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چکیده
گیاهان انگلی اثرات عمیقی بر اکوسیستم هایی که در آنها اتفاق می افتند ،دارند .آنها دارای  4000گونه می باشند و می توانند در
بیشتر بیوم ها یافت شوند .آنها برخی یا تمام آب ،کربن و مواد مغذی خود را از طریق بافت عروقی ریشه یا شاخه میزبان به دست
می آورند .پارازیتیسم تأثیرات عمده ای بر رشد ،آلومتری و تولید مثل میزبان دارد که منجر به تغییرات در رقابت های بین گونه های
میزبان و غیرمیزبان می شود .بنابراین بر ساختار اجتماعی ،زون بندی گیاهی و پویش جمعیت تاثیر می گذارد .تأثیر بر روی میزبان
ممکن است بیشتر گیاه خواران ،گرده افشان ها و پخش کنندههای بذر را تحت تأثیر قرار دهد که خود به شدت با حضور و فراوانی
گیاهان انگلی در ارتباط است.
بنابراین گیاهان انگلی می توانند به عنوان گونه کلیدی در نظر گرفته شوند .جامعه انگلی تحت تاثیر طیف گونه های میزبان انگل
(تنوع گونه ای که می تواند به طور بالقوه به عنوان میزبان عمل کند) و ترجیحات و انتخاب گونه های میزبان خاص آنها می باشد.
گیاهان انگلی نیز می توانند محیط فیزیکی اطراف آنها را تغییر دهند  -از جمله آب های خاك و مواد مغذی CO2 ،جوی و دما –
و همچنین می توانند به عنوان مهندسین سیستم های زیست محیطی در نظر گرفته شوند .چنین اثراتی می تواند پیامدهای بیشتری
در تغییر منبع عرضه و رفتار سایر موجودات در جوامع گیاهی انگلی داشته باشد.هدف از این مقاله مروری بر اثرات پارازیت ها بر
جوامع گیاهی می باشد .که بررسی صورت گرفته از مقاالت انجام شده استخراج شده است.
کلمات کلیدی :تنوع زیستی ،رقابت ،مهندسان اکوسیستم ،گیاه خواری ،همیاری ،چرخه مواد مغذی ،پراکندگی دانه
مقدمه
گیاهان انگلی یک گروه تاکسونومیکی متنوع از نهاندانگان هستند که عمدتا به گیاهان میزبان برای تامین کربن ،مواد مغذی و آب
وابسته هستند ،آنها با اتصال به ریشه ها یا شاخه های میزبان با استفاده از ساختارهای شناخته شده به عنوان هاستوریوم و با نفوذ در
آوند چوبی میزبان و یا تشکیل ارتباط نزدیک با آوند آبکش این مواد را بدست می آورند.
شبکه اندامهای هاستوریوم ،جوانههایی را تولید میکنند که در همان سال یا سالهای آینده به شاخههای نیمه انگل تبدیل میشوند
که این شاخهها بهمرور زمان میتوانند قطورتر شوند( آزادبخت و همکاران :1392،مبارکی و توکلی.)1392 ،
پارازیتها را بر اساس محل اتصالشان به میزبان ،به پارازیت ریشه و پارازیت ساقه طبقه بندی میکنند .همچنین در صورت حضور
یا عدم وجود کلروپالستهای عملکردی ،پارازیت را بیشتر به عنوان همیپارازیت یا هولوپارازیت تعریف

میکنند (Musselman

) .& Press, 1995گیاهان انگلی در بسیاری از اکوسیستم های طبیعی و نیمه گرمسیری از جنگل های بارانی گرمسیری تا ارتفاعات
قطب شمال رایج هستند) . (Press, 1998حدودا  ٪1از گونه های نهاندانه ( )4000-3در  270جنس و بیش از  20خانواده را تشکیل
می دهند ( .)Nickrent et al., 1998; Press et al., 1999آنها در بسیاری از شکلهای زندگی ،از جمله گیاهان یکساله و چند ساله
(به عنوان مثال  Rhinanthus spp.و ، ) Bartsia spp.باالرونده ها (به عنوان مثال  Cuscuta spp.و  ، )Cassytha spp.درختچهها
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(مانند  Olax spp.و  ) mistletoesو درختان ( ، sandlewoodsمانند  Okoubaka aubrevilleiکه تا  40متر ارتفاع رشد
میکنند).(Veenendaal et al., 1996

پارازیتیسم اغلب به شدت عملکرد میزبان را کاهش میدهد که منجر به تغییرات در تعامالت رقابتی بین گیاهان میزبان و گیاهان
غیرمیزبان و یک دسته از اثرات بر ساختار اجتماعی ،تنوع ،چرخه و زون بندی پوشش گیاهی میشود (Pennings & Callaway,

) .2002تأثیرات بر روی جامعه گیاهان همچنان افزایش مییابد ،زیرا گیاهان انگلی به طور همزمان هم پارازیت میشوند هم با
گونههای  co-occurringرقابت میکنند :بهرهوری و جمعیتشان به همین ترتیب بستگی به کیفیت "میزبان"  ،انگیزه آنها و قدرت
رقابت گیاهان همسایه دارد.
عالوه بر این ،جذب محلولهای میزبان میتواند عواقبی برای ارگانیسمهای دیگر گیاهان (مانند گیاه خواران و گرده افشان ها) داشته
باشد و ارگانیسمهای  co-occurringممکن است توسط اثرات گیاهان انگلی بر روی محیط زیست غیر زنده شامل اثرات چرخه
مواد ،روابط آب و خاك ،درجه حرارت محلی و غلظت  CO2در اتمسفر تحت تاثیر قرار گیرند .مهمتر از همه ،چنین اثرات مهمی
ممکن است حتی اگر گیاهان انگلی جزءکوچکی از اکوسیستم باشند رخ دهد .علیرغم اثرات عمیقی که گیاهان انگلی روی جوامع
می گذارند ،در نظریه جامعه اغلب نادیده گرفته میشوند). (highlighted by Pennings & Callaway, 2002

با توجه به این مطلب ،این مطالعه به بررسی تعامالت فراوانی که گیاهان انگلی با جوامع گیاه میزبان و گیاهان غیر میزبان با سایر
ارگانیسم ها (از جمله گیاه خواران ،گرده افشانها ،قارچهای میکوریزا و سایر انگلها) می پردازد و در مورد اثرات گیاهان انگلی بر
روی محیط زیست غیر زنده برای برجسته کردن عواقب بسیار وسیع این تعامالت روی ساختار و عملکرد جامعه ،بحث میکند .از
آنجا که این بررسی عمدتا مربوط به تعامالت سطح جامعه است ،فقط تاثیرات مستقیم انگل در گیاهان میزبان به صورت مختصر
بررسی میشود.
 پارازیتیسم :پیامدهای مستقیم
کسب منابع میزبان توسط پارازیت اثرات قوی روی رشد ،تولید مثل و باروری و فیزیولوژی میزبان خواهد داشت به طور کلی
پارازیتیسم بهره وری و باروری میزبان را کاهش می دهد .همانطور که برای هر دو پارازیت

ریشه( ;Davies & Graves, 1998

 )Matthies & Egli, 1999و پارازیت ساقه ( )Howell & Mathiasen, 2004به طور گسترده ای مستند شده است .در اغلب موارد،
کاهش عملکرد میزبان قابل توجه است و در مواردی در اثر آلودگی شدید ،پارازیتیسم ممکن است باعث مرگ میزبان شود
) .(Aukema, 2003اثرات بحرانی روی سطح جامعه و میزبان ،اغلب نسبت به اندازه انگل بسیار زیاد است .این می تواند ناشی از
هر دو ،استفاده ناکارآمد از منابع توسط انگل باشد ،به طوریکه کاهش میزان زیستتوده میزبان عموما بیشتر از افزایش زیست توده
پارازیت است) . (Matthies & Egli, 1999تاثیرات بیشتر می تواند از طریق اثرات بر روی آلومتری و ساختار میزبان رخ دهد ،و
باعث ایجاد اختالل فیزیولوژیک عتاصر در درخت آلوده میشوند (حسینی )1391 ،مهمترین آنها دارواش است که باعث اختالل در
تعادل آب و مواد مغذی موجود در میزبان میشود و میتواند فتوسنتز و میزان تنفس میزبان را کاهش دهد ;(Sala et al., 2001

).Meinzer et al., 2004
 فعل و انفعاالت پارازیت – میزبان
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(دامنه میزبانی ،اولویت و انتخاب)
تأثیرات گیاهان انگلی در سطح جامعه به میزان قابل توجهی به اینکه کدام گونهها انگلی هستند ،وابسته است .در نهایت،
به دامنه میزبان پارازیت (تنوع میزبان و نه محدوده جغرافیایی) ،ترجیح دادن گونههای میزبان خاص و درجهای که میتوان
گونههای ترجیحی را انتخاب کرد بستگی دارد.
-

دامنه میزبانی:

گیاهان انگلی معموال عمومی هستند .بیشتر گیاهان انگلی(که دارای دامنه میزبان گستردهای هستند) به طور بالقوه میتوانند به تعداد
زیادی از گونههای مختلف که با هم ظاهر میشوند ،اغلب به طور

همزمان حمله کنند( Pennings & Callaway, 2002; Westbury,

 .)2004در این راستا بیشتر پارازیت ها عمومی عمل میکنند اما استثنا هم وجود دارد .نمونههایی از طیف وسیعی از میزبان برای هر
دو پارازیت ریشه و ساقه ثبت شده است .به عنوان مثال ،در مورد اول ،Castilleja spp. ،بیش از  100میزبان متفاوت از خانواده
های مختلف را تحریک میکنند( .)Press, 1998در حالی که  Rhinanthus minrدارای تقریبا  50گونه مختلف میزبان از  18خانواده
در مراتع اروپایی است ،و در مطالعه سیستمهای فضایی ،گیاهان  R.minorتنها به طور همزمان در هفت گونه مختلف میزبان یافت
میشوند ) .(Gibson & Watkinson , 1989پارازیتهای ساقه دارای دامنه میزبان کوچکتر از پارازیتهای ریشه هستند (Norton

) .& Carpenter , 1998برای دارواش جنگلهای گرمسیری نزدیک به  400گونه میزبان شناسایی شدهاست .گیاهان انگلی که تنها
میتوانند از یک یا چند گونه گیاهی استفاده کنند جزء استثنا ها میباشند و شاید مهمترین آنها  virginiana Epifagusباشد که تنها
پارازیت راش آمریکایی است). (Musselman & Press, 1995

-

اولویت

با وجود اینکه بسیاری از گیاهان انگلی دامنه میزبانی گسترده ای دارند ،و بسیاری از گونههای گیاهی مختلف میتوانند به عنوان
میزبان عمل کنند ،اکثر پارازیتها از یک زیرمجموعه از گیاهان دردسترس استفاده میکنند ;(Gibson & Watkinson, 1989

) .Santalaceae: Joel etal.,1991به این ترتیب گیاهان انگلی عمومی نیستند بلکه بیشتر اختصاصی عمل میکنند .بنابراین ما میتوانیم
فرض کنیم که پارازیتها ممکن است با افزایش انگیزه خود از میزبانهای "بهتر" (به عنوان مثال میزبانهایی که بیشترین رشد ،تولید
مثل را دارند و تناسب جمعیت انگل را افزایش می دهند) به عنوان مصرف کنندههای اختصاصی رفتار کنند .مطالعات نشان می دهد
که هر دو انگل ریشه و ساقه اغلب ،میزبانهایی با محتوای نیتروژن باال مانند حبوبات ( ,)Radomiljac et al, 1999یا میزبانهایی که
سیستم تنفسی مناسب دارند( ،)Kelly et al, 1988یا میزبانهایی که سیستم دفاعی ضعیف دارند

( Cameron, 2004; Cameron et

 )al., 2005را ترجیح میدهند .همچنین میزبانهایی که به عنوان یک منبع غذایی برای طوالنی مدت در دسترس باشند (مثال اولویت
برای گیاهان چند ساله نسبت به یکساله) ، (Kelly et al, 1988یا آنهایی که دسترسی مستقیم به منابع محدود دارند (مثال اولویت
برای میزبانهای با ریشه عمیق که در طی خشکسال به آب دسترسی دارند ) ،(Pate et al., 1990ممکن است ترجیح داده شوند.
-

انتخاب

انتخاب و کاوش میزبانهای مورد نظر میتواند به روشهای مختلف ،هم موقتی و هم همیشگی انجام شود .یک گونه خاص میزبان
ممکن است به علت فراوانی ،مانند "میزبان ترجیح داده شده" به نظر برسد ،به عنوان مثال ،گونههای میزبان فراوان ،بیشتر مورد
3
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استفاده قرار می گیرند ،زیرا احتمال بیشتری دارد که با پارازیت مواجه شوند .با این حال ،اولویت اصلی میزبان ،هنگامی که یک
میزبان به میزان فراوانی استفاده میشود ،به نظر میرسد یک رخداد معمول در میان گیاهان انگلی ریشه و ساقه است .برای چنین
ترجیحی در عمل ،انگل ممکن است به نشانگرهای شیمیایی از میزبانهای مناسب که باعث جوانه زنی میشوند و یا توسعه هاستوریا
( )Matvienko et al, 2001; Tomilov et al., 2004نیاز داشته باشند .از آنجایی که اتصال سریع به علت جوانهزنی برای بسیاری از
پارازیتها حیاتی است ،بسیاری از آنها به دنبال چنین نشانگرهای شیمیایی هستند .بنابراین ترجیح میزبان به این دلیل است که انگل
دور از گونههای میزبان کمتر احتمال دارد جوانه زده و یا تولید هواستوریا کند). (Musselman & Press, 1995

نشانگرهای شیمیایی همچنین ممکن است نقش مهمی را در تغذیه فعال پارازیتهای ساقه داشته باشد) مانند پارازیت

Cuscuta

 subinclusaو  .(C. europeaاین پارازیتها حرکات ظریف را که به آنها اجازه تغذیه کردن از میزبان ،رد کردن (از بین بردن) یا
پذیرش (اتصال به اطراف) ساقه میزبان پس از تماس را میدهد ،نشان میدهند .مکانیسمهایی که این پاسخ ها را پشتیبانی می کنند،
زیاد هستند.
 اثرات گیاهان پارازیتی روی جامعه گیاهی
تأثیرات بر روی جامعه اغلب قابل توجه است و به این دلیل رخ می دهد که)i( :تاثیرات بر میزبان زیاد است؛ ()iiحتی اگر پارازیت
جزئی از اکوسیستم باشد ،اثرات عمده رخ می دهد؛ ()iiiیک انگل به تنهایی ممکن است بر یک ناحیه بزرگ اکوسیستم تاثیر بگذارد.
به عنوان مثال ،در یک فصل ،یک گیاه  Cuscutaبه تنهایی میتواند هزاران ارتباط با بسیاری از گونههای میزبان ایجاد کند و ممکن
است مساحتی بیش از  100مترمربع را پوشش دهد) ، (Kelly, 1990که تاثیرات قابل توجهی بر روی جامعه گیاهی میگذارد ،با
وجود اینکه شاید کمتر از %5از زیستتوده گیاهی باشد (.)1996 ،Callaway & Pennings

-

زیستتوده جامعه گیاهی

از آنجا که کاهش رشد میزبان اغلب بیشتر از افزایش رشد انگل است ،کاهش بهرهوری جامعه گیاهی اغلب مشاهده میشود .به
عنوان مثال تحقیقات نشان داده است که ،گونههای  ،Rhinanthusبهرهوری کل را در علفزارهای اروپایی از  8تا  % 73کاهش
میدهند) ، (Davies et al, 1997در حالیکه دارواش (یکی از پاتوژنهای مخرب درختان تجاری قابل قبول) میتواند حجم رشد
گونه  Douglas firرا تا بیش از %65کاهش دهد

(.)Mathiasen et al., 1990

جالب است Joshi ،و همکاران ) (2000نشان داده اند که کاهش زیستتوده جامعه توسط  Rhinanthusدر علفزارهایی که تنوع
عملکردی باالتری دارند ،کمتر است .آنها پیشنهاد کردند که تنوع گیاهی زیاد ،میتواند اثرات بیش از حد بهرهبرداری از گونه های
میزبان منحصربفرد را از بین ببرد ،طوری که گونههای کمتر حساس میتوانند کاهش زیستتوده گونههای حساستر را جبران کنند.
عالوه بر اینMatthies ،و  ،)1999( Egliنشان داده،اند که زیستتوده میزبان در اثر مصرف مواد غذایی اش توسط پارازیت کاهش
مییابد و این نشان میدهد که تاثیرات اجتماعی در سطح محلی نیز ممکن است زیاد باشد ،جاییکه منابع(مانند مواد مغذی) توسط
پارازیت محدود میشوند.
-

تنوع جامعه گیاهی
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تاثیرات بر ساختار جامعه میتواند زیاد باشد .اثرات روی عملکرد میزبان ،توازن رقابتی گونه های میزبان را نسیت به گونههای
غیرمیزبان تغییر و در نهایت منجر به تغییر در جامعه می شود .اغلب گونههای انگلی به شدت تهاجمی هستند که باعت تسهیل
قدرت رقابت گونههای وابسته میشوند .پارازیت ساالنه ممکن است باعث افزایش تنوع از طریق تسهیل تهاجم شوند؛ برای مثال،
 ، Rhinanthus sppباعث کاهش زیستتوده علفهای میزبان و تسهیل افزایش فراوانی علفهای خوراکی میشود (Davies et al.,

) .1997بنابراین ،از  Rhinanthus sppبه عنوان یک ابزار مدیریتی موثر برای بازگرداندن مراتع با باروری وتنوع کم به مراتع متنوع
استفاده می شود ( .)Westbury & Dunnett, 2000در مورد پارازیتهای ساقه ،مطالعات مردابهای نمک توسط

( & Callaway

 ،)Pennings, 1998نشان داده است که  ،Cuscuta salinaمیزبان  Cuscuta salinaرا ترجیح داده است .از آنجا که این میزبان در
جامعه غالب است ،سرکوب آن در مناطقی که  Cuscutaفراوان است ،گسترش گونه های وابستهی  Limonium calfornicumو
Frankenia salinaرا تسهیل میکند ،که به نوبه خود باعث افزایش تنوع جامعه میشود.
برعکس ،در جایی که میزبانهای برتر تابع رقابت هستند ،پارازیتیسم میتواند فراوانی گونههای وابسته را کاهش دهد ،و فراوانی
گونههای غالب را افزایش دهد ،بنابراین تنوع جامعه را کاهش میدهد ،)1989( Gibson & Watkinson .نشان دادند که

Rhinanthus

 ،minorبطور معمول برای افزایش تنوع گونهها تمایل به کاهش تنوع گونههای وابسته پارازیتی برتر دارد.
سیکل پوشش گیاهی و پهنه بندی
تاثیر گیاهان انگلی در ساختار جامعه اغلب پویا است و بسته به شرایط محیطی یا عملکرد پارازیت تغییر خواهد کرد .بنابراین گیاهان
انگلی می توانند هر دو پهنه بندی و سیکل پوشش گیاهی را تنظیم کنند .در ساده ترین سطح ،انگل تهاجمی میتواند میزبان ترجیح
داده شده را به طور محلی منقرض کند .این ممکن است ،به نوبه خود ،باعث منقرض شدن پارازیت به طور محلی شود .سپس میزبان
ترجیح داده شده اصلی سرکوب شده قادر به بازگشت میشود و پس از آن پارازیت میتواند در گیاهان میزبان جدید دوباره برقرار
شود .چنین چرخه جمعیتی شباهتهایی با بعضی چرخههای شکارچی دارد ( .)Krebs et al., 1995بهترین نمونه از چنین چرخهای
در گیاهان انگلی توسط  Cuscuta salinaارائه میشود) Cuscuta .(Pennings & Callaway1996نه تنها باعث تهاجم به گونههای
وابسته میشود ،بلکه این روند همچنین چرخه گیاهی را آغاز می کند ،زیرا جمعیت  Cuscutaپس از سرکوب

شدن Salicornia

کاهش مییابد که به نوبه خود باعث کاهش تهاجم  Limoniumو Frankeniaمیشود و اجازه بازگشت دوباره را به  Salicorniaمیدهد.
 اثرات جامعه گیاهی روی جمعیت پارازیتها
فراوانی بیشتر و کارایی بهتر میزبانهای ترجیح داده شده سبب افزایش کارایی پارازیتها میشوند .به عنوان مثال ،همی پارازیتهای
ریشه در سیستمهای علفزار به طور خاصی رایج هستند ،زیرا علفهای نابجا ،به علت داشتن سیستم ریشه ای فراوان (به راحتی
قابل شناسایی) و ریشه های ظریف که به راحتی نفوذ می کنند برای پارازیتها میزبان برتر میباشند .به طور مشابه ،Cuscuta ،در
زمینهای دارای میزبان خوب زیستتوده و تولید بیشتری دارد). (Kelly, 1990

سن میزبان که توسط پارازیت انتخاب شده است نیز ممکن است بر دینامیک جمعیت شان تاثیر بگذارد .به عنوان مثال،

 Seelو

,(1996) Pressمشاهده کردند که  ، Rhinanthusدر زمان پارازیته کردن ،زیستتوده گیاهان میزبان  Poa alpinaرا هنگامی که بالغ
نشده اند بیشتر از زمانی که بالغ اند کاهش میدهد .عالوه بر این Rhinanthus ،وابسته به  Poaکه قبال پارازیت شدهاند ،رشد بهتری
5
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نسبت به  Rhinanthusمتصل به  Poaپارازیت نشده دارند .پارازیت از پارازیتیسم قبلی میزبان سود میبرد ،زیرا باعث کاهش گلدهی
میزبان میشود ،در غیر این صورت گلدهی منجر به از بین رفتن منابع میشود.
 اثرات پارازیت در سطوح تغذیه
گیاهان پارازیتی نه تنها جامعه گیاهی را تحت تاثیر قرار میدهند .بلکه بسیاری از موجودات دیگر ،از جمله پرندگان و ماهیان گیاه
خوار ،حشرات ،پارازیتهای دیگر و قارچ های میکوریز ،یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به پارازیت مبتال میشوند .این طیف
وسیع از تأثیرات به این دلیل رخ میدهد که بسیاری از گیاهان انگلی میتوانند هر دو اثر باال به پایین (دشمن طبیعی میزبان) و اثرات
پایین به باال (به عنوان منبع اصلی) را داشته باشند .به عنوان مثال ،حشرات گیاهخوار و پستانداران شاخههای گیاه انگلی را مصرف
میکنند؛ پرندگان گیاهخوار میوه دارواشها را مصرف میکنند؛ قارچها و حشرات میتوانند از گیاهان میزبان ضعیف شده توسط
گیاهان انگلی استفاده کنند ( )Aukema, 2003و گیاهان انگلی میتوانند با مصرف کنندگان دیگر رقابت کنند ،در حالی که میزبان
یک منبع مشترك (و به طور بالقوه محدود کننده) است). (Pennings & Callaway2002

-

تعامل با گیاه خواران

در مورد اثرات غیر مستقیم ،میزبان ضعیف شده توسط یک گیاه انگلی بیشتر به حمله حشرات حساس است .در مورد دارواش
) ،(Arceuthobium spp.افزایش حساسیت درختان میزبان ممکن است ناشی از افزایش استرس آب آنها باشد ،زیرا انگل به راحتی
با وجود سطح نسبتا کوچک آن ،حتی در شرایط محدود آب ،به داخل نفوذ میکند( .)Fisher, 1983کاهش تراوش رزین میزبان
ممکن است یک مکانیسم برای افزایش حساسیت میزبان باشد). (Aukema, 2003

گیاهان پارازیتی خود می توانند منابع غذایی جذاب برای گیاهخواران باشند .در مورد دارواش ،میوه اش درطول سال در دسترس
است .گل اش شهد فراوان تهیه میکند و شاخه و برگاش غنی از مواد غذایی است( .)Watson, 2001در واقع ،میوه ،گل و شاخه
و برگ دارواش به عنوان غذا برای  66خانواده از پرندگان 30 ،خانواده از پستانداران و گروه متنوعی از حشرات گیاهخوار مورد
استفاده است( .)Watson, 2001کیفیت انگل به عنوان یک منبع برای این گیاهخواران میتواند به شدت تحت تأثیر وضعیت مواد
مغذی میزبان باشد.
-

تعامل با گرده افشانها

دو گروه از گیاهان انگلی( دارواشها و  ،) Rafflesiaceaeنشان میدهند که فعالیتهای گرده افشانی و پخش کردن دانهها رابطه
بستهای با هم دارند .گونههای ویژهای از جنس  Rafflesiaو ، Rhizanthesتقریبا به طور کامل از گل اندوترمی تشکیل شدهاند و
ساقه و برگ ندارند .میزان تنفس و اندوترمی باال برای ایجاد گلهایی که تا  9کلوین گرمتر از محیط اطراف هستند با هم ترکیب
میشوند و باعث افزایش غلظت  CO2در محل میشوند .دارواشها برای باز شدن شکوفهها و عمل گرده افشانیشان به پرندگان
نیاز دارند در نتیجه جهت جذب گردهافشانها ،گلهای بزرگ و بیبو با رنگ روشن دارند) . (Watson, 2001باز شدن گل ،انتقال
گرده توسط پرنده را تضمین میکند و در عوض اجازه میدهد تا پرنده به یک منبع شهد که قبال دست نخورده و دارای مقدار زیاد
مواد غنی ،بخصوص قند است دسترسی یابد ) .(Baker et al., 1998چنین امکانات لوکس از شهد غنی از کربوهیدرات ممکن است
6
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امکان پذیر باشد زیرا بسترها از طریق دو منبع میزبان و دارواش تامین می شوند .به نظر می رسد که عادت انگلی برای هر دو نوع
دارواش و  Rafflesiaceaeمکانیسمهای گران قیمت جهت جذب گردهافشانها را بپذیرد.
-

تعامل با پخش کنندهگان بذر

در اکثر مواقع ،پرندگان به عنوان پخش کنندهگان بذر عمل میکنند و در برخی موارد همان گونهها ممکن است به عنوان گرده افشان
و پخش کننده بذر عمل کنند ( .)Robertson et al., 1999در واقع ،بسیاری از گونههای پرنده برای مصرف میوههای دارواش بسیار
اختصاصی هستند) ,(Restrepo et al., 2002و حتی جایی که در آن گسترش اولیه دانه دارواشها توسط انفجار هیدرواستاتیک
است ،پرندگان می توانند نقش ثانویه در حمل بیشتر دانه داشته باشند ( .)Watson, 2001میوهها اغلب سازگار با پرندگان
پخشکنندهاند :آنها معموال بزرگ و ظاهر رنگی دارند؛ و غنی از کربوهیدراتهای محلول ،مواد معدنی ،لیپیدها و چربیهستند و
میتوانند اسید آمینههای فراوانی داشته باشند ( .)Lamont, 1983در برخی از گونه های دارواش ،پرندگان گرده افشان و پخش کننده
بذر هستند .پرندگان میتوانند در حمل و نقل بیشتر دانه نقش بازی کنند .برای کمک به پخش شدن بذر ،چسبندگی بذر دارواش،
باعث میشود که به آسانی به منقار یا شکم پرنده بچسپد .پرنده شروع به تمیز کردن خود کرده تا بذر را جدا کند ،و این رفتار پرنده
اغلب در شاخههای مناسب میزبان اتفاق میافتد ،لذا بذر توسط پرنده به میزبان میچسپد). (Aukema.,2003

-

تعامل با سایر پارازیتهای غیرگیاهی میزبان

جایی که دو پارازیت یک میزبان را به اشتراك می گذارند ،یک پارازیت ممکن است به استقرار پارازیت دیگر کمک کند (با تضعیف
میزبان) ویا ممکن است رقابت مستقیم بین این دو پارازیت برای منابع میزبان به وجود آید .پارازیتی توسط دو پارازیت زیستتوده
میزبان را بیشتر از پارازیتی توسط هر پارازیت به تنهایی کاهش میدهد) .(Puustinen et al.,2001به عنوان مثال در مطالعه پارازیتیسم
دوگانه ، Trifolium pratenseبا همی پارازیت ریشه ) (Rhinanthus serotinusو نماتد) (Hystodera trifoliiمشاهده شد که،
پارازیتیسم همزمان با هر دو پارازیت ،باعث کاهش میزان زیستتوده  Trifoliumبیش از پارازیتی توسط هر یک از پارازیتهاست.
عالوه بر این Heterodera ،به نظر میرسد پارازیت تهاجمیتر از Rhinanthusاست ،زیرا کاهش زیست توده  Trifoliumتحت نماتد
بیش از پارازیتی توسط همیپارازیت ریشه بود.
-

تعامل با باکتریهای خاک

گیاهان پارازیتی اثرات قابل توجهی بر روی موجودات زنده خاك دارند ،حتی اگر تماس مستقیم شان با سیستم خاك از طریق ریشه
حداقل باشد یا وجود نداشته باشد .هر دو پارازیتهای ریشه و ساقه جوامع میکوریزایی گیاهان میزبان را کاهش می دهند .چون
پارازیت و میکوریز برای کسب فتوسنتز میزبان رقابت می کنند Gehring .و ، (1992) Whithamدریافتند که کلونهای قارچهای
میکوریز در ریشه درختان با تراکم دارواش رابطه عکس دارد .شاید به این علت باشد که داروشها و قارچهای میکوریزا برای
فتوسنتز میزبان با هم رقابت میکنند .الودگی به میکوریزا در جایی که دارواش رقبای قوی برای کربن گیاه باشند پایین میآید .کاهش
جوامع میکوریزا ناشی از الودگی به دارواش در درختان ماده بیشتر از درختان نر است ،احتماال به دلیل اینکه درختان ماده فتوسنتز
بیشتری در ساختارهای تولید مثل ایجاد میکنند ،لذا رقابت برای فتوسنتز میان دارواشها و قارچها افزایش مییابد & (Gehring
).Whitham, 1992
7
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اثرات روی تنوع موجودات غیرگیاهی دیگر
عالوه بر اهمیت پارازیتها به عنوان یک منبع غذایی برای پرندگان و بیمهرگان ،دارواشها میتوانند ساختار زیستگاه را برای
بسیاری از ارگانیسمهایی که رو یا داخل میزبان زندگی میکنند ،تغییر دهند .تودههای برومس و دارواش ،به عنوان مکانهایی برای
استراحت شبانه پرندگان ،یا ساختاری برای حمایت از النه و یا کمک به پنهان شدنشان استفاده شوند ،و در مناطق گرم و مرطوب
برای گونههای پستاندار مانند سمورها ،گورخرها و سنجابها ،به عنوان مکان یا پناهگاهی برای خواب زمستانه استفاده میشوند
( .)reviewed by Watson, 2001لذا حذف درختان آلوده ( و حذف برومس) طی عملیات پاکسازی جنگل میتواند به زیان حیات
وحش باشد (.)Bull et al., 2004

اثرات پارازیتها بر محیط زیست غیرزنده
گیاهان انگلی می توانند به عنوان مهندسین اکوسیستم (ارگانیسمهایی که دسترسی به منابع موجود را با تغییر حالت فیزیکی در مواد
زیستی و غیرزیستی تنظیم میکنند) مد نظر باشند .به عنوان مثال دارواشها برای النه پرندگان استفاده میشود ،و شکافهای ایجاد
شده با مرگ  Rhinanthusدر علفزارها نیز ،تهاجم علفهای هرز را تسهیل میکند ) . (Jones et al., 2000همچنین گیاهان انگلی
می توانند نقش مهمی را به عنوان مهندسین آلوژنیک ایفا کنند ،که با تغییر مواد از حالت فیزیکی به یک حالت دیگر ،محیط را تغییر
میدهند .این نقش شاید بهترین نمونه از اثرات آن بر چرخه مواد مغذی ،به ویژه توسط همی پارازیتهای ریشه باشد .این گیاهان
اغلب در جوامع فقیر از مواد مغذی ظاهر میشوند و به طور فزایندهای ظاهر میشوند .تبدیل موادی که در فرایند مهندسی آلوژنیک
اتفاق میافتد ،سبب تبدیل مواد مغذی از فرمهای بازدارنده یا کمتر در دسترس به فرم های ناپایدار و قابل دسترس میشود .گیاهان
انگلی معموال غلظتهای بیشتری از مواد مغذی در برگهایشان نسبت به میزبان خود دارند. (Pate, 1995).
نتیجه گیری
گیاهان پارازیتی با توجه به طبقه بندی مورفولوژی و جغرافیای زیستی ،یک گروه متنوع از موجودات هستند و می توانند نقش
کلیدی در تعیین ساختار و عملکرد جامعه داشته باشند و باید به عنوان هر دو گونه کلیدی و مهندسین اکوسیستم آلوژنیک و اتوژنیک
مورد توجه قرار گیرند .ترکیبی از اثرات هر دو باال به پایین و پایین به باال ،به این معنی است که آنها میتوانند تاثیر قابل مالحظهای
بر سطوح مختلف تغذیه در جوامع داشته باشند که بر پویایی جمعیت ،تنوع و توزیع گیاهان میزبان و غیرمیزبان ،بیمهرگان ،پرندگان
و پستانداران تاثیر میگذارد .عالوه بر این ،به رغم کمترین تماس با سیستم خاك ،آنها همچنین میتوانند بر روی زیستگاه خاك و
منابع خاك تاثیر بگذارند :که میتواند عواقب بیشتری برای گیاهان همجواری داشته باشد .گیاهان انگلی به وضوحجزء اصلی و
کلیدی بسیاری از اکوسیستمها هستند ،و اثرات قابل مالحظهای (حتی اگر جزئی از اکوسیستمها باشند) ،روی تنوع اکوسیستمهایی
که در آنها رخ می دهد ،و تنوع ارگانیسمهایی با پارازیتها در تعامل هستند ،دارند .گیاهان انگلی نباید در مطالعه یا نظریه جامعه
نادیده گرفته شوند .جزء اصلی و کلیدی بسیاری از اکوسیستمها هستند ،و اثرات قابل مالحظهای (حتی اگر جزئی از اکوسیستمها
باشند) ،روی تنوع اکوسیستمهایی که در آنها رخ می دهد ،و تنوع ارگانیسمهایی با پارازیتها در تعامل هستند ،دارند .گیاهان انگلی
نباید در مطالعه یا نظریه جامعه نادیده گرفته شوند.
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