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احتماالً گیاهان فراتر از تصور و آگاهی ما به 
یکد یگر یاری می  رسانند
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د ر  گیاهان  رقابت  از  حاکی  متماد ی  سالیان  برای  ما  تصورات 
رویشگاه های طبیعی بود ه   است، ولی مطالعات اخیر نشان می د هد گیاهان 
بالغ د ر شرایط سخت محیطی با محافظت از گیاهان جوان  تر و کوچک تر، 
به رشد و زند ه    مانی آنها کمک می  کنند. تحقیقات انجام شد ه   بر اثرات متقابل 
گیاهان د ر شرایط سخت محیطی نشان د اد ه   است، گیاهان بزرگ تر، به ویژه 
آنهایی که به عنوان پناه برای زاد آوری  ها و گیاهان کوچک هستند، سبب حفظ 
گیاهان کوچک می شوند و به نوعی از این طریق، به موفقیت خود شان نیز 
)facilitation( کمک می کنند، د ر علم اکولوژی به این فرایند تسهیل  سازی
 Rocio Pérez-Barrales می  گویند. این یافته حاصل تحقیقات د کتر
از د انشگاه پورتموس و د کتر Alicia Montesinos-Navarro از مرکز 
تحقیقات بیابان  زد ایی والنسیا است، آنها د ر جنوب شرقی اسپانیا، روی 
بیابانی با خاک گچی مطالعه  گیاهان بالغ و نهال  های جوان د ر مناطق 
می  کنند. یافته های آنها د ر مد یریت مناطق با شرایط سخت محیطی از قبیل 
مناطق ساحلی از اهمیت باالیی برخورد ار است. نکته شگفت انگیز این 
است، گیاهان بزرگی که سرپناه گیاهان کوچک می  شوند، د ر مقایسه با 
گیاهان مشابه تک و تنها د ر همان ابعاد، گلد هی بیشتری د ارند. گیاهان 
بزرگ با نقش سرپناه، به عنوان پرستار شناخته می  شوند. این تقابل یک 
ارتباط برد- برد بود ه   که تا کنون گزارش نشد ه   است. پیش از این،  محققان،  
چنین ارتباطات گیاهی را د ر مورد گیاهان بالغ یا  گیاهان جوان تنها د ر یک 
مرحله از زند گی آنها مطالعه کرد ه   بود ند، ولی د ر این تحقیق کل چرخه زند گی 
گیاه جوان را از جوانه  زنی بذر تا استقرار آن، همچنین گل د هی گیاه بالغ 
مطالعه کرد ند و شواهد ی مبنی بر سود برد ن هر د و طرف د ر این رابطه گیاهی 
شناسایی شد. این تیم تحقیقاتی، رشد گیاهان را به مد ت 3 ماه د ر طول 
فصل تابستان ارزیابی کرد ند. یاد آور می  شود که خاک منطقه مورد مطالعه 
د ر جنوب اسپانیا به صورت گچی و بد ون مواد مغذی و فقیر بود ه   است.

هر د و گیاه جوان و پرستار د ر این ارتباط سود می برند و به کمک 
یکد یگر بهتر رشد می  کنند و نسبت به سایر گیاهانی که چنین ارتباطی برقرار 
نکرد ه   اند، موفق  تر هستند. گیاه جوان از سایه، رطوبت و مواد مغذی حاصل 
از الش برگ  های د رخت پرستار بهره مند می شود، احتماالً خاک زیر آن نیز 
د ارای باکتری و قارچ بیشتری است. د ر همین حال و با رشد گیاه کوچک، 
گیاه پرستار نیز با تولید گل های بیشتر شانس تجد ید حیات خود را افزایش 
می د هد. این ارتباط پرستار-گیاه کوچک می  تواند مزیت  های د یگری را 
برای محیط فراهم کند. به عنوان مثال این گروه  های گیاهی )تجمع گیاه پرستار 
و گیاهان کوچک( می  توانند به واسطه گل  د هی بیشتر، گرد ه    افشان  ها را د ر 
آن ناحیه افزایش د هند، همچنین با تولید میوه بیشتر و متنوع تر به حیات 
پرند گان و سایر پستاند اران کمک کند. به عبارت د یگر افزایش تنوع  زیستی 

برجسته  ترین نقش این تجمع  های گیاه پرستار و گیاهان کوچک است. با 
افزایش تنوع  زیستی، عملکرد و سالمت اکوسیستم د ر طول زمان بهبود 
می  یابد. این یافته برای مد یران رویشگاه های با شرایط سخت بسیار کارآمد 
است. د ر نهایت این محققان به کشاورزان و باغد اران پیشنهاد می د هند، با 
کاشت گیاهان مختلف و با سنین متفاوت د ر کنار هم، بهترین ترکیب های 
گیاهی را شناسایی کنند تا د ریابند که کد ام گیاهان د ر کنار یکد یگر همانند 

ارتباط گیاه پرستار موفق  تر خواهند بود.
د بیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: د ر همراهی گیاهان با یکد یگر پیش 
از این تصور بر رقابت کامل بود و اینکه گیاهان برای د ست یافتن به همه 
نیازهای حیاتی فقط خود را می بینند اما رفته رفته و با گسترش ژرفای 
د انش انسان، آشکار می شود که میان آنها عالوه بر رقابت، همزیستی و 
همراهی برای شکل گیری نظام وجود ی د یگری نیز شکل می گیرد. شاید 
برای همه گونه ها و د ر همه جوامع گیاهی روی ند هد اما به هر حال یافته 

د رخور توجهی برای د نیای شگفت انگیز و کمترشناخته گیاهان است. 
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نقش گیاهان پرستار د ر حمایت از گیاهان کوچک تر

طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 6، پیاپی 19، بهمن- اسفند 1398


