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پرفسور راینر هدریش )Rainer Hedrich(، دانشمند علوم 
گیاهی و بیوفیزیک از دانشگاه Julius-Maximilians آلمان 
بیش از 35 سال روی چگونگی تنظیم تعادل آب در گیاهان 
مطالعه کرده است. او یک روش کاماًل جدید و غیرمنتظره صرفه جویی آب را 
درگیاهان کشف کرده که به گفته خودش یکی از شگفت انگیزترین کشفیات در 
زندگی اش بوده است. گروه او به همراه محققانی از دانشگاه آدالید در استرالیا 
 Nature مجله  در  تحقیق  این  نتایج  کردند.  کشف  را  جدید  استراتژی  این 

Communications منتشر شد.
طبق این پژوهش، گیاهان از مولکول عالمت دهنده گاما آمینوبوتیریک اسید 
)GABA( برای به خاطر سپردن میزان خشکی استفاده می کنند. به این ترتیب که 
گیاه در مواجهه با خشکی GABA تولید می کند. هر چه خشکی بیشتر باشد، 
GABA بیشتری در طول روز در بافت گیاه جمع می شود. صبح روز بعد، مقدار 
GABA میزان باز بودن روزنه های برگ گیاه را تعیین می کند. کاهش قطر باز 

بودن روزنه ها می تواند اتالف آب را محدود کند.
نیز وجود  انسان و حیوانات  GABA مولکول عالمت دهنده ای است که در 
داشته و به عنوان پیام رسان سیستم عصبی عمل می کند. اگرچه گیاهان فاقد 
سلول عصبی و مغز هستند، ولی GABA در گیاهان در فرایندهای مرتبط با 
 GABA حافظه عمل می کند. دانشمندان نشان دادند گیاهان گوشت خوار از
به عنوان حافظه کوتاه مدت برای شمارش تعداد دفعاتی که طعمه در تله می افتد 
نیز استفاده می کنند. به این ترتیب که هر بار طعمه به گیاه برخورد می کند، سطح 
کلسیم در سلول تغییر می کند و بیوسنتز آنزیمی GABA در گیاه تنظیم می شود.
اظهار  آدالید  دانشگاه  از   )Matthew Gilliham( گیلیهام  متیو  پرفسور 
می دارد: »اثر GABA در محصوالت مختلف اثبات شده است. به عنوان مثال 
می شوند.«  بسته   GABA تأثیر  تحت  سویا،  و  لوبیا  جو،  برگ  روزنه های 
نتایج آنها نشان داده است گیاهان جهش یافته ای که GABA بیشتری تولید 

می کنند به آب کمتری احتیاج داشته و در خشک سالی مدت طوالنی تری زنده 
می مانند. البته دانشمندان، مولکول های عالمت دهنده  دیگری را نیز در گیاهان 
 Xu شناسایی کرده اند که باعث بسته شدن روزنه های برگ می شوند، ولی دکتر
نویسنده مسئول مقاله، توضیح می دهد، مکانیسم عمل GABA متفاوت از سایر 

مولکول های عالمت دهنده است.
است،  مواجه  زیادی،  آب و هوایی  تغییرات  با  زمین  که  حاضر  حال  در 
افزایش اطالعات دانشمندان در مورد مکانیسم های صرفه جویی آب و تحمل 
خشک سالی گیاهان، بسیار اهمیت دارد، زیرا چند سالی است که افزایش گرما 
و خشک سالی، نه تنها بسیاری از محصوالت را تحت تأثیر قرار داده، بلکه منابع 
آب مورد نیاز کشاورزی را نیز تهدید می کند. بنابراین، بشر به طور فزاینده ای 

نیازمند تولید ارقام جدیدی است که با کمترین آب، بازده خوبی داشته باشند.
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: شاید تا چند دهه پیش زندگی و نیز فعل 
و انفعاالت درون گیاهان ساده به نظر می رسید. اما رفته رفته نشان داده شد که 
این موجودات دارای سیستم های تکامل یافته حیرت انگیزی هستند و کماکان 
دانشمندان در مسیر شناخت مکانیسم های پیچیده درون گیاه گام های ارزشمندی 
برمی دارند. با وجودی که هنوز پژوهشگران به نبود مغز و سیستم عصبی در گیاه 
اشاره می کنند، کشف های فراوان از راه های مختلف کنترل و چگونگی پاسخ دهی 
دارد.  آنها  اعجاب آور  و  عالی  تکامل  از  نشان  مختلف،  عوامل  به  گیاهان 
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