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طبق  پژوهشی جدید، حشرات گرده افشانی که توانسته اند دربرابر تغییرات 
ناشی از اعمال کشاورزی صنعتی بقای خود را حفظ کنند احتماالً نسبت 
به آنچه که در گذشته تصور می شد از توانایی بیشتری برای مقاومت به 
تغییرات محیطی در آینده برخوردار هستند.گرده افشانی توسط حشرات، 
به ویژه زنبورهای عسل، برای تولید غذا و بقای انسان حیاتی است؛ زیرا 
کشاورزی  انواع محصوالت  از  کیفیت 75 درصد  یا  میزان عملکرد  بر 
مهم به لحاظ جهانی، اثرگذار هستند. اما در سال های اخیر شاهد افزایش 
نگرانی ها درخصوص ناپایداری پدیده گرده افشانی به علت افزایش خطر 
منفی  اثرات  وجود  با  هستیم.  گرده افشان  گونه های  از  بعضی  انقراض 

اعمال کشاورزی صنعتی روی گیاهان و حشرات گرده افشان، 
ریدینگ دانشگاه  هیدرولوژی  و  اکولوژی  مرکز  محققان 

 Centre for Ecology & Hydrology and the(
که  یافتند  را  گونه هایی   )University of Reading
در بعضی نقاط انگلستان در قیاس با زمین های زراعی 
توان بقای بیشتری دارند و به احتمال زیاد قادر به بقا 

و دوام بیشتر در برابر انواعی از تغییرات بالقوه محیطی 
 Ecology Letters هستند. اگرچه این پژوهش در مجله

به چاپ رسیده است، اما به نظر می رسد، از آنجایی که این مناطق 
تقریباً تمام گونه های آسیب پذیر خود را از دست داده اند ، فقط آن دسته از 
حشرات و گونه های گیاهی که مقاومت بیشتری در برابر هر گونه تغییر 
محیطی داشتند، بقا یافته اند. این تحقیق روی شش میلیون گزارشی که در  
بیش از 30 سال از اطالعات علمی هزاران شهروند داوطلب طبیعت دوست 
ثبت شده، انجام شد. این تحقیق شامل مشاهدات صورت گرفته  روی 
گونه های گیاهی است که توسط حشرات گرده افشانی چون زنبور عسل، 
مگس های گرده افشان و پروانه ها تغذیه شده اند. این گزارش ها محققان را 
قادر به شناسایی 16 هزار برهم کنش منحصربه فرد بین گیاهان و حشرات 
گرده افشان در سراسر بریتانیا کرده  است و برای نخستین بار نشان می دهد 
که چگونه این شبکه های اکولوژیکی متناسب با مناطق مختلف در سراسر 
این کشور متغیر هستند. John Redhead  از مرکز اکولوژی و هیدرولوژی 
به عنوان مجری پژوهشی این طرح جدید می گوید: »به نظر می رسد گیاهان و 
حشرات گرده افشانی که در این سرزمین ها باقی مانده اند، نشانگر مقاوم ترین 
گونه هایی هستند که توانسته اند تنش های ناشی از اعمال کشاورزی صنعتی 
این مناطق  از  قباًل   را مدیریت کنند. درحقیقت، گونه های آسیب پذیر، 

حذف شده اند. این امر به این معنا است که آنها قادر به مقابله با بسیاری 
از تغییرات در آینده نیز هستند. اگرچه همواره گزارش هایی مبنی بر نابودی 
حیات وحش منتشر می شود، اما ممکن است در برخی مواقع این موضوع 
منجر به جلب طرف داران حفظ محیط زیست به آن مناطق شود، قبل از 
این که شاهد آخرین گیاهان و حشرات گرده افشان باقی مانده  روی آنها 
در مناطق تحت کشاورزی صنعتی باشیم. گیاهانی که از کشاورزی صنعتی 
جان سالم به در برده اند شامل گونه های معمول علف هرز مانند تمشک 
جنگلی و خارخسک هستند  که می توانند با حاصلخیزی زیاد خاک و 
کاهش میزان آب قابل دسترس مقابله کنند. عالوه براین، حشراتی که با 
عنوان گرده افشان های عمومی تلقی می شوند، می توانند از دامنه 
وسیعی از گیاهان مانند  گیاهان زراعی و علف های هرز تغذیه 
کنند و با پوشش های گیاهی متراکم و غیرمتراکم )پراکنده( 
نیز سازگار باشند. این پژوهش توسط شورای تحقیقات 
محیط زیست طبیعی )NERC( حمایت مالی شده است. 
پروفسور Tom Oliver از دانشگاه ریدینگ به عنوان 
یکی از نویسندگان همکار این مقاله می گوید: »خبر خوب 
این است که انقراض فاجعه بار گونه ها کمتر محتمل است اما 

هنوز الزم است سخت کار کنیم تا تنوع زیستی حفظ شود.« 
دبیرتخصصیاخبارعلمی-تحلیلی: همه موجودات در صحنه آفرینش 
تمام کوشش خود را به کار می بندند تا  خود را از معرض خطراتی که اشرف 
مخلوقات در یکی، دو قرن گذشته برای آنها پدید آورده نجات دهند. به یقین 
این کوشش همه جانبه که با سازوکارهای مختلف ژنتیکی و متابولیسمی در 
حال انجام است، در همه موارد موفقیت آمیز نخواهد بود. انقراض، گونه های 
مختلفی از گیاهان و جانوران و میکروارگانیسم ها را از بین خواهد برد. 
در این راستا مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از همه راه های 
ممکن تالش خود را برای حفظ ذخایر ژنتیکی مانند باغ های گیاه شناسی، 
ایستگاه های پژوهشی و کلکسیون ها، حفاظت در بانک ژن منابع طبیعی و 
همچنین نگهداری در شرایط فراسرد )Cryopreservation( به کار گرفته  

اما خطرات بسیار فراوان  است.
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بقای حشرات و گیاهان، سخت تر از آن چیزی است 
که  فکر می کنیم
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