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اگرچـه دسـت کم 75 درصـد از گونه هـای گیاهـی )محصـوالت 
کشـاورزی( مـا وابسـته بـه فعالیت گرده افشـان های وحشـی هسـتند، 
امـا شـناخت مـا در مـورد ارجحیـت آنهـا در انتخـاب کـم اسـت. بـا 
کاهـش جمعیـت جهانـی حشـرات، مهـم اسـت بدانیـم چـه عواملـی 
گرده افشـان های وحشـی هماننـد مگس هـای گل )hoverflies( را بـه 
گل هـا جلـب می کننـد و اینکـه چگونـه ایـن ارجحیـت در مواجهـه با 

تغییـرات محیطـی متفاوت اسـت. 

مـن و شـما در یـک جهـان حسـی )دیداری، شـنیداری، المسـه و 
چشـایی( زندگـی می کنیم کـه ترکیب آنها بـه ما درک محیـط اطرافمان 
به عنـوان یـک مگـس  با این حـال، تصـور درک جهـان  را می دهـد. 
بـا مغـزی به انـدازه سـر سـوزن را مجسـم کنید. بسـیاری از حشـرات 
بـا مغزهـای کوچـک می تواننـد دقیقـًا همـان کاری را کـه مـا می کنیم 
)شناسـایی اشـیایی ماننـد گل یـا گیـاه( انجـام  دهنـد و بـا ترکیبـی از 

نشـانه هایی ماننـد رنـگ، شـکل و عطـر، گل هـا را شناسـایی کنند.
دانشـگاه  از   )Karin Nordström( نورداسـتروم  کاریـن  گـروه 
آپسـاالی سـوئد و دانشـگاه فلیندرز اسـترالیا و گروه شـانون اولسـون 
)Shannon Olsson( از مرکـز ملـی علوم زیسـتی بنگلـور هند برای 
مـدت طوالنـی به ایـن موضـوع پرداختند کـه چگونه حشـرات با این 
مغـز کوچک می توانند اجسـامی ماننـد گل ها را تشـخیص دهند. حاال 
دو گـروه بـا کار مشـترک خـود روی مگـس گل، پاسـخ را یافتند. این 
حشـرات بـرای ایـن کار از یـک مکانیـزم حسـی چندبعـدی اسـتفاده 
می کننـد. بـه عبـارت دیگـر، مگس هـای گل بـه ترکیبـی از اطالعات 
)نشـانه ها( ازجملـه شـکل، انـدازه، رنـگ و عطر نیـاز دارند تـا گل ها 
را در محیط هـای مختلـف در سراسـر جهان شناسـایی کننـد. نتایج این 

رمزگشاییازقوانینجذبگردهافشانهابرایشناساییگلها
دو گـروه بـا توجـه بـه دانـش کم مـا در مـورد چگونگی جلـب توجه 

حشـرات گرده افشـان وحشـی بـه گل ها بسـیار مهم اسـت. 
روی  پژوهش هـا  بیشـتر  می گوینـد:  نورداسـتروم  و  اولسـون 
گرده افشـانی مربـوط بـه اقلیـم یـا منطقـه خـاص بـوده و درنتیجـه 
پیش بینـی اینکـه ارجحیـت گل هـا بـرای گرده افشـانی در آمریـکای 

شـمالی مشـابه آنچـه در اروپـا یـا آسیاسـت، مشـکل اسـت. 
کار پژوهشـگران با جمع آوری مشـاهدات در مورد رفتار مگس گل 
در سـه زیستگاه طبیعی این حشـرات– منطقه گرمسیری بنگلور، سیکیم 
در آلپایـن و اپسـاال در سـوئد- آغاز شـد. این مشـاهدات بـه آنها کمک 
کـرد اطالعاتـی درخصـوص ویژگی هـای گل هایـی کـه بـرای مگس ها 
جذابیـت داشـته و آنهایی که برای مگس ها جذابیت نداشـتند، جمع آوری 
کننـد. سـپس تیم تحقیـق، تمام یافته هـای خـود را از دیدگاه آمـاری در 
مـورد ویژگی هایـی که به نظر می رسـید بـرای مگس های گل بیشـترین 
و کمتریـن جذابیت را داشـت، اسـتخراج کردنـد. بعد با اسـتفاده از نتایج 
تجزیـه و تحلیل هـای آمـاری خـود، مجموعـه ای از گل هـای فرضی که 
بـرای مگس ها جذابیت داشـتند را مدل سـازی کرده و آنهـا را در بنگلور، 

سـیکیم و آپسـاال آزمایش کردند.
آزمایش هـا بـا مدل هـای مصنوعـی نشـان می دهد کـه مگس های 
گل، ترکیبـی از ویژگی هـای خاصـی از گل را در یـک محیـط خـاص 
ترجیـح می دهنـد. بـرای نمونـه، مدل هایـی از گل آبی کوچـک با یک 
رایحـه خـاص به شـدت بـرای مگس هـای گل در بنگلور جـذاب بود، 

درحالی کـه در مناطـق سـیکیم و آپسـاال این گونـه نبود.
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مگس گل در حال تغذیه از گرده های گل
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