مجلههای زیستشنایس

گفتار  :۱تنظیمکنندههای رشد در گیاهان
براساس فصل یک زیست دهم اطالعات ذخیرهشده در دنای جانداران ،الگوهای رشد و نمو آنها را تنظیم میکند.
رشــد:به افزایــش تعــداد یاختههــا در اثــر تقســیم و یــا افزایــش حجــم و ابعــاد یاختههــا بــه صــورت برگشــت ناپذیــر رشــد میگوینــد .توجــه کنیــد کــه فرآینــد
تورژســانس بــه دلیــل برگشــت پذیــر بــودن نمیتوانــد بــه عنــوان رشــد در نظــر گرفتــه شــود.
نمــو :بــه ایجــاد بخــش هــای جدیــد کــه بــرای جانــدار قابلیــت هــای جدیــدی ایجــاد میکنــد و آن را وارد مرحلـهای دیگــر از زندگــی میکنــد ،نمــو میگوینــد.
ً
مثــا ایجــاد اولیــن گل (نــه گل هایــی کــه بعــدا ایجــاد میشــوند)در گیاهــان مثالــی از فراینــد نمــو اســت.
تنظیــم فراینــد هــای رشــد و نمو 1 :توســط محــرک هــای خارجــی:از جملــه ایــن عوامــل
میتــوان بــه تغییــر فصل،تغییــر دمــای محیط،تغییــر طــول روز،مقــدار گاز هــای تنفســی و
کیفیــت خــاک اشــاره کــرد 2 .توســط محــرک هــای داخلــی؛از جملــه ایــن عوامــل میتــوان
بــه تنظیــم کننــده هــای رشــد گیاهــی کــه هورمــون نیــز خوانــده میشــوند اشــاره کرد.حــاال
بریم سراغ هورمونها ببینیم چیکار میکنن برای گیاه؟! به ادامۀ مطلب توجه کنید:
شــاید شــما وضعیتــی مشــابه بــا تصویــر مقابــل را در پیرامــون خــود دیــده باشــید کــه بــه 
آن
خــم شــدن ســاقه بــه ســمت نــور میگوینــد .دانشــمندان مختلفــی از جملــه دارویــن و
پســرش بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختنــد.

W

نورگرایی و آزمایشهای مربوط به آن

ً
ـا سـ ٔ
ـاقه گیاهــان بــه ســمت نــور خــم میشــود .خــم شــدن گیاهــان بــه ســمت
یکــی از ویژگیهــای مشــترک تمامـی جانــداران ،پاســخ بــه محیــط میباشــد؛ مثـ
نــور پدیــدهای رایــج در طبیعت اســت.

تعریف نورگر یا�:
آزمایــش دارویــن :چارلــز دارویــن کــه بــه مطالعــۀ پدیــدۀ حرکــت در گیاهــان عالقهمنــد بــود ،بــرای بررســی ایــن موضــوع ،همــراه بــا پســرش
رشد جهتدار اندامهای گیاه (نه تنها ساقه) در پاسخ به نور یکجانبه نورگرایی نام دارد و اولین بخش گیاه است که به وجود میآید

آزمایشهایــی را بــا اســتفاده از دانهرســت نوعــی گیــاه از گندمیــان ،طراحــی و اجــرا کــرد .آنهــا دریافتنــد دانهرســت بــه ســمت نــور یــک جانبــه کــه از یــک
ســمت بــه گیــاه میتابــد ،خــم میشــود.

Æ

ترکیبها

ترکیب با فصل  ۸یازدهم :دانهرست گیاه کوچکی است که از رشد رویان در شرایط مناسب به وجود میآید.
مراحــل آزمایــش دارویــن :دارویــن پوش ـشهای شــفاف و مــات را در حالتهــای مختلــف در بخشهــای مختلــف ســاقه قــرار داد کــه مراحــل آن را
در زیــر مشــاهده میکنیــد.

i

نکات تصاویر

دانه تکلپهای است.
دسته گیاهان گروه گندمیان میباشد و نوعی نهان ٔ
ٔ
چمن در

در اثر خم شدن بخشهای پایینتر از نوک ساقه ،نورگرایی اتفاق میافتد.

ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺎت

ﻧﻮر

ﭘﻮﺷﺶ
ﺷﻔﺎف

ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺎت

در نهاندانگان  ،محل خمیدگی ساقه و محلی که نور روی آن اثر میگذارد،

متفاوت است.

مرحلــهٔ یــک :در صــورت قــرار دادن دانهرســت طبیعــی در معــرض نــور
یکجانبه ،ساقه به سمت نور خم میشود.

ﻣﺮﺣﻠﻪ1

ﻣﺮﺣﻠﻪ2

مرحلــهٔ دو :در صــورت قطــع کــردن نــوک ســاقه حتــی در حضــور نــور
تکجانبه ،نوک ساقه خم نمیشود ،نتیجه :وجود نوک ساقه برای بروز فرآیند نورگرایی ضروری است.

ﻣﺮﺣﻠﻪ3

ﻣﺮﺣﻠﻪ4

ﻣﺮﺣﻠﻪ5

مرحلــهٔ ســه :در صــورت پوشــاندن نــوک دانهرســت بــا یــک پوشــش مــات ،دانهرســت بــدون خــم شــدن بــا حالــت مســتقیم رشــد
میکند .نتیجه :نور باید به نوک ساقه و به صورت یک جانبه بتابد تا خمیدگی به سمت نور انجام شود.

مرحلــهٔ چهــار :در صــورت پوشــاندن نــوک ســاقه بــا پوشــش شــفاف ،نــوک ســاقه بــه ســمت منبــع نــور یــک جانبــه خــم میشــود.
پدیده نورگرایی ضروری است.
ٔ
جانبه نور برای بروز
ٔ
نتیجه :وجود نوک ساقه و تابش یک

مرحلــهٔ

ـده آن) را بــا پوشــش مــات بپوشــانیم بــاز هــم ســاقه رشــد میکنــد و شــاهد
پنــج :اگــر بخشهــای پایینتــر از نــوک ســاقه (قاعـ ٔ

خم شدن دانهرست به سمت نور یک جانبه هستیم .نتیجه :در ایجاد نورگرایی تنها نوک ساقه نقش دارد.
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در نورگرایی سطح بیرونی دانهرست نسبت به سطح داخلی آن رشد بیشتری دارد.
اگر نور همهجانبه به گیاه بتابد دانهرست به طور مستقیم رشد میکند و خم نمیشود.

Æ

ترکیبها

ترکیب با فصل  ۸یازدهم :براســاس شــکل کتــاب درســی بــه هنــگام رشــد دانهرســت چمــن (دانهرســتی کــه دارویــن پژوهشهــای خــود را بــر روی
آن انجــام م ـیداد) لپههــا از خــاک خــارج نمیشــوند ،بنابرایــن ایــن گیــاه رویــش زیرزمینــی دارد  .چمــن گیاهــی تــک لپ ـهای ،علفــی ،یــک ســاله و از
خانــوادهی گندمیــان اســت.

ã

موشکافی

آیــا دارویــن اکســین را کشــف کــرد؟ خیــر! دارویــن جنــس و نــوع مــادهای کــه ســبب خــم شــدن ســاقه میشــود را نتوانســت بیابــد و فقــط بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
ســاقه از محلــی پایینتــر از نــوک آن بــه ســمت نــور خــم میشــود.

W

آزمایش دانشمندان بعد از داروین

بعدها محققان دیگری با انجام آزمایشهایی نشان دادند که عامل خم شدن دانهرست به سمت نور ،مادهای است که در نوک آن وجود دارد.

مراحــل انجــام آزمایــش 1 :ابتــدا نــوک دانهرســتی کــه در نــور همهجانبــه رشــد کــرده را بریــده و آن را بــرای مدتــی روی قطعــهای از آگار قــرار
مــاده مؤثــر در نورگرایــی از نــوک دانهرســت بــه درون آگار منتشــر میشــد 3 .پــس از مدتــی ایــن قطعــۀ آگار را روی ٔ
ٔ
لبــه
میدهیــم 2 .در ایــن حالــت
دانهرســتی کــه نــوک آن بریــده شــده قــرار میدهیــم 4 .در ایــن حالــت دانهرســت بــه ســمت نــور تــک جانبــه خــم میشــود 5 .توجــه کنیــد کــه قــرار دادن
آگار معمولی بر روی دانهرست بدون نوک موجب خم شدن آن نمیگردد.

ã

موشکافی

ٔ
علــت انجــام مرحلــه آخــر در آزمایــش باالچیســت؟ تصــور میشــد خــود قطعـ ٔـه آگار مــادهای دارد کــه ســبب رشــد دانهرســت و خــم شــدن آن میشــود ،در حالــی
کــه اینگونــه نبــود و آزمایــش  5آن را رد کــرد.

ٔ
انــدازه یاختههــای دو طــرف آن اســت .مشــاهدههای میکروســکوپی نیــز نشــان میدهــد کــه رشــد طولــی
خــم شــدن دانهرســت بــه معنــای اختــاف
یاختههــا در ســمت ســایه بیشــتر از یاختههایــی اســت کــه در ســمت نــور قــرار دارنــد .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه یاختههایــی کــه در ســمت نــور قــرار
میگیرنــد ،اصــا رشــد نمیکننــد ،بلکــه کمتــر رشــد میکننــد.در واقــع نــور یــک جانبــه باعــث جابهجایــی ایــن مــاده از ســمت مقابــل نــور بــه ســمت ســایه
(دور از نــور) میشــود .در نتیجــه بــه علــت تجمــع ایــن مــاده در ســمت ســایه ،رشــد طولــی یاختههــا در ایــن ســمت بیشــتر از ســمت روبــه نــور اســت و در
نتیجــه دانهرســت خــم میشــود.

i

نکات تصاویر

اکســین قابلیــت انتشــار دارد و میتوانــد

بــه بخشهــای پایینتــر ســاقه و یــا

ﻣﺎده اى ﮐﻪ از آﮔﺎر وارد
داﻧﻪ رﺳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد

ﻣﺎده اى ﮐﻪ در ﻧﻮك
داﻧﻪ رﺳﺖ وﺟﻮد دارد

درون آگار منتشر شود.

عامـــل مؤثـــر در کـــم شـــدن غلظـــت

اکســـین در ســـمتی کـــه نـــور بـــه آن
تابیـــده نمیشـــود ،انـــرژی موجـــود در
نور خورشید است.

زﻣﺎن
داﻧﻪ رﺳﺖ روﯾﺎﻧﺪه ﺷﺪه
در ﻧﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ

آﮔﺎر

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎده از ﻧﻮك
داﻧﻪ رﺳﺖ ﺑﻪ آﮔﺎر

ﺧﻢ ﺷﺪن داﻧﻪ رﺳﺖ

محــل تجمــع اکســین ســمتی از ســاقه

است که نور به آن نمیتابد (تاریکی).

آﮔﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ

ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﮔﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﺮ روى داﻧﻪ
رﺳﺘﻰ ﮐﻪ ﻧﻮك آن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻋﺪم ﺧﻢ ﺷﺪن آن

عملکــرد اکسـ ی ن
ـ� در نورگ ـرا� :ســرانجام دانشــمندان پــس از دارویــن ترکیــب شــیمیایی مـ ٔ
ـاده مؤثــر در نورگرایــی را شناســایی و آن را اکســین بــه
ی
معنــای «رشــد کــردن» نامیدنــد .پژوهشهــای بیشــتر نشــان داد کــه انواعــی از ترکیبــات مشــابه اکســین در گیاهــان مختلــف ســاخته میشــود کــه اثــرات
مشــابه بــا اکســین دارنــد؛ بنابرایــن نــام (اکســینها) را بــه ایــن گــروه از ترکیبــات دادنــد.
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علت رشد مستقیم ساقه و عدم خم شدن آن ،انتشار یکنواخت اکسین در تمام بخشهای ساقه میباشد.
نخستین هورمون گیاهی کشفشده ،اکسین میباشد.
در فرایند نورگرایی اکسین عرض ساقه را طی میکند.

