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بـا تغییـر اقلیـم و گـرم شـدن زمیـن، یخچال هـای طبیعـی بسـیاری 
در مناطـق سـرد و مرتفـع آب شـده اند. ایـن عقب نشـینی یخچال هـا 
محیط هایـی را نمایـان کـرده کـه دسـت مایه تحقیقـات جدیـدی در 
)University of Colorado Boulder(بولـدر کلـورادو  دانشـگاه 

ایـن  تکاملـی  زیست شناسـی  گـروه  دانشـمندان  اسـت.  شـده 
آن  در  فسـفره  و  نیتروژنـه  کودهـای  تأثیـر  بررسـی  بـا  دانشـگاه 
مناطـق نشـان دادنـد که رشـد  و  نمـو گیاهـان و میکروارگانیسـم ها 
در مناطـق سـرد و مرتفـع بیشـتر تحـت تأثیـر فسـفر قـرار دارد. 
Science Advances مجلـه  در  به تازگـی  کـه  مطالعـه  ایـن 
کوهسـتانی  مناطـق  در  حتـی  کـه  داد  نشـان  شـده،  منتشـر 
خـاک  کـه  )جایـی  دریـا  سـطح  از  باالتـر  متـر   5000 از  بیـش 
سـریع  رشـد  بـه  فسـفر  افـزودن  می شـود(،  منجمـد  شـب  هـر 
و  کـرده  کمـک  فتوسـنتزکننده  میکروارگانیسـم های  و  گیاهـان 
می شـود. خشـک  و  سـرد  آب و هـوای  بـر  آنهـا  غلبـه  موجـب 
دانشـمندان پیـش از ایـن تصور می کردنـد که اگرچـه نیتروژن و 
فسـفر هر دو مواد مغـذی ضروری برای گیاهان و میکروارگانیسـم ها 
هسـتند، امـا احیـای گیاهـان در مناطـق خشـک و مرتفع وابسـته به 
نیتـروژن اسـت. ولـی تحقیقـات اخیر نشـان داد کـه در ایـن مناطق 
 ،)Steven Schmidt( فسـفر عنصر مؤثرتری است. استیون اشـمیت
اسـتاد گروه زیست شناسـی تکاملی دانشـگاه کلورادو بولـدر و یکی 
از همـکاران ایـن تحقیق، در این بـاره می گوید: »فسـفر اجازه می دهد 
کننـد.« ایـن سـایت ها رشـد  در  به سـرعت  میکروارگانیسـم ها  تـا 

جـان دارسـی )John Darcy(، محقـق دانشـگاه هاوایـی نیـز کـه 
بـا ایـن تحقیـق همـکاری داشـت، اظهـار می کنـد: »همیشـه تصـور 
می شـده کـه نیتـروژن بـرای چنیـن خاک هـای تازه کشـف شـده ای 
مهم تـر اسـت. امـا ایـن طـرز تفکـر ناشـی از تحقیقـات قبلـی بوده 
کـه در مناطـق سـاحلی و جزایـر انجـام شـده بـود و هیـچ بررسـی 
خاصـی در مناطـق مرتفـع و سـرد و خشـک انجـام نشـده بـود.
و  مونتانـا  دوک،  بولـدر،  کالیفرنیـا  دانشـگاه های  محققـان 
مینه سـوتا طـی شـش سـال اطالعاتـی را از سـایت های خشـک در 

افزایش رشد گیاهان و میکروارگانیسم ها در مناطق خشک و 
مرتفع با »کود فسفری«
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محـدوده آالسـکای مرکـزی و کوه هـای آنـد از جنـوب پـرو گـرد 
آورده انـد. آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه یخچال هـای طبیعـی هـر دوی 
ایـن مناطـق در دهه هـای اخیـر به دلیـل تغییـرات آب و هوایـی، از 
بیـن رفته انـد. مشـاهدات نشـان داده اسـت کـه مناطـق حاصـل از 
عقب نشـینی یخچال هـا به مـدت 150 سـال بـدون پوشـش گیاهـی 
گسـترش  منجر بـه  گیاهـی  پوشـش  نبـود  ازآنجایی کـه  مانده انـد. 
سـرزمین هایی می شـود کـه به طـور بالقـوه ناپایـدار بـوده و باعـث 
می شـوند،  آب  کمبـود  و  خـاک  فرسـایش  و  سـیالب ها  بـروز 
فسـفری  کـود  از  اسـتفاده  بـا  کـه  داد  نشـان  تحقیـق  ایـن  نتایـج 
می تـوان احیـای مناطـق سـرد و خشـک مرتفـع را تسـریع کـرد.
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