غفلت بزرگترین برنامه احیای جنگل در جهان
از حیات وحش

دولــت چیــن اواخــر دهــه  ،1950میلیونهــا هکتــار از جنگلهــای بومــی را بــه کشــتزار
تبدیــل کــرد .جنگلهــای محافظتنشــده در دهههــای بعــد بــدون یــک سیســتم حفــظ
منابــع طبیعــی کارآمــد در منطقــه بهشــدت مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت .پــس از
ســیالبهای مخــرب در اواخــر دهــه  ،1990دولــت چیــن ابتــکارات بومشــناختی
برجســته را بهمنظــور کنتــرل فرســایش خــاک آغــاز کــرد و میلیاردهــا دالر را صــرف
بزرگتریــن برنامــه احیــای جهانــی جنــگل کــرد .مســاحت ایــن جنــگل بهطــور تقریبــی
برابــر مســاحت نیویــورک و پنســیلوانیا اســت .ایــن برنامــه معــروف بــه دانــه بــرای
سرســبزی ( )The grain-for-greenدر تــاش بــرای جلوگیــری از فرســایش و کاهــش
فقــر روســتایی منجــر بــه تبدیــل  28میلیــون هکتــار از مــزارع و زمینهــای غیــر قابــل
کشــت بــه جنــگل شــد.
گســتره ایــن برنامــه در  26اســتان چیــن قــرار دارد .در حــال حاضــر بیشــتر
جنگلهــای احیاشــده بــرای تولیــد الــوار ،فیبــر ،درختــان میــوه و دیگــر محصــوالت
اســتفاده میشــود در حالیکــه ،هــدف اصلــی ایــن برنامــه جلوگیــری از فرســایش اســت.
ســاکنان روســتاها بــا مشــوقهای غذایــی و پولــی بــرای کشــت جنگلهــا و درختچههــا
ترغیــب میشــوند ،ولــی بهنظــر میرســد دقــت کمــی بــرای تنــوع زیســتی در تعییــن
اینکــه چــه کاشــته میشــود ،وجــود دارد.

برنامه دانه برای سرسبزی
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پژوهشــی جدیــد کــه توســط پژوهشــگران
دانشــگاه پرینســتون بــه انجــام رســید و در مجلــه
 Nature Communicationمنتشــر شــد ،نشــان
داد کــه تککشــتی بــودن ایــن برنامــه بهطــور آشــکاری
بــه احیــای تنــوع زیســتی جنگلهــای بومــی چیــن کــه
دارای تعــداد زیــادی گونههــای درختــی اســت ،بیتوجــه
بــوده اســت .در نتیجــه ،ایــن برنامــه در شــکل موجــود
در محافظــت و ارتقــای تنــوع زیســتی ناموفــق و حتــی
آسیبرســان بــوده اســت.
فانگیــوان هــوا ،نویســنده ایــن مقالــه ،بــا تیــم تحقیقاتــی کــه
شــامل دانشــجویانی از آکادمــی چینــی علــوم ،دانشــگاه ســیچوان،
دانشــگاه آنگلیــای غربــی در بریتانیــا و دانشــگاه ورمونــت بودنــد،
پژوهشــی را بهمنظــور ایــن کــه چگونــه ایــن رویکردهــای کشــت
بــر تنــوع زیســتی تأثیرگذارنــد ،انجــام دادنــد .در ایــن پژوهــش،
 258مقالــه کــه بیشــتر بــه زبــان مــادری بــود ،بهمنظــور تعییــن
ترکیــب درختــان کاشــته شــده در ایــن جنگلهــا بررســی شــد.
اگرچــه برنامــه احیــای جنــگل شــامل تعــداد زیــادی گونــه در
سراســر چیــن بــود ،ولــی آنهــا دریافتنــد کــه اکثــر جنگلهــا
بهطــور جداگانــه بــا تنهــا یــک گونــه درخــت ماننــد بامبــو،
اکالیپتــوس یــا ســدر ژاپنــی کاشــته شــدهاند وفقــط ســه منطقــه
بــا جنــگل بومــی کشــت شــده بودنــد.
ایــن تیــم در مرحلــه بعــد کار تحقیقــات میدانــی را روی تنــوع
زنبورهــا و پرنــدگان در اســتان ســیچوان در چهــار فصــل اجــرا
کردنــد .پرنــدگان و زنبورهــا ،شــاخصهای خــوب تنــوع زیســتی
یــک منطقــه بهشــمار میرونــد .پرنــدگان ،بــه نــوع درختــان،
ســن عمومــی جنــگل و حشــرات درون جنــگل حســاس هســتند.
زنبورهــا هــم بیشــتر بــه منابــع شــبیه گــرده و شــهد وابســتهاند.
ایــن دو شــاخص بــا هــم تصویــر خوبــی از تنــوع زیســتی یــک
جنــگل را نشــان میدهنــد.
پرنــدگان بــا اســتفاده از شــمارش نقط ـهای بررســی شــدند و
گونههــای مختلــف زنبــور هــم ،پــس از جمـعآوری بــا اســتفاده از
بارکدینــگ  DNAشناســایی شــدند .برداشـتها در انــواع مختلــف
جنــگل ازقبیــل تککشــتی ،آمیختــه  ،بومــی و همچنیــن کشــتزارها
اجــرا شــدند .پژوهشــگران دریافتنــد کــه زمینهــای احیاشــده بــا
سیســتم تککشــتی ،بیشــتر از آنکــه بــرای پرنــدگان مفیــد باشــند،
آسیبرســان بودهانــد .در مناطقــی بــا سیســتمهای تککشــتی،
تعــداد گونههــای پرنــده کمتــر بــود ،ولــی جنگلهــای آمیختــه،
پناهــگاه گونههــای بیشــتری از پرنــدگان بودنــد و مشــابه تعــداد
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کلــی پرنــدگان در مقایســه بــا کشــتزارها بــود .زنبورهــا نیــز از
احیــای ایــن نــوع جنــگل رنــج میبردنــد کــه احتمــا ً
ال ناشــی از
نبــود منابــع گل در جنگلهــای کاشــته شــده اســت.
پژوهشــگران دریافتنــد کــه در مجمــوع جنــگل بومــی بهتریــن
محیــط بــرای پرنــدگان و زنبورهــا اســت کــه ایــن امــر برخــاف
رویــه ایجــاد جنگلهــای احیاشــده در برنامــه دانــه بــرای
سرســبزی اســت.
آنچــه اکولوژیس ـتها بــر آن تأکیــد دارنــد ،احیــا بــا اســتفاده
از درختــان بومــی ایــن مناطــق اســت کــه میتوانســت بهتریــن
تنــوع زیســتی را بهوجــودآورد .همچنیــن در صــورت عملــی
نبــودن آن ،جنگلهــای آمیختــه بهعنــوان انتخــاب دوم پیشــنهاد
میشــود کــه شــامل چندیــن گونــه درختــی اســت و شــباهت
بســیار زیــادی بــه جنگلهــای طبیعــی دارد .جنگلهــای
آمیختــه در مقایســه بــا جنگلهــای تککشــتی محافظــت
بهتــری از حیــات وحــش دارنــد و بــار مالــی نیــز بــر کشــاورزان
مشــارکت کننــده در ایــن برنامــه تحمیــل نمیکننــد .همچنیــن ،هــر
دو نــوع جنــگل بومــی و آمیختــه بــه کاهــش اثــرات تغییــر اقلیــم
کمــک میکنــد.
طبیعت ایران /جلد ،2شماره  ،1فروردین -اردیبهشت 1396
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کشف قدیمیترین فسیل کاج در جهان
دانشـــمندان بهتازگـــی یـــک فســـیل درخـــت کاج  140میلیـــون
ســـاله در روســـیه کشـــف کردهانـــد کـــه قدیمیتریـــن اثـــر
بهدســـتآمده از ایـــن نـــوع درخـــت در جهـــان محســـوب
میشـــود .درختـــان کاج در سرتاســـر نیمکـــره شـــمالی بســـیار
رایـــج هســـتند ،بهطوریکـــه بهنظـــر میرســـد آنهـــا احتمـــا ً
ال
بـــرای همیشـــه در ایـــن مناطـــق بودهانـــد ،ولـــی حـــاال مـــا
میدانیـــم کـــه تاریخچـــه آنهـــا بـــه حداقـــل  140میلیـــون ســـال
قبـــل و بـــه دوره کرتاســـه ( )Cretaceousبرمیگـــردد؛ زمانـــی
کـــه دایناســـورها هنـــوز روی زمیـــن وجـــود داشـــتند.
دانشـــمندان گـــروه علـــوم زمیـــن در Royal Holloway
دانشـــگاه لنـــدن ،قدیمیتریـــن فســـیلهای درخـــت کاج را
کـــه تاکنـــون کشـــف شـــدهاند ،در تختهســـنگهای یـــک
معـــدن ســـنگ در ایالـــت کانادایـــی
نـــوا اســـکوتیا یافتنـــد .بهعبـــارت
دیگـــر ،فســـیلهای  140میلیـــون
ســـاله پـــس از ســـوختن در
فسیل به شکل زغال چوب
آتشســـوزیهای جنـــگل بـــه
شـــکل زغـــال چـــوب ()Charcoal
ی ماندهانـــد.
باقـــ 
مجلـــه  scienceگـــزارش کـــرده اســـت کـــه یـــک شـــاخه
کوچـــک زغالشـــده تنهـــا بـــا قطـــر حـــدود نیـــم ســـانتیمتر
دارای حفرههـــای کوچـــک اســـت ،جایـــی کـــه جوانههـــای
ســـوزنی کاج زمانـــی از آنهـــا منشـــعب میشـــدند .ایـــن نمونههـــا
در حـــدود  11میلیـــون ســـال کهنتـــر از قدیمیتریـــن فســـیل
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کاج کشـــف شـــده قبلـــی اســـت .ایـــن فســـیلها بهدلیـــل یـــک
آتشســـوزی تبدیـــل بـــه زغـــال شـــده بودنـــد.
وقت ــی درخت ــان کاج زن ــده ب ــوده و می ــزان اکس ــیژن موج ــود
در اتمســـفر زیـــاد بـــود ،در کنـــار درجـــه حـــرارت زیـــاد،
شـــرایط اولیـــه بـــرای
آ تشســـو ز یها
ایجـــاد شــــــده
اســـت .در حقیقـــت،
درختـــان کاج دارای
ســـیر تکاملـــی بـــرای
ســـوختن و انتشـــار
آتشســـوزیها در
جنگلهـــا بودنـــد،
بهطـــوریکـــه
مخروطهایشـــان
(کـــه میـــوه کاج اســـت)
در ســـطح جنـــگلِ زغالشـــده
میتوانســـتند جوانـــه بزننـــد.
بـــه گفتـــه هـــوارد فالکـــون
النـــگ ،از دانشـــمندان گـــروه علـــوم
زمیــن در  Royal Hollowayدانشــگاه لنــدن
فســـیلها نشـــان میدهنـــد کـــه آتشســـوزیها بهدلیـــل
وجـــود اولیـــن جنگلهـــای کاج ،شـــعلهورشـــده و احتمـــا ً
ال
تکامـــل ایـــن درخـــت مهـــم را شـــکل دادهانـــد.

نقــش اساســی مخــازن ســدها
در گــرم شــدن کــره زمیــن
بـــراي نخســـتین بـــار پژوهشـــگران بـــا بهدســـت آوردن
دالیلـــی ،بهدنبـــال بررســـي اثـــر مخـــازن ســـدها در توليـــد
گازهـــاي گلخانـــهاي و تغييـــر اقليـــم هســـتند .پژوهشـــگران
دانش ــگاه واش ــنگتن آمري ــکا ب ــا انتش ــار مقالــهاي در مجل ــه
 ،Bioscienceمخــازن ســدها را یــک منبــع ناشــناخته بــراي
توليـــد گازهـــای گلخانـــهای معرفـــی کردنـــد .ایـــن مخـــازن
ســـاالنه بهطـــور تقریبـــی يـــک گيگاتـــن دياکســـيد کربـــن
توليـــد ميکننـــد کـــه معـــادل  1/3درصـــد از گازهـــاي
گلخانــهاي تولي ــد ش ــده توس ــط انس ــان اس ــت .اي ــن می ــزان
توليـــد گازهـــاي گلخانـــهاي بيشـــتر از مقـــداري اســـت کـــه
بـــراي کل کانـــادا گـــزارش ميشـــود .آنهـــا معتقدنـــد کـــه در
مخـــازن ســـدها مقاديـــر زيـــادي کربـــن آلـــي وجـــود دارد
کـــه دياکســـيد کربـــن ،متـــان و اکســـيد نيتـــروژن توليـــد
ميکن ــد .همچنی ــن مخ ــازن س ــدها ي ــک منب ــع مه ــم مت ــان
اســـت کـــه يـــک گاز گلخانـــهاي محســـوب میشـــود و 34
بـــار قويتـــر از میـــزان دياکســـيد کربـــن در طـــول يـــک
قـــرن بـــوده اســـت.
ایـــن مخـــازن مقـــدار زيـــادي کربـــن آلـــي و مـــواد
غذايـــي ماننـــد نيتـــروژن و فســـفر از رودخانههـــاي
باالدســـت دريافـــت ميکننـــد کـــه خـــود عاملـــي بـــراي
توليـــد بيشـــتر گازهـــاي گلخانـــهاي اســـت.
بـــا ایـــن یافتههـــا میتـــوان ضعفـــی دیگـــر بـــرای
پدیــده سدســازی برشــمرد .اتفاق ـ ًا انتقادهــای فراوانــی نیــز در
س ــالهای گذش ــته در ای ــران و بس ــیاری از کش ــورها درم ــورد
احـــداث ســـدها شـــده اســـت .در نهایـــت ،بایـــد اذعـــان
داشـــت کـــه جـــای تفکـــر و اندیشـــه مهندســـان و معمـــاران
قدیمـــی ایـــران در توجـــه بـــه قناتهـــا در راســـتای حفـــظ
آب خالـــی اســـت.

فرآیند تولید گازهای گلخانهای در مخازن سدها
طبیعت ایران /جلد ،2شماره  ،1فروردین -اردیبهشت 1396
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گلسنگها ،حسگرهای سالمت جنگل
براساس گزارش ( Science newsنوامبر  ،)2016گلسنگها
یک سیستم هشداردهنده برای سالمت جنگل محسوب ميشوند.
گلسنگها که بهصورت موزائيکهاي قارچ با جلبکها و
سيانوباکتريها همزيستي دارند و لکههاي خالمانندي روي تنه
درختان ايجاد ميکنند ،ديدهبان قدرتمندي براي سنجش سالمت
جنگل هستند .گونههاي نادر و حساس گلسنگ که بهشدت
اختصاصي رويشگاه خود هستند ،اولين گروهي بهشمار میروند
که با کاهش کيفيت هوا از بين ميروند .ساير گونههاي گلسنگ که
کمتر حساس هستند ،مدت بيشتري اين شرايط را تحمل ميکنند
و در برخي موارد حتي زنده مانده و گسترش مييابند .در هر دو
حالت ،گلسنگها ميتوانند نشانهاي براي مشکالتي باشند که
پيش ميآيد .تغيير اقليم بر اثر انتشار گازهاي گلخانهاي بهنوبه
خود نشاندهنده مشکل کيفيت هوا است و گلسنگها ميتوانند
يک هشدار دهنده قوي (ديدهبان قوي) براي تغيير اقليم باشند.
در اياالت متحده آمريکا ،جنگلبانان و مسئوالن پارکهای ملي
از گلسنگها برای تشخیص نشانههاي آلودگي کمک ميگیرند.
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توگـو با گیاهـان ،از افسـانه
گف 
تـا واقعیت!
برخـی از باغبانهـا قسـم میخورنـد کـه میتواننـد بـا گیاهـان خود
گفتوگـو کننـد! اگرچـه موضـوع امـکان ایجـاد ارتبـاط بـا گیاهان،
بهصـورت مـوردی پیـش از ایـن مطالعه شـده اسـت ،ولـی صحت و
سـقم آن در حـد یـک افسـانه باقـی مانـده بود تـا اینکه هلم اسـتینر،
کارشـناس مایکروسـافت در یـک پـروژه خالقانه به نـام Florence
امـکان گفتوگـو با گیاهان را فراهم کرد .در سیسـتمی کـه او طراحی
کـرده اسـت بـا اسـتفاده از پالسهـای الکتریکـی و سـیگنالهای
شـیمیایی گیاهـان ،فرد ایـن امکان را مییابـد که پیامهای سـادهای را
بـرای گیـاه تایپ کنـد .پیامهـا بـه فلشهای نـوری تبدیل میشـوند
کـه بـرای گیاهان معنیدار اسـت .بـرای مثـال جمله «منتظر شـکوفه
کردنـت هسـتم» بهصـورت فلشهـای قرمز به گیاه ارسـال میشـود
کـه گلدهـی را تسـریع میکنـد .بههمین ترتیـب سیسـتم ،ترکیباتی که
از برگهـا و سـیگنالهایی کـه از ریشـه گیـاه سـاطع میشـود را بـه
پیامهـای قابـل فهـم بـرای انسـان ترجمـه میکند؛ بـرای مثـال« :من
خوبـم ،همه چیـز روبهراه اسـت».
اگرچـه ایـن سیسـتم بیـش از اینکـه یـک موضـوع علـم محض
باشـد تـا حـدودی یـک شـوخی بهنظـر میرسـد ،ولـی مهندسـان
مایکروسـافت را بسـیار امیـدوار کـرده تا بـا کمک زیستشـناسها،
بـه کشـف «فنـاوری ارتبـاط بـا محیـط» دسـت پیـدا کنند.
از آنجـا کـه توانایـی فناورانـه بشـر بـا سـرعتی عجیـب در حال
گسـترش اسـت و انسـان تاکنـون توانسـته از میـان موجـودات زنده،
بـا حیوانـات ارتباط چشـمگیری برقـرار کنـد ،بیتردیـد عالقهمندان
گیاهـان نیـز منتظرنـد از جنبههـای علمـی بیشـتری در زمینـه
ارتباطهـای عاطفـی بـا گیاهـان باخبـر شـوند.
پروژه Florence
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