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رتبه سوم طرح های توسعه ای
گروه تخصصی زیست فناوري و علوم پایه پزشكي

● عنوان طرح: نقش لیسه ها و سینو باکتری ها در پوسته های خاک زیستی
● پژوهشگر: دکتر بورخارد بودل

● کشور:  آلمان
● رشته: گیاه شناسي و سیستماتیک

● موسسه علمي: دانشگاه کایزرساوترن، آلمان

     چكيده طرح:
پوسـته هاي خاکـي بیولوژیكـی )BSC( جوامـع متشـكل از لیسـه ها، گلسـنگ ها، جلبک هـا، قارچ هـا و باکتری هـای 
هتروتـروف بـا تنـوع شـكل هسـتند کـه در الیـه و  چنـد میلـی متر زیـر آن و یـا به نـدرت در الیه چند سـانتی متـري خاک 
زندگـی می کننـد. آن هـا شـروع بـه کلونیزاسـیون بـر روي خـاک کـرده و کربـن و نیتـروژن را به خـاک برمي گردانند. بسـته 
بـه منطقـه اقلیمـي، آنهـا یـا مرحلـه نهایـي پوشـش گیاهـي هسـتند یـا زمیـن را بـراي تكثیر بیشـتر پوشـش گیاهـي آماده 
مي کننـد. پوسـته خاکـی بیولوژیكـی در تمـام مناطـق اقلیمـی زمیـن رخ می دهـد، امـا در مناطـق گرم و سـرد خشـک غالب 
اسـت. پوسـته های خاکـی بیولوژیـک معمـوال توسـط سـینو باکتری هـا آغـاز می شـوند، فقـط در مناطـق معتدل آنهـا ممكن 
اسـت توسـط جلبک هـای سـبز آغـاز شـوند. در آب و هـواي معتـدل، پوسـته های خاکـی بیولوژیكی بـه یک ترکیـب گیاهی 
پیچیده تـر از جملـه لیسـه ها و گلسـنگ ها تبدیـل مي شـوند. بنابرایـن آن هـا به طور قابـل توجهی خـاک را تثبیت کـرده و از 
فرسـایش خـاک جلوگیـری می کننـد. گیاهـان نقـش مهمـی در رونـد تثبیت خـاک ایفـا می کنند و بخـش مهمـی از افزایش 
کربـن پوسـته بیولوژیكـی را نیـز برعهـده دارنـد. عـاوه بر غنی سـازی مـواد مغـذی و تثبیت خاک، آنهـا همچنیـن می توانند 
بـه تنـوع گونه هـاي مناطـق خشـک و نیمـه خشـک منجـر شـوند. تاکنـون بیـش از 16۰۰ گونه مختلـف از سـطوح مختلف 

سـازمانی و طبقه بنـدی از پوسـته های خاکـی بیولوژیكـی جهـان شـناخته شـده اند. 

زندگي نامه:
پروفسـور بورخارد بودل دکتراي خود را در رشـته گیاه شناسـي از دانشـگاه ماربورگ در سـال 1986 دریافت کرد. در حال 
حاضـر او بـه عنـوان اسـتاد گیاه شناسـی در بخـش زیست شناسـی دانشـگاه کایزرسـاوترن کار می کنـد. تحقیقات او شـامل 
اکولـوژی و اکوفیزیولـوژی گلسـنگ ها، جلبک هـا و لیسـه هاي پروتئین اسـت. سیسـتماتیک، فیلوژنی و فیلوژوگرافی لیسـه ها 
و جلبک هـا؛ تنـوع، محیـط زیسـت و اکوفیزیولـوژی مناطق زیسـتی و فیلم هـای روی سـنگ ها و خاک ها در مناطق خشـک 
و نیمـه خشـک و محیط هـای کوچـک جهـان؛ مورفولـوژی عملكـردی و آناتومی گیاهـان موارد مـورد عاقـه تحقیقاتي وي 

اسـت. طرح فعلی او » پوسـته قطبی« اسـت.  


