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و  قـارچ  بیـن  همزیسـتی  از  کـه  هسـتند  موجوداتـی  گلسـنگ ها 
جلبـک به وجـود می آینـد و بـرای انجـام اعمـال حیاتـی خـود از 
رطوبـت هـوا اسـتفاده می کننـد. ولـی برخـی از گلسـنگ ها ماننـد

بـا  قـارچ  همزیسـتی  حاصـل  کـه    Lobaria scrobiculata
سـیانوباکتری ها هسـتند برای فعال سـازی فتوسـنتز خود نیـاز به آب 
 Annals of Botany  دارنـد. امـا براسـاس تحقیقـی کـه در مجلـه
منتشـر شـده ایـن موجـود اسـتراتژی تولید مثلـی خـود را براسـاس 
وجـود یـا نبـود بارندگـی تغییـر می دهـد. بنابرایـن، در مکان هـای 
خشـک، ایـن گلسـنگ کـه روی درختـان زندگـی می کند شـروع به 
تولید مثـل در حجم هـای کوچـک ولـی با تراکـم و تعداد بـاال می کند.
دانشـگاه پژوهشـگر   ،)Sonia Merinero( مرینـرو  سـونیا 

ــوئد( و  ــتکهلم )س ــگاه اس ــد( و دانش  Rey Juan Carlos  )مادری
ــن  ــم ای ــا معتقدی ــد: »م ــش، می گوی ــن پژوه ــئول ای ــنده مس نویس
اســتراتژی، نوعــی واکنــش بــه کمبــود آب اســت.« در محیط هــای 
تولید مثلــی  فــاز  وارد  به ســرعت  گلســنگ  ایــن  کم بــارش، 
 soredia ــام ــی به ن ــاختارهای تولید مثل ــادی س ــداد زی ــده و تع ش
ــارچ  ــک ق ــات کوچ ــار soredia، قطع ــا انتش ــد. ب ــد می کن تولی
پایــداری  به این وســیله  و  می شــوند  منتشــر  ســینوباکتری ها  و 

ــد.  ــن می یاب ــه تضمی ــن گون ــای ای جمعیت ه
»تئــوری  همچنیــن  پژوهــش،  ایــن  نتایــج 
ــرای  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــا« را ک ــتراتژی های بق اس
ــود  ــده ب ــوان ش ــات عن ــان و حیوان ــل گیاه تولید مث
ــخص  ــن مش ــش از ای ــگران پی ــرد. پژوهش ــد ک تأیی
ــای نامناســب،  ــه در محیط ه ــه چگون ــد ک ــرده بودن ک
گیاهــان و حیوانــات که دارای رشــد نامناســب هســتند 
ــل  ــه تولید مث ــا و حشــرات(، شــروع ب ــد ماهی ه )مانن
در انــدازه کوچــک ولــی بــا تعــداد زیــاد می کننــد تــا 

ــد. ــن کنن ــود را تضمی ــل خ ــات نس حی

ثابـت  قـارچ  قلمـرو  در  هرگـز  نظریـه  ایـن  امـروز،  بـه  تـا 
گلسـنگ ویژگـی  »ایـن  می دهـد:  ادامـه  مرینـرو  بـود.  نشـده 
 L. scrobiculata بسیار مهم است و کنجکاوم بدانم آیا این تئوری 
در بسیاری از گونه های دیگر گلسنگ که دارای تولید مثل غیرجنسی 
هستند نیز صادق است؟« این محققان تأکید می کنند این نوع تولیدمثل 
همانند تولیدمثل جنسی در گیاهان است که توسط دانه تکثیر می شوند. 
ایـن یافته هـا دانـش مـا را در مـورد اسـتراتژی های تولید مثـل 
در گلسـنگ ها افزایـش می دهـد. گلسـنگ ها موجوداتـی هسـتند که 
اگرچـه در تمـام اکوسیسـتم های زمین یافت می شـوند و عملکردهای 
زیسـت محیطی مهم را انجـام می دهند ولی دانش ما از زیست شناسـی 

و اکولـوژی آنها بسـیار اندک اسـت.
طبیعـت ایـران: همـه آفرینش در تالش اسـت تا از آنچه بشـر بر 
سـر کـره زمیـن آورده، رهایـی یابـد و هر طور شـده خـود را نجات 
دهد. گلسـنگ ها هم از این قاعده مسـتثنا نیسـتند و کوشـش خود را 

بـرای مبارزه بـا کمبود آب و خشکسـالی آغـاز کرده اند.
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