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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                             ديپلوم انجير کريم عطائی:ليکوال  ١٦-١٢-٢٠١٠  ني
                       از مطبوعات سويس 

 

 چرا در خزان جنگالت به رنگ سرخ می درخشند؟
  علما در کوشش اند تا پديدۀ رنگهای خوش آيند طبيعت را تشريح کنند

  کوسماشتيفانی : نويسنده 
 

  
، ديگران،مانند تاک وحشی در رنگ های درخشان خزان عرض وجود )منظرۀ باالديده شود(در حاليکه بعضی از نباتات هميشه سبز هستند 

  .محققين می خواهند اين معمارا حل کنند. می کنند
 

مان پيمانه اسباب ليکن آنچنان که اين پديده معلوم است به ه. برگها را درخزان رنگ آميزی مفرط، می درخشاند
  .سيرتکاملی در عقب آن نامعلوم استند

 
تعداد : اينکه در خزان برگها رنگه می شوند تعلق به عواملی دارد که اطفال بايد آنهارا در بارۀ اين فصل سال بآموزند

 آن مدت زمان طويل نيز فکر می شد که داليل. بی حد اشخاص از اين پديدۀ طبيعت سال به سال خوشنود می شوند
عقيده بر اين بود که به صورت تصادفی توليد ضمنی پروسۀ باشد که درخت آمادگی می گيرد بعد : شناخته شده باشد

ولی قبل از تقريباً  ده سال ساحۀ تحقيق نا ماليمانه از خواب عميقش تکان خورده بيدار . آز آن برگ هايش را بريزاند
  .بود " Coevolutionن کوِاولوسيو"سيگنال بيدار کننده تئوری . گرديد

]Coevolutionعبارت است از تأثير متقابل در انکشاف دو موجود حين مسير سير تکاملی [.  
. از يک بازی متقابلِ  سيرتکاملی بين حشرات و درختان نشأت می کند" جامۀ رنگين خزان"به اساس اين نظريه 

  .زانی آغاز گرديده است، هنوز هم دوامدارندمباحثات که در اثر اين نظريه نسبت به زمينۀ رنگهای برگهای خ
    

   مواد رنگ در خزانSynthese) ترکيب(سنتيز
اين ها عبارت اند از : در قدم نخست دوگروپ مواد رنگ اند که رنگهای خزانی جنگالت را تهيه می دارند

و دوومی آن " ی نارنج-زرد"گروپ اول رنگ های  ". Anthocyaneآنتوسيان "و  " Carotinoideکاروتينيوئيد"
در برگ ها به هرسن که باشند موجود " کاروتينيوئيدها. " را توليد می کنند)از روشن تا تاريک(" بنفش-سرخ"پرداس

" کاروتينيوئيدها. " پوشانيده می شوندChlorophylکولوروفيول"اند ولی به صورت نورمال با رنگ سبز برگ گويا 
اين عمل واقع می گردد زيرا . خزان به اجزای بی رنگ خود تجزيه گردددر " کولوروفيول"وقتی نمايان می شوند که 

به صورت عادی به آنها بسته " کولوروفيول"را  از پروتئين هايی بسيج می سازد که "  نايتروژن"درخت در خزان 
  . باشند"توليد جانبی"در اين مورد رنگهای خزانی می توانند در واقعيت يک . است و از برگ ها دوباره می گيرد

. اين مواد رنگ سرخ در خزان جديداً  در برگ ها توليد می گردند. طوری ديگر است" آنتوسيان ها"قضيه در مورد 
، توليدات جانبی اضافی را به "آنتوسيان ها"قرار نظر متخصصين، مدت زياد فکر می شد که درخت از طريق توليد 

ليکن درخت در برگ هايکه مرگ شان رسيده است منابع توليد . برگ ها که آنها را بعداً  می ريزاند، کنار می زند
" آنتوسيان ها"اين عمل می تواند به آن اشاره داشته باشد که در اين ماده به . يک ماده را سرمايه گزاری می کند
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ليام وي"داخل کردند که " کوِاولوسيون"اين مفکوره را بيولوگ های سيرتکاملی در تئوری . اهميت خاص متوجه باشد
ِ " هاملتون بنام " هاملتون"عالم مشهور برتانوی بانی آن است و برای بار اول از طرف يک محصل سابق

اين تئوری . از پوهنتون آکسفورد معرفی و با يک مـُدل رياضی به اثبات رسانيده شد " Marco Artchettiمارکواچيتی"
] يک طرف جنگالت و طرف ديگر حشرات"[سليحاتیت"شکوه رنگهای خزانی جنگالت را در برابر  نتيجۀ يکمسابقۀ 

درخت ها با رنگ سرخ برگهای خود اعالم می دارند که آنها مهماندار مساعد برای حشرات : توضيح می دارد
در مقابل . نيستند؛ واين از لحاظی که آنها مواد زيادی کمياوی دفاعی توليد می کنند يا اينکه مواد غذائی آنها قليل است

اين عمل مسابقۀ رقابت درختان را در داشتن سرخترين رنگ داغ . سرخترين برگ ها دوری می جويندحشرات از 
همزمان توان حشرات در درک کردن تفريق پرداس . می سازد زيرا آنکه سرختر است کمتر پارازيت را می پذيرد

  .ن عرض وجود می کننددر اخير اين پروسه جنگل های رنگۀ خزا. های رنگ سرخ هرچه بيشتر حساستر می شوند
زيرا اين حشره از جملۀ کمترين . برگها، حشرۀ است که در اين زمينه به آن بيشترين توجه به عمل می آيد" شپشک"

در اين فصل سال موجودات بالدار به سراغ درختان . حشراتی است که درخت های مهماندار خود را انتخاب می کند
ه می مکند و در پوست آن تخم گذاری می کنند تا دربهار آينده شپش های بی مساعد می برايند که از برگهای آن شير

از اينها باز هم نسل بالدار، بآلخره درخت را ترک گفته و به مهماندار مساعد نوع خود مراجعه می . بال از آن برآيند
 . کند

 

   سبز –شپشک های کور رنگ سرخ 
ً  از درخت دور نگاه می دارد، ضد و نقيض هستنداسناديکه رنگ سرخ خزان، اين حيوانک ها را حقيقت گرچه . ا

معلوم گرديده است که اين حشره پرداسهای مختلف سرخ را شناخته و تفاوت آن را نسبت به پرداسهای سبز، با آنکه 
عالوه بر آن در يک تجربه با رنگ های .  را نشان نمی دهد، کرده می تواند)Red-Receptor (چشمهايش آخذۀ سرخ

لف به حيث تلک، شپشک ها در واقعيت رنگ سبز را نسبت به سرخ دلچسپتر يافتند و در يک مطالعه که به مخت
در درختهای سيب با رنگهای سرخ خزانی  به صورت اوسط کمتر شپشک " آرچيتی"تازگی به نشر رسيده است، 

  . برگ را شمار کرد نسبت به درختهای که سبز مانده بودند
او برگ های . آلمان، قرار دارد" فرای بورگ"، زولوگ از پوهنتون "مارتين شيفر"، نتايج در برابر اين موضوع

سبز و سرخ رنگ کرده، باسرش ) تصوير پهلو( را "توت پرنده ها"درخت 
عدد آنها در . آلوده ساخت و  بعداً  شپشک های در آنها چسپيده را شمار کرد

 توانست نشان دهد که حقيقـتاً  رنگ "آرچيتی"ليکن . هردو رنگ مساوی بود
به اين معنی که او شپشک هارا باالی . سرخ سيگنال خطر بوده می تواند

درخت های سرخرنگ سيب و هم باالی درخت های سيب که سبز مانده 
وروی برگ های  % ٣٠روی برگ های سرخ کمتر از . بودند جابجا کرد

  . حيوانک ها زند مانده بودند% ٦٠سبز بيش از 
             

  )aucuparia Sorbus( ها پرنده توت درخت

نباتی را " فزيولوگ های"بعد از نشر آن، " Coevolutionکوِاولوسيون " ازتئوری سيرتکاملی های بيولوگ مفکورۀ 
سابقۀ " حفاظت کننده از تابش آفتاب"که  به حيث " Anthocyaneآنتوسيان "اينها با نظريۀ . روی  صحنه کشانيد

به اين وسيله نبات . وظيفه دارد تا نور آفتاب را بگيرد" Chlorophylکولوروفول. "نی دارد، به مقابله پرداختندطوال
و آب، قند می " کاربن داياوکسايد"انرژی آنرا جهت تثبيت کاربن به کار می برد به اين معنی که به کمک آن از 

 منابع که کمتر در برگ به مصرف می رسد عالقمندی الکن در خزان نبات بيشتر به دوباره به دست آوردن. سازد
در " آبريستويت" چنانکه ميرمن هيلين اوگهام فيزيولوگ از پوهنتون -کاربن) لنگراندازی(دارد نسبت به تثبيت 

در غيرآنهم درجۀ حرارت در خزان برای تثبيت مؤثر کاربن داياوکسايد اکثراً  بسيار پائين . توضيح می دارد" ويلز"
. گرچه سبزی برگ هنوز نور آفتاب را ذخيره می کند ولی انرژی آن ديگر نمی تواند برای توليد قند انتقال يابد. است

 .تهديد می کند) حشرات مضره(توليد راديکال های آزاد 
 

  چتری آفتاب برای رنگ سبز برگها
بش آفتاب در خدمت باشد به اين ها خواهند توانست به حيث محافظ در برابر تا " Anthocyaneآنتوسيان "در اين جا 

آنها می توانند در . معنی که يک قسمت نور آنرا، قبل از اينکه باالی هنوز سبزی تقليل نيافتۀ برگ  بتابد، جذب کنند
ً  به حيث اسير کنندۀ راديکالها به کار برده شوند کومپارتيمنت "ليکن چون دريک . صورت امکان مستقيما

Kompartiment ")اکثر متخصصين تأثير " اوگهام"جای دارند، به نظر " کولوروفول"ی سلول نسبت به ديگر) حريم
، برگ های خزانی را در  "Anthocyaneآنتوسيان ها "نظريه چنين است که توليد . را محتمل می دانند" چتر افتاب"
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 وقت داشته باشد منابع نبات بايد ذريعۀ اين عمل. برابر ضرر نور آفتاب حفظ نموده و ديرتر فعال نگاه می دارند
 .نجات دهند) کهنه شدن(حساس را از برگ های در حال پيرشدن 

استحالۀ " [ موتاسيون"و سه نوع ديگر که در اثر " آنتوسيان"در واقعيت يک مطالعه در سه نوع بـوتـه که داری 
 نور -خ تحت شرايط ناگوارگرديده بودند، نشان داد که  بـوتـه های با مواد رنگ سر" آنتوسيان"عاری از ]عنصری 

.  نايتروژن را به صورت واضح و مؤثر نسبت به آنانيکه سبز مانده اند، دوباره جذب کنند–زياد و حرارت قليل 
  .می گويد، ليکن در اين جا نيز نيايج ضد و نقيض وجود دارند" اوگهام"

 می کنند، به عقيدۀ متخصصين رنگهای خزانی صدق) جالل(اينکه معلوم می گردد همه تئوريها در مورد شکوه
به اساس يک مطالعه، رنگ آميزی سرخ خزانی در مسير سيرتکاملی اقالً  . خواهد توانست يک دليل ساده داشته باشد

نمی شود حتماً  فکر کرد که هريک برگ سرخ خزان با اصل و يا .  مرتبه جداگانه از يک ديگر به وجود آمده اند٢٥
به عقيدۀ متخصصين از امکان خالی نيست که  اول رنگ سرخ به حيث . يح شده بتواندهم صرف با يگانه تئوری توض

اکنون مهم است نتايج عملی در مورد همه . محافظ  آفتاب و بعدتر به حيث سيگنال برای حشرات در خدمت بوده است
  .تئوری ها جمع گردند
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