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پژوهش جدید منتشر شده در مجله Science نشان داد که گیاهان نیز قادرند پاسخ سیستم ایمنی 
خود را در برابر بیماری ها تنظیم کنند. آنها این عمل را با استفاده از یک گروه از پپتیدهای کوچک به 
نام RALFs )عوامل قلیایی کننده سریع( انجام می دهند. بدین نحو که وقتی مشکل بیماری به وسیله 
سیستم ایمنی گیاهان رفع شد، پپتیدهای مذکور از پاسخ بیشتر سیستم ایمنی جلوگیری می کنند. 

بنابراین گیاهان، انرژی خود را با توقف در ایمنی سازی، به رشد و نمو اختصاص می دهند.
دکتر جاکلین موناگهان، گیاه شناس دانشگاه کویینز و یکی از پژوهشگران این تحقیق با عنوان 
بررسی چگونگی پاسخ و تنظیم سیستم های ایمنی گیاهان در برابر تنش ها و بیماری ها گفت: بیشتر 
مردم با سیستم ایمنی خود و نحوه کارکرد آن آشنا هستند ولی ما اغلب نمی توانیم سیستم ایمنی 
سایر موجودات زنده را تشریح کنیم. وی ادامه  داد: زمانی که خطر رفع می شود، پاسخ های ایمنی نیاز 
به خاموش شدن دارند؛ در غیر این صورت می توانند اثرات منفی روی موجود زنده بگذارند. در 
انسان ها این امر می تواند منجر به عارضه های خودایمنی شود. در گیاهان هم محدود شدن رشد و 

دیگر اثرهای خسارت زا را شاهد هستیم.
آنها برای این پژوهش گیاهان را با عوامل بیماری زای مختلف آلوده کرده و سپس پاسخ های 
ایمنی را با اندازه گیری گونه های فعال اکسیژن )ROS( ردیابی کردند. آنها با آزمایش های ژنتیکی و 
شناسایی تعدادی از ژن هایی که برای این پاسخ های ایمنی مهم هستند به درک بهتری از قدرت گیاه 

در توقف  مبارزه با بیماری ها رسیدند.
این نتایج نشان می دهد که اگر عوامل تحریک کننده ایمنی را برای گیاهان کاهش دهیم، آنها 
انرژی خود را به جای مبارزه با آلودگی، برای رشد صرف خواهند کرد. این امر می تواند تأثیری 

شگرف بر افزایش تولید مواد غذایی داشته باشد.
طبیعـت ایـران: مکانیسـم تنظیم سیسـتم های ایمنـی گیاهـان در برابر تنش هـا و بیماری ها، 
اصـل جالـب توجهـی را در زندگـی فـردی و اجتماعـی بشـر یـادآور می شـود که وقتـی روی 
عواملـی که خیلی هم دردسرسـاز نیسـتند توجه، انرژی و بودجه صرف می شـود، بـه یقین برای 
ویژگی هـای مهم تـر ماننـد آموزش، بهداشـت، فرهنـگ و به عبارتی رشـد بهتر جامعـه تمرکز و 

انـرژی به طـور جـدی کاهش خواهـد یافت.
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با اسـتفاده از فسـیل ها و فناوری جدید میکروسـکوپ 
توموگرافـی اشـعه X سـینکترون )SRXTM( سـاختار 

بذرهـای گونه هـای مختلـف از گیاهـان گل دار اوایل دوران 
کرتاسـه، زمان حیات دایناسـورها بازسـازی شـد. 

بـه گـزارش الیو سـاینس، دانشـمندان اخیـراً بذرهای بسـیار 
کوچکـی از زالزالـک با قطـر کمتـر از 2/5 میلی متر کشـف کرده اند 

کـه قدمتشـان بـه 110 تـا 125 میلیون سـال پیش می رسـد.
طـول  در  غیرمنتظـره ای  به صـورت  شـده  فسـیل  بذرهـای 
میلیون هـا سـال به خوبـی حفـظ شـده اند به طوری کـه سـاختارهای 

سـلولی آنهـا هنـوز هـم قابـل مشـاهده بود.
السـمایر فریـس، مسـئول این پژوهـش و همکارانـش در موزه 
تاریخ طبیعی سـوئد با مطالعه فسـیل های برجای مانـده نهان دانگان 
)گیاهـان گل دار( از آمریکای شـمالی و پرتغـال بخش های جدیدی 

از سـاختار و نحوه رشـد دانه ها را رمزگشـایی کردند. 
آنهـا بـا اسـتفاده از ایـن فسـیل ها و فنـاوری جدید خـود برای 
نخسـتین بـار قـادر به تشـخیص جنین دانـه و بافت نگهـداری مواد 
غذایـی اطـراف جنیـن بـذر در 75 گونـه از جنس هـای مختلـف 

شدند. 
ابتدایـی  بخش هـای  از  اطالعـات جدیـدی  پژوهش هـا  ایـن 
زندگـی نهان دانگان نخسـتین ارائه می دهـد. اهمیت ایـن یافته ها در 

دانههـای اولیـن کشـف
دوران از گلدار گیاهـان

دایناسـورها

شـناخت اکولـوژی گیاهـان گل دار و نیـز نحوه سـازگاری این گیاهان 
بـه اشـعه های مضـر خورشـیدی در اوائل دوره کرتاسـه اسـت. 

طبیعـت ایـران: علـوم جدیـد کمـک کـرده تا شـناخت انسـان از 
موجودات پیرامون خویش بیشـتر شـود. کشـف قدمت چندین میلیون 
سـاله گیاهـان و حضـور آنها در کـره زمیـن، وظیفه ما را بـرای حفظ 
و نگهـداری آنهـا بیشـتر می کنـد. انسـان و  فعالیت هایـش در تاریـخ 
طبیعـت سـبب از بیـن رفتـن تعـداد بی شـماری از گونه هـای گیاهـی 
شـده و اگـر در افـکار و رفتـارش نسـبت به محیـط زنـده پیرامونش 
تجدید نظـر جـدی نکنـد، به یقیـن انقـراض گونه های مختلـف حیات 

به خصـوص گیاهان سـرعت بسـیار بیشـتری خواهـد گرفت. 

)سمت  جنین  بعدی  سه  و  چپ(  )سمت  دوبعدی  تصویر 
راست( بذر یک نهان دانه مربوط به اوایل دوران کرتاسه 

http://www.livescience.com/53309-cretaceous-
flower-seeds-found.html

The findings were published online Dec. 16 in the journal Nature.
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انجــام تحقیقــی در مــورد بیــش از صــد هــزار زن آمریکایــی نشــان 
داده اســت زنانــی کــه خانــه آنهــا در محلــی سرســبز )اعــم از پارک، 
بــاغ، جنــگل و مرتــع( واقــع شــده 12 درصــد بیــش از زنــان ســاکن 

در مناطــق فقیــر از پوشــش گیاهــی، عمــر می کننــد.
بــه گــزارش الیــو ســاینس، لینــدا بیرنبــام، مدیــر مؤسســه ملــی 
ــت:  ــق گف ــن تحقی ــج ای ــط ضمــن اعــالم نتای ــوم بهداشــت محی عل
ــی روی  ــای مختلف ــه روش ه ــبز ب ــای س ــی و فض ــش گیاه پوش
ســالمت جوامــع تأثیــر به ســزایی  می گــذارد. بنابرایــن بســیار مهــم 
ــی محــل  ــا در زیبای ــه تنه ــان ن ــان و درخت ــه گیاه ــم ک اســت بدانی

ســکونت مــا، بلکــه در ســالمت مــا نیــز مفیــد هســتند.
محققــان دانشــگاه هــاروارد و بیمارســتان زنــان بوســتون ســطح 
ــب از  ــزار زن داوطل ــراف محــل ســکونت 110 ه ــبز اط فضــای س
سراســر آمریــکا را از طریــق تصاویــر ماهــواره ای بررســی کردنــد. 
ــطح  ــت و س ــن، قومی ــر س ــبز، اث ــای س ــزان فض ــر می ــا عالوه ب آنه
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــان م ــن زن ــر ای ــرگ و می ــر م ــز ب ــد را نی درآم
ــراد  ــن اف ــی ای ــر تصادف ــر غی ــرگ و می ــزان م ــی می ــد. بررس دادن
ــی در  ــه زندگ ــان داد ک ــا 2008 نش ــال های 2000 ت ــول س در ط
مناطــق سرســبز، باعــث کاهــش نــرخ مــرگ و میرهــای غیرتصادفی 
می شــود. زنانــی کــه در مناطــق سرســبز زندگــی می کننــد کمتــر بــه 
بیماری هــای کلیــوی )41 درصــد(، تنفســی )34 درصــد( و ســرطان 
)13 درصــد( دچــار می شــوند. طبــق نظــر ایــن پژوهشــگران 
ــول  ــالمت و ط ــر س ــبز ب ــای س ــت فض ــر مثب ــم تأثی ــل مه دو عام
ــی  ــای بدن ــرای فعالیت ه ــا ب ــم آوردن فض ــد از: فراه ــر عبارتن عم
ــردگی از  ــترس و افس ــش اس ــی و کاه ــای اجتماع ــا گردهمایی ه ی

افزایشطولعمربازندگیدرمحیطهایسرسبز
ــرار گرفتــن در طبیعــت. طریــق ق

در واقــع، ایــن مطالعــه نشــان داد زنانــی کــه در مناطــق سرســبز 
زندگــی می کننــد، افســردگی کمتــری داشــته و ســاعات بیشــتری را 

ــد. ــی می کنن ــای اجتماع صــرف شــرکت در  فعالیت ه
http://www.livescience.com/54463-vegetation-
mortality.html

طبیعــت ایــران: اهمیــت اثرگــذاری طبیعــت و به خصــوص 
ــای  ــد یافته ه ــان ها و تأیی ــا انس ــی م ــر زندگ ــی ب ــش گیاه پوش
ــع طبیعــی  ــه حفــظ مناب ــزوم توجــه بیــش از پیــش ب ــر ل علمــی، ب
ــال  ــورهای در ح ــت در کش ــظ و حراس ــن حف ــد. ای ــد می کن تأکی
ــب،  ــای مناس ــود آموزش ه ــی و نب ــر فرهنگ ــل فق ــعه به دلی توس
ــه دســت اندرکاران  ــرای هم ــن کار ب بســیار ســخت تر اســت. بنابرای
و دلســوزان ایــن حــوزه دشــوار خواهــد بــود. شــاید پررنــگ نشــان 
ــبز  ــای س ــود فضاه ــل نب ــر به دلی ــرگ و می ــا و م دادن بیماری ه

ــد. ــن دشــواری بکاه ــی از ای ــد اندک مناســب، بتوان


