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افزایش رشد گیاهان و میکروارگانیسمها در مناطق خشک و
مرتفع با «کود فسفری»
ترجمه :پروین صالحیشانجانی
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https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180525134344.htm

بـا تغییـر اقلیـم و گـرم شـدن زمیـن ،یخچالهـای طبیعـی بسـیاری
در مناطـق سـرد و مرتفـع آب شـدهاند .ایـن عقبنشـینی یخچالهـا
محیطهایـی را نمایـان کـرده کـه دسـتمایه تحقیقـات جدیـدی در
دانشـگاه کلـورادو بولـدر()University of Colorado Boulder
شـده اسـت .دانشـمندان گـروه زیستشناسـی تکاملـی ایـن
دانشـگاه بـا بررسـی تأثیـر کودهـای نیتروژنـه و فسـفره در آن
مناطـق نشـان دادنـد که رشـدونمـو گیاهـان و میکروارگانیسـمها
در مناطـق سـرد و مرتفـع بیشـتر تحـت تأثیـر فسـفر قـرار دارد.
ایـن مطالعـه کـه بهتازگـی در مجلـه Science Advances
منتشـر شـده ،نشـان داد کـه حتـی در مناطـق کوهسـتانی
بیـش از  5000متـر باالتـر از سـطح دریـا (جایـی کـه خـاک
هـر شـب منجمـد میشـود) ،افـزودن فسـفر بـه رشـد سـریع
گیاهـان و میکروارگانیسـمهای فتوسـنتزکننده کمـک کـرده و
موجـب غلبـه آنهـا بـر آبوهـوای سـرد و خشـک میشـود.
دانشـمندان پیـش از ایـن تصور میکردنـد که اگرچـه نیتروژن و
فسـفر هر دو مواد مغـذی ضروری برای گیاهان و میکروارگانیسـمها
هسـتند ،امـا احیـای گیاهـان در مناطـق خشـک و مرتفع وابسـته به
نیتـروژن اسـت .ولـی تحقیقـات اخیر نشـان داد کـه در ایـن مناطق
فسـفر عنصر مؤثرتری است .استیون اشـمیت (،)Steven Schmidt
اسـتاد گروه زیستشناسـی تکاملی دانشـگاه کلورادو بولـدر و یکی
از همـکاران ایـن تحقیق ،دراینبـاره میگوید« :فسـفر اجازه میدهد
تـا میکروارگانیسـمها بهسـرعت در ایـن سـایتها رشـد کننـد».
جـان دارسـی ( ،)John Darcyمحقـق دانشـگاه هاوایـی نیـز کـه
بـا ایـن تحقیـق همـکاری داشـت ،اظهـار میکنـد« :همیشـه تصـور
میشـده کـه نیتـروژن بـرای چنیـن خاکهـای تازه کشـف شـدهای
مهمتـر 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.
محققـان دانشـگاههای کالیفرنیـا بولـدر ،دوک ،مونتانـا و
مینهسـوتا طـی شـش سـال اطالعاتـی را از سـایتهای خشـک در

محـدوده آالسـکای مرکـزی و کوههـای آنـد از جنـوب پـرو گـرد
آوردهانـد .آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه یخچالهـای طبیعـی هـر دوی
ایـن مناطـق در دهههـای اخیـر بهدلیـل تغییـرات آبوهوایـی ،از
بیـن رفتهانـد .مشـاهدات نشـان داده اسـت کـه مناطـق حاصـل از
عقبنشـینی یخچالهـا بهمـدت  150سـال بـدون پوشـش گیاهـی
ماندهانـد .ازآنجاییکـه نبـود پوشـش گیاهـی منجربـه گسـترش
سـرزمینهایی میشـود کـه بهطـور بالقـوه ناپایـدار بـوده و باعـث
بـروز سـیالبها و فرسـایش خـاک و کمبـود آب میشـوند،
نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه بـا اسـتفاده از کـود فسـفری
میتـوان احیـای مناطـق سـرد و خشـک مرتفـع را تسـریع کـرد.
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 ،Johnمحقق دانشگاه کالیفرنیا بولدر ،در سال  2015میالدی با
 Quadcopterدر نزدیکی سایت مطالعاتی پرو
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