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 New South( یک فراتحلیل جهانی به سرپرستی دانشمندان دانشگاه نیوساوت ولز
Wales( سیدنی نشان می دهد ارگانیسم های کوچک موجود در خاک بیابان با نام 

زیست پوسته )biocrusts( در حفظ منابع آب رو به کاهش جهان اهمیت زیادی دارند.
دانشکده  برجسته  استاد   )David Eldridge( الدریج  دیوید  دکتر  نظر  طبق 
محیط زیست دانشگاه نیوساوت  ولز استرالیا زیست پوسته از اهمیت زیادی برخوردار 
است، زیرا مقدار زیادی از ازت و کربن خاک های سطحی را تثبیت می کند و محیط 
ارگانیسم های خاک محسوب می شود. زیست پوسته، مجموعه ای غنی  برای  مناسبی 
از خزه ها، گلسنگ ها، سیانوباکتری ها و ارگانیسم های میکروسکوپی مانند باکتری ها 
و قارچ ها است که در سطح خاک های مناطق خشک زندگی می کنند. سرزمین های 
خشک، بزرگ ترین بیوم جهان هستند، اما هنوز درک اندکی از تأثیر زیست پوسته ها بر 

چرخه های هیدرولوژیکی در مناطق خشک جهان داریم.
طبق نتایج تحقیقات ایشان و همکارانش که در مجله معتبر Science چاپ شده، 
بررسی زیست پوسته و تأثیرات هیدرولوژیکی آنها می تواند تصویر دقیق تری از تأثیرات 
تغییر اقلیم بر اکوسیستم های مناطق خشک داشته باشد و توان ما را برای مدیریت 
زیرا  است،  خشک  مناطق  خاک های  بر  بیشتر  آنها  تأکید  بخشد.  بهبود  اثرات  این 
زیست پوسته ها پوشش سطحی این خاک ها هستند، به ویژه زمانی که خاک خشک است. 
دکتر سامانتا تراورس )Samantha Travers(، متخصص زمین و محیط زیست از 
دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی با بررسی و تجزیه و تحلیل داده های بیش از 100 مقاله 
تأثیرات  داد، تحقیقات جهانی درمورد  نشان  منتشر شده در 30 سال گذشته  علمی 
زیست پوسته روی هیدرولوژی اغلب متناقض بوده و این امر مانع از ارائه توصیه های 
گسترده درمورد نحوه مدیریت زیست پوسته برای مدیریت آب می شود. محققان نشان 
دادند که در مقیاس جهانی، وجود زیست پوسته های موجود در سطح خاک، به طور 
متوسط 68 درصد فرسایش آب را کاهش می دهد و اضافه می کند که، سیانوباکتریوم 
موجود در پوسته ها، ژل های آلی و پلی ساکاریدها را ترشح می کند که به اتصال ذرات 
کوچک خاک و به پایداری سطح خاک کمک می کند. همچنین خزه های موجود در 
پوسته ها باعث به دام انداختن آب و رسوب در سطح خاک می شوند و از دفع ذرات 
خاک جلوگیری می کنند. اگرچه زیست پوسته ها نفوذ آب به خاک را کاهش می دهند، اما 

ذخیره آب را در باالترین الیه ها افزایش می دهند.
و  مغذی  مواد  بیشتر  که  است  فوقانی جایی  این الیه  الدریج،  دیوید  دکتر  نظر  طبق 
میکروب ها یافت می شود. این یک الیه حیاتی برای تولید گیاه و پایداری در خاک های 
مناطق خشک است. آب بیشتر در الیه های فوقانی به معنای بهره وری و پایداری بیشتر 
است. وی اظهار می دارد، ما اکنون درک بهتری از چگونگی تأثیر زیست پوسته ها بر 
روابط آب در مناطق خشک داریم ولی با این حال، تأثیرات آن به عواملی مانند نوع 

پوسته، سالم بودن و تخریب آن بستگی دارد.
نقش  مطالعه  حال  در  که  است  سال   30 از  بیش  تحقیقاتی اش  تیم  و  الدریج  دکتر 
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تجزیه و تحلیل جهانی: گیاهان کوچک و ریزاندام برای حفظ منابع آبی رو به کاهش 
بسیار حیاتی هستند 

مترجم: سید محمدرضا حبیبیان*
مناطق  تیم روی  این  تحقیقات  تمرکز  استرالیا هستند.  زیست پوسته ها در خاک های 
خشک است، زیرا تقریبًا نیمی از مساحت زمین را به خود اختصاص داده و 40 درصد از 
جمعیت جهان را در خود جای داده است. بسیاری از مردم در مناطق خشک برای امرار 
معاش خود به دامداری متکی هستند. بنابراین ذخیره و استفاده از آب در مناطق خشک 
و بحرانی بسیار با اهمیت است. بنا به نظر ایشان هر چیزی که تعادل هیدرولوژیکی را 
در مناطق خشک تغییر دهد، می تواند میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو 
جوامع سطحی ریز خاک با اهمیت هستند. چرای بیش از حد دام مشکل عمده ای برای 
مدیریت پایدار مناطق خشک است. لگدکوبی توسط گوسفندان و گاوها باعث شکسته 
شدن پوسته، بی ثباتی سطح خاک و افزایش فرسایش آبی می شود و مطالعات جهانی این 
موضوع را تأیید می کند. جلوگیری از چرای بیش از حد دام، عامل حیاتی است که مانع 
از بین رفتن زیست پوسته می شود. اما میزان اثرات لگدکوبی دام تاکنون مشخص نشده 
است. نتایج این تحقیقات باید در مدل های جهانی تعادل آب و خاک در نظر گرفته شود 
تا مدیران و دولت ها درک بهتری از پیامدهای از بین رفتن زیست پوسته ها در منابع آب 

رو به کاهش جهان داشته باشند.
این مطالعه که در نشریه Global Change Biology منتشر شده است، تالشی 
مشترک بین دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی و دانشمندانی از ایاالت متحده، اسپانیا، آلمان، 
مکزیک و چین بود و این بررسی بخشی از یک مطالعه بزرگ جهانی است که توسط 
برای   )John Wesley Powell( پاول  وسلی  سنتز جان  و  تجزیه و تحلیل  مرکز 

پیش بینی اثرات تغییرات آب و هوا بر جوامع پوسته بیولوژیکی در حال انجام است. 
در حالی که به سمت جهانی گرم تر و خشک تر می رویم، تیم تحقیقاتی فوق اکنون در حال 
بررسی چگونگی تأثیر تغییرات کاربری در مقیاس جهانی بر جوامع زیست پوسته است تا 

بتواند بهترین روش های مدیریتی را برای احیای زیست پوسته ها ارائه دهد. 
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: چندی است که پوسته زیستی خاک و پژوهش های 
مرتبط با آن، در کانون توجه تعدادی از پژوهشگران و دانشمندان قرار گرفته است. 
نقش حیاتی آنها در حفظ آب و در نتیجه تداوم زندگی برای اکوسیستم های خشک و 
نیمه خشک، اهمیت آنها را بسیار باال برده است، از این رو، در کشور ما با داشتن بیش 
از 90 میلیون هکتار عرصه  بیابانی و تغییرات کاربری گسترده در اکوسیستم های دیگر 
باید روی شناخت پتانسیل ها و کاربردهای پوسته زیستی بیش از پیش سرمایه گذاری و 

پژوهش کرد.
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