شکل  :1قطع یکسره جنگل

بعد جدیدی از آثار مخرب قطع یکسره جنگل:

نقش قطع یکسره جنگل در بیثباتی کربن خاک
طبــق تحقیقــات کالــج دارتمــوث ،قطــع یکســره
جنگل(شــکل  )1باعــث ناپایــداری کربــن ذخیــره
شــده در خــاک شــده و شــانس برگشــت آن را بــه
صــورت  CO2بــه اتمســفر افزایــش داده و باعــث
تشــدید تغییــرات آب و هوایــی میشــود.
خــاک بزرگتریــن منبــع کربــن زمینــی در جهــان
اســت و  50درصــد کربــن کل اکوسیســتم جنگلهــای
انبــوه شــمال شــرقی ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز در
خــاک قــرار دارد .برداشــت چــوب و ســایر تغییراتــی
کــه در اراضــی انجــام میشــود دالیــل عمــده آزاد
شــدن کربــن خــاک اســت.
پژوهشــگران کالــج دارتمــوث در جنگلهــای
شمالشــرقی آمریــکا ،بــا مطالعــه خــاک جنگلــی
کــه بــه تازگــی قطــع شــده و جنگلــی کــه روش تــک
گزینشــی در آن انجــام میشــود نشــان دادنــد کــه
قطــع یکســره بــا تغییــر قــدرت پیوندهــای شــیمیایی
کربــن ذخیــره شــده در خــاک ،باعــث انتقــال کربن از
خــاک بــه اتمســفر میشــود .در نهایــت انتقــال کربــن
بــه صــورت  CO2بــه اتمســفر تشــدید تغییــرات آب و
هوایــی را در پــی دارد.
ایــن یافتــه بســیار مهــم اســت زیــرا درک مــا
را از پایــداری مــواد آلــی خــاک ،تجزیــه میکروبــی
مــواد آلــی و تولیــد  CO2در اکوسیســتم پــس از قطــع
یکســره جنــگل تغییــر میدهــد.
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نقش جانوران در مقابله با
تغییرات آب و هوایی و
انقراض گونههای گیاهی

شکل  :1نقش پرندگان محتکر در پراکندگی بذر گونههای گیاهی
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در پدیـــده تغییـــرات آب و هوایـــی ،توجـــه
دانشـــمندان و عالقمنـــدان از دو منظـــر بـــه ســـوی
گیاهـــان جلـــب میشـــود .یـــک منظـــر نگرانـــی بـــرای
انق ــراض آنه ــا و منظ ــر دیگ ــر تقاض ــا از گیاه ــان ب ــرای
ایف ــای سهمش ــان در حف ــظ زمی ــن ،تثبی ــت کرب ــن و ...
اس ــت .بای ــد اذع ــان داش ــت ک ــه گیاه ــان فق ــط ی ــک
حلقـــه از حلقههـــای مهـــم و پیچیـــده اکوسیســـتم
هس ــتند .چرخهه ــای اکوسیس ــتمی در وابس ــتگی کام ــل
ب ــه یکدیگ ــر ب ــوده و موج ــودات مختل ــف ب ــه گونــهای
جدانشـــدنی ســـهم مؤثـــر خـــود را در برابـــر تغییراتـــی
کـــه در محیطشـــان روی میدهـــد ایفـــا میکننـــد.
در پژوهشــی کــه مجلــه Nature Communication
منتشــر کــرده اســت ،محققــان دانشــگاه لیــدز انگلســتان
عنــوان کردهانــد کــه حیوانــات درش ـتپیکر نقــش خــود
را در انتشــار بذرهــای گیاهــان بهخصــوص آنهایــی
کــه دارای بذرهــای بزرگتــری هســتند بهخوبــی ایفــا
میکننــد .حضــور گونههــای گیاهــی بزرگپیکرتــر
و دارایتــوده بیشــتر ،تثبیــت بیشــتر کربــن و حــذف
گازهــای گلخانــهای را نویــد خواهــد داد .در پژوهشــی
دیگــر کــه در ســایت  Scientific Americanمنتشــر شــده،
پزندروفــر و همکارانــش در مجلــه کونــدور بهشــرح
بررســی خــود از نقــش پرنــدگان محتکــر! (شــکل  )1در
توزیــع وســیع بــذور درختــان پرداختنــد.
گـــردو ،فنـــدق ،شـــاهبلوط ،بلـــوط ،کاج و بســـیاری
دیگـــر از درختـــان بـــه طـــور انحصـــاری بـــا تکیـــه
بـــر «پراکنـــدهکننـــدگان محتکـــر» (شـــکل  )2ماننـــد
پرنـــدگان ،حرکـــت وســـیع دانـــه خـــود را بـــه مناطـــق
جدیـــد انجـــام میدهنـــد .آنهـــا دوســـت دارنـــد بـــرای
زمســـتان مـــواد غذایـــی ذخیـــره کننـــد.

گونهای از زاغها تا  100هزار بذر را در هر سال و تا  30کیلومتر دورتر
از منبع بذر پنهان میکنند (شکل  .)3این پرندگان هنگامی که جای بذور
ذخیره کرده را فراموش میکنند ،یک فرصت رشد برای یک نهالگاه در
فاصله خوبی از مبدا انتقال بذر پیش میآید.
ایـن مهندسـین پـروازی اکوسیسـتم میتواننـد کمـک بزرگـی به
واکاری درختـان در زیسـتگاه ایـدهآل آنهـا بکنند ،بـه طوری که
این امـر باعث مقاومت در برابـر تغییرات اقلیمی،
حشـرات (آفـات) و بیماریهـا در درختان شـود.
ایــن بررســیها نشــان میدهــد کــه انقــراض
گونههــای جانــوری میوهخــوار و بذرخــوار میتوانــد
اثــرات منفــی ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی را بیشــتر کنــد.

شکل  :2پراکندهکنندگان محتکر

شکل  :3نوعی زاغ clarks-nutcracker
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ارتباط الگوهای پوشش ابری با تنوع زیستی گونهها

شکل :2چوبخزک Montane Woodcreeper

شکل :3گل شکرپاره king protea
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شکل  :1تصویر ماهوارهای
از پوشش ابری

بیشترین تنوع زیستی جهان در نقاطی نسبتا دور از دسترس متمرکز شده است و
جمعآوری اطالعات دقیق درباره نوع زیستگاهها و چگونگی توزیع آنها کار چندان
سادهای نیست.
محققان دانشگاه بوفالو و دانشگاه ییل با استفاده از ابزارهای سنجش از راه دور
مانند تصاویر و اطالعات ثبت شده توسط ماهوارهها از الگوهای پوشش ابری (شکل
 )1به محاسبه تنوع زیستی گونههای گیاهی و جانوری پرداختند.
آنها نشان دادند تغییرات در الگوهای پوشش ابری به تغییر در عواملی چون
رطوبت برگها ،بارش باران ،نور خورشید و دمای سطح میانجامد .آنها با استفاده
از دادههای  15ساله دو ماهواره «ترا» و «آکوا» در مدار زمین به طراحی یک
پایگاه داده پرداختند .این پایگاه داده شامل دو عکس روزانه از پوشش ابری به
ازای هر یک کیلومتر مربع از سیاره زمین بین فاصله سالهای  2000تا 2014
است .محققان با بررسی این دادهها به راه موثری جهت محاسبه محل گونههای در
معرض خطر دست یافتند .به عنوان مثال و به صورت موردی اندازه و محل زیستگاه
گونه چوبخزک کوهستانی (یک گونه پرنده آمریکای جنوبی) (شکل  )2و گونه گل
شکرپاره (یک گونه درختچه آفریقای جنوبی) (شکل  )3از این روش محاسبه و نیز
نقشه مرزهای اکوسیستم این گونههای گیاهی و جانوری با استفاده از الگوی پوشش
ابری طراحی شد.
بنابراین درک الگوهای فضایی از تنوع زیستی گونههای جانوری و گیاهی برای
تصمیمگیریهای آگاهانه به منظور حفاظت از گونهها ،بویژه گونههای در معرض
خطر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تبادل گسترده کربن در میان درختان
پژوهشــگران دانشــگاه بــازل ســوئیس بــا اســتفاده از کربــن نشــاندار
 C13ثابــت کردنــد کــه درختــان از طریــق قارچهــای همزیســت بــا گیــاه
(میکوریزهــا) بــا یکدیگــر کربــن مبادلــه میکننــد.
پیــش از ایــن میدانســتیم درختــان دیاکســید کربــن هــوا را از طریــق
فتوســنتز جــذب کــرده و قنــد تولیــد میکننــد .قنــد تولیــد شــده بــرای
ســاخت ســلولز ،لیگنیــن ،پروتئیــن ،چربــی و ســایر واحدهای ســاختمانی
اســتفاده میشــود .در فرآینــد رشــد ،قنــد از برگهــا بــه شــاخهها،
ســاقهها ،ریشــهها و حتــی میکوریزهــا انتقــال مییابــد( .شــکل )1
بــه تازگــی پژوهشــگران دانشــگاه بــازل ســوئیس ،صرفـ ًا  CO2حاوی
کربــن نشــاندار  C13در اختیــار یــک درخــت  120ســاله  40متــری کاج
نوئــل قــرار داده و بــا ردیابــی کربــن نشــاندار ،آن را در ریشــه ســایر
درختــان نوئــل ،راش ،کاج و الریکــس پیــدا کردنــد .نبــود کربن نشــاندار
در ریشــه ســایر گیاهــان زیــر تاجپوشــش کــه بــا انــواع متفاوتــی از
قارچهــا همزیســت هســتند نشــان داد فقــط درختانــی کــه ایــن نــوع
میکوریــز (اکتومیکوریــز) را داشــتند بــا یکدیگــر کربــن تبــادل میکننــد.
دانشــمندان نشــان دادنــد تبــادل کربــن  13بیــن درختــان فقــط از
طریــق شــبکهای از فیالمنتهــای میکوریــزی امکانپذیــر اســت کــه
ایــن یافتــه بعــد جدیــدی از نقــش قارچهــای میکوریــزی را در جنــگل
بیــان میکنــد.

شکل  :1انتقال کربوهیدرات تولید شده از طریق فتونسنتز به میکوریز
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