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چرا حضور گیاهان و جانوران د ر برخی مناطق پررنگ و د ر برخی د یگر کم رنگ 
است؟ این پرسش بزرگ ترین سؤال مطرح شد ه د ر علم زیست شناسی است. د رک 
چگونگی تکامل و گسترش گونه ها و غنای بیشتر آنها د ر برخی مناطق، کلید 

شناسایی و حفاظت از د نیای پیرامون است. 
د ر مطالعه ای جد ید، د انشمند ان زند گی گیاهان را د ر کوه های هنگ د وان چین 
بررسی   )Qinghai-Tibet( تبت  هیمالیا و چینگ های-   ،)Hengduan(
کرد ند. آنها با استفاد ه از DNA د ر شناسایی شجره نامه گونه های گیاهی، رد پای 
رشته کوه های شکل گرفته د ر 30 میلیون سال پیش و باد و باران های موسمی پس 
از آن را د ر تنوع گیاهی امروز این منطقه یافتند. این پژوهش یک نمونه مشخص 
از چگونگی تأثیر تغییرات آب و هوا و محیط بر زند گی روی کره زمین است. ری 
)Ree( د ر این تحقیق، گیاهان د ر حال رشد مناطق کوهستانی را د ر ارتفاعات 
هنگ د وان د ر جنوب غربی چین بررسی کرد. از نظر او این منطقه به نسبت کوچک، 
به عنوان بخش فوق العاد ه جالبی از جهان و پناهگاه یک سوم کل گونه های گیاهی 
مخروطی،  جنگل های  از  زیبایی  مناظر  هنگ د وان  کوهستان  د ر  است.  چین 
نهرهای خروشان، د ره های ناهموار و علفزارهای مملو از گیاهان وحشی به چشم 

می خورند. 
بار د ر مناطق مرتفع کوه های هنگ د وان چین،  برای نخستین  چگونه گیاهان 
هیمالیا و چینگ های- تبت مستقر شد ه اند؟ د رواقع ری و همکارانش د ر پی یافتن 
چگونگی پراکنش گیاهان د ر این مناطق هستند. آنها برای د رک این موضوع، به 
بازسازی فیلوژنتیک پرد اختند. د رواقع، استفاد ه از DNA و شواهد موجود د ر 
سنگواره ها و پیوند شجره نامه گیاهان به هم نشان د اد که قد مت استقرار گیاهان 
 DNA این منطقه به د ه ها میلیون سال پیش بازمی گرد د. پژوهشگران با مقایسه
گونه های مختلف مستقر د ر این منطقه، چگونگی ارتباط و تکامل آنها را د ر کنار 
هم بررسی کرد ند. با مقایسه و مشاهد ه تفاوت های موجود د ر توالی DNA های 
یک گروه از گیاهان مختلف و استفاد ه از سنگواره گیاهان به عنوان معیار، می توان 
زمان ظهور گیاهان را برآورد کرد، همچنین می توان زمان زند گی اجد اد این گیاهان 
را تخمین زد، د رواقع می توان به شجره نامه گیاهان د ست یافت. د ر این مطالعه ری 
و همکارانش توانستند منشأ گیاهان مستقر د ر نواحی مرتفع هنگ د وان، هیمالیا و 

چینگ های- تبت را رد یابی کنند. 
تعد اد زیاد ی از گیاهان برای نخستین بار د ر کوه های هنگ د وان تکامل یافتند، 
پس از برخورد صفحه تکنوتیکی هند با آسیا و تشکیل کوه های جد ید، انبوهی از 
زیستگاه ها د ر اطراف کوه ها و اعماق د ره ها نمایان شد ند. زمانی که کوه های جد ید 
به وجود آمد ند، منطقه یاد شد ه با وزش باد و بارش باران های موسمی روبه رو شد، 
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تشکیل کوه ها و باد و باران های موسمی به ایجاد مراکز تنوع زیستی کمک 
کرد ه  است

ترجمه:مریممعصومتمیمی*

به نظر می رسد، با حضور کوه های جد ید، باد های غالب منطقه تغییر کرد و شرایط 
جد ید آب و هوایی به وجود آمد.

ری د ر اد امه بیان می کند: اثر ترکیبی کوه ها و باد و باران های موسمی به مثابه 
نه  باران های موسمی  بود.  افزود ن سوخت روی شعله جت گونه زایی گیاهی 
تنها آب بیشتری برای رشد گیاهان فراهم می کرد ند، بلکه نقش بسیار مهمی نیز 
د ر ایجاد توپوگرافی ناهموار د اشتند، به این ترتیب، با وقوع فرسایش، د ره های 
عمیق تر و رشته کوه های بیشتری ظاهر شد ند. با افزایش ناهمواری های طبیعت، 
حرکت جمعیت های گیاهی محد ود خواهد شد، چنانکه گذر از یک د ره عمیق به 
مراتب د شوارتر از یک د ره کم عمق است. بنابراین با افزایش شکاف و موانع میان 
جمعیت ها، باید منتظر سرعت بیشتر د ر تکامل بود و این د قیقًا مطابق نتایج تیم 
تحقیقاتی از بازسازی شجره نامه ژنتیکی گیاهان است؛ با افزایش چشم اند ازهای 
طبیعی د ر طول زمان، جمعیت های گیاهی به گونه های گیاهی منفک شد ند و 
تنوع زیستی امروزی را شکل د اد ند. پژوهش ری و همکارانش عالوه بر نمایش 
چگونگی تأثیر تغییرات زمین شناسی و اقلیمی د ر 30 میلیون سال گذشته بر 
پراکنش گیاهان، سبب ایجاد د رک بهتری از تغییرات اقلیمی د ر حال وقوع خواهد 
شد. ازنظر ری و همکارانش اکوسیستم های کوهستانی به د لیل استقرار موجود ات 
وابسته به ارتفاع و د ما، نسبت به عواملی همچون گرمایش زمین بسیار حساس 
هستند. بنابراین، شناسایی و د رک فرایند تأثیر تغییرات محیط زیستی روی گیاهان 
مناطق مرتفع مربوط به 20 میلیون سال پیش، می تواند به ما کمک کند تا تأثیر 

تغییرات جوی امروز را روی فرزند ان آن گیاهان پیش بینی کنیم.
د بیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: پژوهش فوق تأیید کنند ه یافته های فراوانی 
د ر خصوص تنوع زیستی غنی گیاهی د ر کوهستان-های جهان است. د رواقع 
کوهستان ها به نوعی کانون های ارزشمند تنوع زیستی گیاهی و گونه زایی هستند. 
البرز، سلسله جبال زاگرس و رشته  ایران هم، چنین است. سلسله جبال  د ر 
کوه های مرکزی ایران، بیشترین تنوع و بیشترین گونه های انحصاری را د ر خود 
جای د اد ه اند. این نوع تحقیقات به د ولت ها و سازمان های بین المللی تأکید می کند 
تا برای حفاظت از گنجینه های اکوسیستمی، گونه ای و ژنتیکی موجود د ر مناطق 

مختلف جهان، کوششی د وچند ان باید کرد. 
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