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 )phyllosphere( برگ های جنگل سرشار از زندگی باکتریایی هستند، اما فیلوسفر
که بیانگر زیستگاه میکروارگانیسم های حاضر در شاخ و برگ های درختان است، همچنان 
پر رمز و راز باقی مانده است. چگونه باکتری ها از درختی به درخت دیگر منتقل می شوند؟ 

آیا انواع خاصی از باکتری ها فقط روی انواع خاصی از درختان زندگی می کنند؟
مقاله جدیدی که در مجله )Ecological Monographs( )انجمن محیط زیست 
می دهد  نشان  یافته ها  می پردازد.  پرسش ها  این  از  برخی  به  شد  منتشر  آمریکا( 
میکروبیوم های برگ درختان افرای قندی )sugar maple trees( با نام علمی 
Acer saccharum در میان سایر گونه ها، بسیار متنوع هستند و متناسب با انواع 

درختان موجود در همسایگی شان، تغییر می کنند.
 British( پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه بریتیش کلمبیا Geneviève Lajoie
به عنوان دانشجوی  مقاله، پژوهش پیش رو را  این  نویسنده اصلی  Columbia( و 
دکترای تخصصی دانشگاه )Université du Québec à Montréal( انجام 
داد. او و دستیارش یک تابستان را در آزمونی صحرایی و در تعقیب دقیق شاخ و برگ های 
پوشیده از باکتری ها گذراندند، آنها در پارک های دور افتاده مستقر می شدند و با شتاب 
و قبل از اینکه شرایط جدید، میکروب های ساکن برگ ها را تغییر دهد، آنها را برای 

تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه منتقل می کردند.
این تیم از شاخ و برگ گیاهان در سراسر سایت )Québec, Ontario( و شمال 
شرقی ایاالت متحده )northeastern United States( نمونه برداری کردند. 
تجزیه و تحلیل های Lajoie روی افرای قندی تا جایی از شمال پیش رفت که تعداد 
آنها به صفر رسید. گسترش این گونه از انتهای جنوبی محدوده موردمطالعه با فراوانی باال 
تا عرض های شمالی با درختان مخروطی غالب و تراکم کمتر بود. درواقع، در محدوده 
Monts-Va� )شمالی منطقه موردنظر، در سایت هایی مانند پارک ملی مونتس- والین 

lin National Park(، درختان افرای قندی به اندازه کافی نامنظم می شوند و ردیابی 
آنها در میان همسایگان همیشه سبزشان یک چالش به شمار می رود. در هر حال، این 
شمالی ترین درختان افرای قندی، میکروبیوم های برگ را که با همسایگان سوزنی برگ 

آنها مخلوط شده اند، انتخاب کرده اند. 
LaJoie یک الگو در امتداد شیب جغرافیایی منطقه مورد مطالعه خود پیدا کرد، افرای 

بیشتر مستقر هستند، دارای میکروبیوم  قندی در قسمت های جنوبی، که در تراکمی 
به نسبت مشابهی بوده، ولی نمونه ای بوده که از سایر گونه های درختی در منطقه متمایز 
هستند. اما در مناطق شمالی تر، که درختان افرای قندی بسیار اندک هستند، این گونه ها 

میزبان جوامع باکتریایی شبیه به میکروبیوم های سایر گونه های غالب بودند.
مشاهدات، نشان دهنده الگوهای مشابه مشاهده شده در میان میکروبیوم های حیوانات 
است. به عنوان مثال، حیوانات ساکن در زمین، احتماالً از طریق افزایش تماس با مدفوع 
سایر حیوانات، میکروبیوم های نسبتًا مشابهی دارند، در حالی که میکروبیوم های روده ای 

حیوانات ساکن کنوپی )canopy(، شباهت کمتری به یکدیگر دارند.
اگرچه میکروبیوم های روده یکی از موضوعات داغ تحقیقاتی در علوم بهداشت انسانی 
است، اما فیلوسفر جنگل همچنان یک سیستم تحقیقاتی است که به خوبی درک نشده 
است )و طبق گفته LaJoie، زمینه های اکولوژی و میکروبیولوژی گیاهان سال هاست 
که به طور موازی توسعه یافته است(. یافته های این مطالعه تصویر کامل تری از رابطه 
گیاهان و میکروب ها ارائه می دهد: چه نوع باکتری روی چه درختانی قرار می گیرند و 

بسته به میزان تناسب درخت با جمعیت، این الگو چگونه تغییر می کند.
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: با توجه به تنوع گونه های گیاهی و میکروبی در 
جهان از یک سو و تأثیرات عوامل اقلیمی بر آنها از سوی دیگر، این گونه پژوهش ها 
در آغاز راه بسیار طوالنی است. مقایسه نوع و جمعیت میکروبی روی افرای قندی در 
رویشگاه های متفاوت در این پژوهش بیانگر گستردگی داده ها حتی برای یک گونه 
درختی است. بنابراین به نظر می رسد در پژوهش هایی که روی میکروارگانیسم ها انجام 

می شود باید احتیاط و جوانب بیشتری را در نظر گرفت. 
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میکروبیوم های )microbiomes( برگ، موضوعی محله ای در جنگل های 
شمالی محسوب می شوند
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