بیشتر  ترانسپوزون ها 
فعال کننده  ژن های  و 
کمتر  ترانسپوزون ها 
میریگانه  دکتر  است. 
نشان  »این  می گوید: 
خاموش  که  می دهد 
ترانسپوزون ها  کردن 
تنش  با  مقابله  برای 
شوری بسیار مهم است.« 
محققان همچنین، افزایش 
فعالیت ژن هایی را که در 
بیان  پرفسور سازه  کردند.  گزارش  می شوند،  فعال  کمبود آب  هنگام 
می کند: »این مطالعه دانش ما را در مورد چگونگی تنظیم ژنوم درختان 
مانگرو در پاسخ به تنش های شدید افزایش داد. این تحقیقات می تواند 
روزی به دانشمندان کمک کند تا انواع گیاهی جدیدی تولید کنند که 

بتوانند بهتر با تنش مقابله کنند.«
.

تحلیلی: طبیعت و موجودات آن همواره  اخبار علمی  دبیر تخصصی 
بهترین الگوها و مدل ها هستند تا با مطالعه علمی و عمیق آنها،  یافته های 
به  دست  آمده را، برای حل دشواری ها و مسائل عدیده پیش روی بشر 
به کار گرفت. یکی از این چالش ها، شورورزی زمین ها برای کشت و 
کار است که می طلبد از ارقام مقاوم به شوری در آنها استفاده کرد. این 

پژوهش آغازی برای رسیدن به این هدف است.
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