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یک گروه تحقیقاتی از اسپانیا و انگلیس دریافتند که الرو شب پره موم با نام انگلیسی wax moth و 
نام علمی )Galleria mellonella( قادر به تجزیه زیستی پلی اتیلن است.

پلی اتیلن رایج ترین نوع پالستیک در جهان است که ساالنه حدود 80 میلیون تن از آن تولید 
می شود. این ماده به طور گسترده در صنایع بسته بندی استفاده می شود و به دلیل مقاومت باال در برابر 
تجزیه، خسارت محیط زیستی زیادی به بار می آورد. با این وجود ممکن است طبیعت راه حلی برای 

این معضل داشته باشد.
دکتر فدریکا برتوچینی، پژوهشگر مؤسسه زیست دارو و زیست فناوری کانتابریای اسپانیا گفت: 
ما الرو یک حشره معمولی را یافتیم که قادر به تجزیه زیستی یکی از محکم ترین و متداول ترین نوع 

پالستیک مورد استفاده در جهان است.
این کشف اتفاقی، زمانی رخ داد که دکتر برتوچینی که یک زنبوردار آماتور نیز هست در حال 
حذف آفات انگل از کندوهای زنبور عسلش بود. او این شب پره ها را که به صورت پارازیت تخم شان 
را درون کندوهای عسل و روی موم زنبورها می گذارند، به طور موقت در یک کیسه پالستیکی معمولی 
قرار داده بود که با یک پالستیک سوراخ شده مواجه شد. پژوهش های بیشتر نشان داد که این  شب پره ها 
می توانند به یک کیسه پالستیکی در کمتر از یک ساعت آسیب بزنند. پس از 12 ساعت، کاهشی در 
حدود 92 میلی گرم در جرم پالستیک مشاهده شد. سرعت این نوع تجزیه در مقایسه با سایر کشف ها 
که سال گذشته روی برخی پالستیک ها گزارش شده بود و سرعت تجزیه آنها تنها 0/13 میلی گرم در 

روز بود، بسیار سریع تر است. 
http://www.sci-news.com/biology/wax-moth-caterpillars-polyethylene-04807.html

طبیعت ایران: گرچه مشخص نیست که چگونه با چنین روش های احتمالی، می توان تعادل را 
در اکوسیستم حفظ کرد اما به هر روی با این شتاب و سرعتی که انسان در مصرف گرایی و تولید 
مهارنشدنی زباله و مازاد مصارف خود گرفته، شاید فقط خود طبیعت و عوامل آن است که باید آستین 
باال زده و جلوی بی فکری های بشر را بگیرند. هرچه باشد طبیعت پیش از انسان در این جهان سر 

برآورده است و قدر خود را بیش از او می داند.

تجزیه پالستیک های پلی اتیلنی به وسیله 
الروهای »شب پره موم«
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تجزیه پلی اتیلن به وسیله شب پره موم.
چپ: کیسه پالستیکی پس از قرار گرفتن در معرض حدود 100 شب پره برای 12 ساعت.  راست: تصویر بزرگ نمایی شده از سطح نشان داده در شکل سمت چپ.
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یک پژوهشگر و یک  دانش آموز دبیرستانی، تحقیقی را در ارتباط با ارسال 
هشدارهای شیمیایی توسط گیاهان آسیب دیده انجام دادند و دریافتند که 
گیاهان آسیب دیده به گیاهان مجاور خود عالئم هشداردهنده ارسال مي کنند. 
 Frontiers in Plant Science براساس نتایج این تحقیق که در مجله
منتشر شده، این سیگنال ها از طریق مواد شیمیایي که بیشتر به وسیله برگ ها آزاد 
مي شوند در هوا انتقال مي یابند و گیاهان مجاور با دریافت این سیگنال ها توان 
 Arabidopsis thaliana دفاعي خود را باال می برند. این مطالعه روی گیاه
انجام شد و گروه پژوهشی دریافتند که زمان شکستن یک برگ، گیاه آسیب دیده 

هشدارهای اضطراری ارسال می کند. 
بـه گفته پروفسـور بایـس )Bais(، دانشـیار علوم گیاهـی و خاک در 
دانشـکده کشـاورزی و منابع طبیعـی دانشـگاه دالور )Delaware(، گیاه 
آسـیب دیده فریاد نمی کشـد، بلکه با انتقال سـیگنال های ارتباطی از طریق 
مـواد شـیمیایي کـه بیشـتر از برگ هـا آزاد مي شـوند این هشـدار یـا پیام 

اضطـراری را به گیاهـان مجاورش می رسـاند. 
 )Sweeney( اسونی  نام  به  دبیرستانی  دانشجوی  آزمایش  این  در 
بذرهای گیاه Arabidopsis را داخل پتری ها و لوله های آزمایش حاوی 
آگار کشت کرد. بذرها بعد از حدود شش روز جوانه زدند و به گیاهانی 
هشت سانتی متری با ساقه نازک و برگ های سبز روشن تبدیل شدند. 
سپس در آزمایشگاه، دو گیاه را با فاصله چند سانتی متر از هم درون یک 
پتری قرار داده و دو برش کوچک روی برگ یکی از آنها  ایجاد کرد تا 
یک شبیه سازی از حمله حشره به برگ باشد. آنچه در ادامه اتفاق افتاد 
یک شگفتی غیرمنتظره بود. روز بعد، ریشه های گیاهی که سالم بود به طور 
چشمگیری بلندتر و قوی تر شده و ریشه های جانبی بیشتری روی ریشه 

اصلی تشکیل داده بود. 
پروفسور بایس در این باره گفت: واقعاً شگفت انگیز بود چون ما انتظار 
داشتیم گیاه آسیب دیده ریشه های بیشتر و قویتری تولید کند ولی چنین 

چیزی را مشاهده نکردیم.

گیاهان برای کمک به همسایگان خود هشدار می دهند
این آزمایش برای تأیید چندین بار تکرار و بین گیاهان پارتیشن بندی 
شد تا هر گونه ارتباطی بین سیستم های ریشه قطع شود. اسونی مقدار اکسین 
را که یکی از هورمون های اصلی رشد گیاه است اندازه گیری کرد و دریافت 
که مقدار بیشتری از این هورمون در گیاهان سالمی که مجاور یک گیاه 

آسیب دیده هستند وجود دارد. 
پیش از این بایس نشان داده بود چگونه باکتری های خاک که بین 
ریشه های گیاه زیست می کنند می توانند سیگنال هایی را به روزنه های برگ 
بفرستند تا به موقع در مقابل عوامل بیماری زای مهاجم بسته شوند. وی معتقد 
است که گیاهان سالم ریشه های بیشتری تولید می کنند تا از این طریق مواد 
غذایی بیشتری به دست آورده و قدرت دفاعی خود را افزایش دهند. به 
همین دلیل شروع به شناسایی ترکیباتی کرده  که باعث رشد ریشه می شوند. 
بایس  )Bais( بر این موضوع تأکید می کند که گیاه آسیب دیده، از طریق 
هوا این سیگنال ها را می فرستد و مواد شیمیایی که از گیاه آزاد می شود برای 
کمک به خودش نیست بلکه برای هشدار به گیاهان همسایه است. به گفته 
وی، اینکه این ترکیبات اسرارآمیز چه موادی هستند و چه مدت در هوا یا 
خاک باقی می مانند هنوز مشخص نیست اما چنانچه داخل زمینی شوید که 
چمن های آن را زده اند یا داخل زمین کشاورزی که محصول آن برداشت 

شده است می توانید بوی این مواد را استشمام کنید.
h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m / r e l e a s -
es/2017/05/170516153935.htm

طبیعت ایران: هر قدر دانش بشر پیش می رود، کشف شگفتی هایی از 
آفرینش گیاهان هم بیش از پیش خودنمایی می کند. مفاهیمی چون درد، 
هشدار، احساس، فکر و غیره در گیاهان به تدریج در حال آشکار شدن 
هستند. کشف تحقیق مورد اشاره، گویی شعر حضرت سعدی را یادآور 

می شود که انگار گیاهان نیز با او هم عقیده هستند:
بنی آدم اعضای یک پیکرند       کــه در آفرینــش ز یــک گوهرنــد
چو عضوی به درد آورد روزگار        دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار
Reference:
Connor Sweeney, Venkatachalam 
Lakshmanan, Harsh P. Bais. Inter-
plant Aboveground Signaling Prompts 
Upregulation of Auxin Promoter and 
Malate Transporter as Part of Defensive 
Response in the Neighboring Plants. 
Frontiers in Plant Science, 2017; 8 DOI: 

10.3389/fpls.2017.00595
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هجوم حیوانات و گیاهان غیربومی به بسیاری از اکوسیستم های جهان همیشه یک مزاحمت جدی 
برای این جوامع بوده است. پرسشی که همواره مطرح بوده این است که آیا با جراحی می توان چنین 

اکوسیستم هایی را ترمیم کرد.
 Nature محققانـی از دانشـگاه فنـی دارمشـتات آلمان در پژوهشـی که نتایـج آن در مجلـه
منتشـر شـده اسـت، نشـان دادند که بـا حـذف گیاهان غیربومـی در یـک اکوسیسـتم جداافتاده 
ماننـد قلـه کوه، حشـرات و مهـره داران گرده افشـانی را بهبود بخشـیده و باعـث افزایش تکثیر و 

رشـد جمعیت هـای گیاهـی بومی می شـوند.
ایـن یکـی از معـدود مقـاالت مهـم به منظور تـالش بـرای ارزیابـی چگونگـی ترمیم یک 
زیسـتگاه اسـت کـه می توانـد واکنش هـای اکولوژیکـی )زیسـت محیطـی( یک اکوسیسـتم را 

بهبود بخشـد.
کریستوفر کیسر، بوم شناس از دانشگاه فنی دارمشتات و همکارانش به اتفاق محققان سازمان 
پارک های ملی سیشل، در چهار سایت چهار هکتاری، همه گیاهان غیربومی )3 هزار و 970 پایه و 
یک چهارم گیاهان منطقه( را از قله کوه در جزیره ماهه در اقیانوس هند حذف کردند. پس از 6 تا 14 
ماه از گذشت ترمیم و مشاهده و ثبت دقیق و مداوم فعل و انفعاالت از جمله گرده افشانی و رشد گل 
و میوه، چشم انداز مثبتی در کیفیت و کمیت رویشگاه مشاهده شد. آنها بیش از هزار و 525 ساعت 
داخل سایت بودند و با نقشه برداری از 64 شبکه فعالیت گرده افشانی، روی همه گیاهان بومی متمرکز 
شدند. در این سایت ها تعداد گونه های گرده افشان، نسبت به سایت های دارای گونه های غیربومی 
به طور متوسط 21/6 درصد افزایش یافته بود. درنتیجه درصد باالتری از گل ها به میوه تبدیل شده 

و محصول میوه بیشتری در هر چهار سایت بازسازی شده، مشاهده شد.
موفقیـت ایـن گـروه تحقیقاتـی چشـمگیر بـوده امـا آنهـا قصـد دارنـد بـرای درک اثـرات 
طوالنی مـدت از بیـن بردن گیاهان غیربومی، برای پرسـش های پیش روی خود پاسـخ بیابند؛ از 
جملـه اینکـه: آیـا افزایش تولید گل و میوه  که مشـاهده کرده اند به اسـتقرار گیاهان بومی بیشـتر 
منجـر خواهـد شـد؟ آیا مناطـق ترمیـم یافتـه در درازمدت بـه انواع گیاهـان مهاجـم، مقاومت 

خواهنـد داشـت؟ آیـا از همیـن رویکرد می تـوان در انـواع دیگر زیسـتگاه ها اسـتفاده کرد؟ 
از بین بردن گیاهان مهاجم بیگانه پرهزینه و وقت گیر است اما این مقاله نشان می دهد که در 

صورت  بازسازی زیستگاه تخریب شده پاداش ارزشمندی در راه خواهد بود.
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48238/title/Restoring-a-Na-
tive-Island-Habitat/

ترمیم اکوسیستم با حذف گیاهان غیربومی
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یــک مطالعــه جدیــد روی جوامــع گیاهــان وحشــی اســترالیا 
ــی در  ــوع گیاه ــرات تن ــوه ی تغیی ــا از نح ــده ت ــبب ش س

شــرایط تنــش محیطــی بیشــتر بدانیــم. ایــن پژوهــش نشــان 
ــا انتخــاب  ــه گونه هــای مختلــف گیاهــی ب می دهــد  کــه چگون

ــد  ــد و تولی ــه رش ــد و ب ــده می مانن ــف زن ــتراتژی های مختل اس
ــد. ــه می دهن ــل ادام مث

زیســتی  علــوم  دانشــگاه  اســتاد   John Dwyer دکتــر 
Queensland اظهــار داشــت: »اگرچــه مــا می دانیــم کــه تنــوع 
گیاهــی در محیط هــای تنــش زا کــم می شــود، ولــی دقیقــًا 
ــرار دارد«.  ــت ق ــن واقعی ــس ای ــی در پ ــه فرایندهای ــم چ نمی دانی
ــگاه  ــور Daniel Laughlin از دانش ــکارش پروفس وی و هم
ــا هــدف ارتقــای دانــش  Waikato نیوزیلنــد، ایــن پژوهــش را ب
اکولــوژی بــرای مدیریــت بهتــر اکوسیســتم های منحصــر بــه فــرد 
ــوژی  ــف مورفول ــات مختل ــا صف ــد. آنه ــام دادن ــترالیا انج در اس
گونه هــای گیاهــی )از جملــه ارتفــاع گیــاه، انــدازه بــرگ و بــذر و 
. . .( را در جوامــع گیاهــی طبیعــی wheatbelt غــرب اســترالیا )با 
ــری  ــی( اندازه گی ــا و بارندگ ــیب، دم ــر ش ــی از نظ ــرایط متفاوت ش
ــا  ــی ب ــه گیاه ــر گون ــت: »ه ــار داش ــر Dwyer اظه ــد. دکت کردن
ترکیبــی از صفــات و ویژگی هــای زیســتی متفاوتــی  منابــع آب و 
مــواد غذایــی از محیــط کســب کــرده رشــد و تولیــد مثــل کــرده 
ــن  ــه بی ــان داد رابط ــا نش ــق م ــد. تحقی ــل می کن ــش را تحم و تن
ــا  ــال م ــرای مث ــت. ب ــم اس ــیار مه ــش بس ــل تن ــات در تحم صف
ــه  ــم ک ــان دادی ــک نش ــوب و نیمه خش ــع مرط ــه جوام ــا مقایس ب
رابطــه مثبــت بیــن ارتفــاع گیــاه بــا جــرم دانــه در جوامــع نیمــه 
خشــک تقویــت می شــود. اگرچــه ارتفــاع بلندتــر بــرای گیــاه در 
ــه بزرگتــر  ــی داشــتن دان ــز اســت ول مناطــق خشــک مخاطره آمی

آگاهی جدیدی از چگونگی ایجاد 
تنوع گیاهی

ــن خطــر را  ای
کاهــش می دهــد. 

ــدو ورود  ــاه در ب ــرا گی زی
بــه طبیعــت ذخیــره بیشــتری از مــواد 

غذایــی خواهــد داشــت«.
ــای  ــرای شناســایی گونه ه ــد ب ــق می  توان ــن تحقی ــت: ای وی گف
ــاب  ــرای انتخ ــی و ب ــای محیط ــه تنش ه ــل ب ــی متحم ــی بوم گیاه
گونه هــا در پروژه هــای احیــای جوامــع گیاهــی بســیار مفیــد باشــد.
h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m / r e l e a s -
e s / 2 0 1 7 / 0 5 / 1 7 0 5 1 7 0 9 0 6 3 6 . h t m

طبیعــت ایــران: چقــدر زمــان خواهــد بــرد تــا رازهــای آفرینش 
گیاهــان آشــکار و پدیــدار شــوند. ایــن همــه شــگفتی در دل آنهــا 
نهفتــه اســت و بــه راســتی حیــف نیســت گیاهــان ایــن مظلوم تریــن 
پدیده هــای زنــده، بــه چشــم بشــر نیاینــد و بــا هــر بهانــه و دلیلــی 
درســت و نادرســت مــورد بی مهــری انســان ها قــرار گیرنــد؟ بــاور 
کنیــم کــه والنجــم والشــجر یســجدان )هرآینــه گیــاه و درخــت بــه 

تســبیح خداونــد مشــغول هســتند(.


