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بسیاری فکر می کنند، گیاهان موجودات خسته کننده ای هستند که فقط 
فتوسنتز می کنند؛ در حالی که حیوانات موجودات سرگرم کننده ای هستند! 
نگاهی به تعامل بین مورچه ها و گیاهان این طرز تفکر را تغییر می دهد. 
مانند  می کنند؛  خود  را جذب  مورچه ها  مختلفی  روش های  با  گیاهان 
تولید شهد برای تغذیه یا وجود خارهای توخالی در گیاهان که مورچه ها 
می توانند از آنها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. درعوض گیاهان مورچه ها 
تحقیق  در  می گیرند.  به خدمت  محافظ  به عنوان  یا  دانه  انتشار  برای  را 
جدیدی که در مجموعه مقاالت آکادمی علوم به چاپ رسیده، محققان 
با تجزیه تاریخچه ژنتیکی 1700 گونه مورچه و 10 هزار گونه گیاهی 
متوجه تاریخچه طوالنی تکامل سلول های مورچه و گیاهان شدند. مت 
نلسن )Matt Nelsen(، محقق پسا دکترا و نویسنده اصلی مقاله، می گوید: 
»تکامل هم زمان این دو موجود از زمانی آغاز شد که مورچه ها شروع به 
تغذیه از گیاهان کرده و گیاهان با ایجاد ساختار هایی مورچه ها را وادار 
کردند در قبال غذا به آنها خدمت کنند!« نلسن که این مطالعه را با ریک 
ری )Rick Ree( و کوری مورو )Corrie Moreau( محققان موزه فیلد 
)Field Museum(، انجام داد توضیح می دهد: »ساختارهای مختلفی در 
گیاهان وجود دارد که مختص استفاده مورچه ها هستند. برخی از گیاهان 
ویژگی هایی دارند که مورچه ها را به دفاع از گیاهان در برابر حشرات 
و حتی پستانداران متقاعد میکند. اینها شامل خارهای توخالی  هستند 
یا ساقه  یا شهد روی برگ  که مورچه ها در داخل آن زندگی می کنند 
گیاهان است که مورچه ها از آن تغذیه می کنند. بعضی از مورچه ها تقلب 
می کنند و فقط شهد را می گیرند و می روند! اما بعضی دیگر به هر چیزی 
که در تالش برای صدمه زدن به گیاه است، حمله می کنند.« به گفته نلسن 
برخی گیاهان ازطریق جایزه دادن به مورچه ها، از آنها کمک می گیرند تا 
دانه هایشان را منتشر کنند! آنها با بسته های غنی غذایی متصل به دانه به نام

 elaisomes به مورچه ها جایزه می دهند. مورچه دانه را برداشته و آن را 
به محل دورتری حمل می کند. سپس بسته غذا را می خورد و دانه را دور 
می اندازد. با این کار، دانه به محل دورتری که اغلب غنی از مواد مغذی 
برای رشد است می رود؛ جایی که دورتر از گیاهان والدین بوده و مجبور 
نیستند بر سر منابع غذایی با والدین رقابت کنند. اما دانشمندان مطمئن 
نبودند که چگونه رابطه تکاملی بین مورچه ها و گیاهان آغاز شد. اینکه 
آیا کار با مورچه ها شروع شد و آنها رفتارهایشان را برای بهره گیری از 
گیاهان تکامل دادند یا اینکه گیاهان با تکامل ساختارهایی بهره گیری از 
مورچه ها را آغاز کردند؟ تاریخچه تکامل هم زمان مورچه ها و گیاهان به 
دوران دایناسورها می رسد. متأسفانه با استفاده از فسیل ها به راحتی نمی توان 

گفت که چگونه موجودات با هم تعامل داشتند. بنابراین نلسن و همکارانش 
برای تعیین تاریخچه تکاملی تعامل گیاه- مورچه، از داده های دی ان ای و 
پایگاه های داده های اکولوژیکی استفاده کردند. مورو اظهار داشت: »در 
مطالعه حاضر میان ویژگی های رفتاری مورچه ها و ساختاری گیاهان با 
شجره نامه مورچه ها و گیاهان ارتباط برقرار کردیم تا تعیین کنیم چه زمانی 
مورچه ها شروع به تغذیه از گیاهان و زندگی در آنها کردند و چه زمانی 
گیاهان توانایی تولید ساختارهایی را به دست آوردند که مورچه ها از آن 
استفاده کنند«. این گروه پژوهشی به وسیله فرایندی که بازسازی وضعیت 
نام دارد، تاریخچه ویژگی های رفتاری مورچه ها و ساختاری  اجدادی 
گیاهان را در شجره نامه هایشان ترسیم کردند. آنها توانستند زمانی را تعیین 
کنند که گیاهان شروع به تکیه کردن بر مورچه ها برای دفاع و انتشار بذر 
کردند. نلسن می گوید: »برخی از مورچه ها به طور مستقیم از گیاهان استفاده 
نمی کنند، درحالی که دیگران برای خوردن غذا، تغذیه، زیستگاه و النه سازی 
به آنها متکی هستند. ما دریافتیم که مورچه ها برای استفاده کامل از گیاهان، 
سرمایه گذاری کرده اند. ابتدا مورچه ها شروع به تغذیه از گیاهان کردند و 
سپس در آنها النه گزیدند. این افزایش گام به گام وابستگی به گیاهان، ما 
را شگفت زده کرده است«. اگرچه از لحاظ تکاملی رابطه سود دوطرفه بین 
مورچه ها و گیاهان در طول سال ها وجود داشته است، ولی به نظر نمی رسد 
این رفتار مزیتی برای مورچه ها باشد. نلسون می گوید: »خانواده هایی از 
مورچه ها که برای غذا یا زیستگاه به گیاهان وابسته اند تنوع بیشتر یا رشد 
سریع تری نسبت به مورچه هایی که وابسته به گیاهان نیستند، ندارند.« این 
مطالعه از این نظر که چگونگی شکل گیری و تکامل این تعامالت گسترده 

و پیچیده را روشن می کند، مهم است.
دبیر تخصصی اخبار علمی- تحلیلی: طبیعت درطول تکامل عناصر خود، 
همه راه های ممکن را برای حفظ و پایداری آنها طی کرده است تا به بلوغ 
و شکفتگی زیبای خود برسد. هر موجودی در این جهان، مسئولیت و 
کاری را در برابر خود و دیگران برعهده دارد. پیشرفت های علمی نیز کمک 
کرده تا از شگفتی ها و زیبایی های آفرینش بیشتر بدانیم و از ناشناخته ها، 
برنامه های  در  مدت هاست  مورچه ها  فعالیت  و  نظم  کنیم.  رمزگشایی 
تحقیقاتی دانشمندان قرار گرفته است اما خبر فوق به تأثیرات بی مانند آنها 

در نظام تکاملی گیاهان اشاره خیره کننده ای دارد.
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چگونه گیاهان مورچه   ها را به خدمت خود درآوردند؟
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