
111 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره1، پیاپی 8، فروردین- اردیبهشت  1397

زیسـت بوم های  و  بشـری  تمـدن  بـرای  شـیرین  آب  منابـع 
کلمبیـا بریتیـش  دانشـگاه  پژوهشـگران  هسـتند.  حیاتـی  طبیعـی 
)University of British Columbia( دریافتند که تغییرات پوشش 
گیاهی زمین می تواند به اندازه تغییرات اقلیمی بر منابع آب های جهانی 

تأثیرات منفی داشته باشد.
آدام وی )Adam Wei(، پروفسور علوم محیط  زیستی و جغرافیای 
دانشگاه بریتیش کلمبیا و لی )Li(، دانشجوی دکتری به همراه پژوهشگران 
دانشکده جنگل داری چین مطالعه ای را برای بررسی اثر تغییرات پوشش 
با استفاده از داده های  انجام داده اند. آن ها  جنگلی در فراهم کردن آب 
چندین ساله، چگونگی پاسخ منابع آب به تغییرات پوشش گیاهی و اقلیمی 

را بررسی کردند.
آدام وی اظهار می دارد: همان طور که زمین ها تبدیل به شهر می شوند و 
تغییر کاربری جنگل ها ادامه دارد، رژیم های آب هم در حال تغییر هستند و 

درنهایت تمام آبخیزها تحت تأثیر قرار می گیرند.
به گفته لی، مناطق جنگلی، منابع آبی مهم و حیاتی برای ما هستند؛ اما 
با ادامه توسعه اراضی یا نابودی پوشش گیاهی سبز، حوضه های آبی هم 

به طور برگشت ناپذیری آسیب می بینند.
وی ادامه می دهد: ما باید اهمیت پوشش گیاهی را به رسمیت بشناسیم. 
پوشش جنگل عنصری مهم است و باید آن را برای آینده در نظر داشت و به 
آن اهمیت داد. وقتی دانشمندان گرمایش جهانی را سنجش می کنند در مورد 
این که چگونه تغییرات اقلیمی روی آب تأثیر می گذارد، بحث می کنند. پیشنهاد 
ما این است که به پوشش جنگلی نیز در این راستا توجه بیشتری شود. چون 
پوشش جنگلی شاخصی کلیدی برای سالمت منابع آب به شمار می رود.

لی می افزاید: حدود 21 درصد از جمعیت جهان برای تأمین آب به طور 
مستقیم به این جنگل ها وابسته هستند. پژوهشگران داده هایی را با استفاده از 
مدل سازی کامپیوتری، از سال 2000 تا 2011 مطالعه کردند. آنها تغییرات 
پوشش گیاهی زمین و عملکرد ساالنه آب را در جنگل های گرمسیری 
در مناطقی مانند بریتیش کلمبیا، کانادا، روسیه، برزیل، فنالند و جمهوری 
دموکراتیک کنگو بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد بهره برداری 
شدید از جنگل ها، آتش سوزی و خسارت آفت ها از دالیل کاهش پوشش 

گیاهی و جنگل بودند.

آسیب دیدن منابع آب شیرین با کاهش پوشش جنگل ها 
همچنین نتایج نشان داد که به طور متوسط در 51 درصد از مناطق مورد 
مطالعه، تغییرات پوشش گیاهی و اقلیمی هم زمان بوده که این امر می تواند 
به کمبود منابع آب )یعنی شانس بیشتر خشکسالی( یا افزایش آن )یعنی 

احتمال سیل ویرانگر( منجر شود. 
آدام وی در این باره می گوید: حوضه های آبی و فضاهای سبز ما تحت 
فشار شدید تغییرات پوشش گیاهی و اقلیمی هستند. از آنجا که تغییرات 
پوشش گیاهی و اقلیمی نقش مشابهی در تغییر میزان منابع آب ایفا می کنند، 
نادیده گرفتن هر یک از آنها به احتمال زیاد منجر  به شناخت ناقص و 
مدیریت نامناسب منابع آبی در آینده به ویژه در مناطقی می شود که تغییرات 

جنگل ها در آن مناطق به شدت رخ می دهد.
طبیعت ایران: جنگل ها ویژگی های مفید و ارزشمند فراوانی برای انسان 
دارند. اما در بیشتر مناطق دنیا به خصوص در کشورهای در حال توسعه در 
مواجهه با بهره برداری های شدید، قطع یکسره، تغییرات اقلیمی و غیره قرار 
گرفته اند. پرداختن به نقش جنگل ها در فراهم کردن آب برای کشورهایی 
مانند ایران که از کمبود منابع آبی در فشار و خطر هستند بسیار حائز 
اهمیت است. با این وصف انتظار بر این است که تا جای ممکن از این منابع 
ارزشمند حفاظت و حمایت الزم انجام شود. اما شوربختانه این گونه نیست 
و جنگل ها و سایر منابع طبیعی در روزگاری بسیار سخت، در سیر قهقرایی 
به سر می برند. در این میان که نیازمند قوانین سخت گیرانه تر برای نگهداشت 
و حتی توسعه جنگل ها هستیم، برخی تصمیم های ملی و مصوبات مجلس 
یا دولت درست در مسیر عکس نیازها صورت می گیرد. امید که یافته ای 
مانند آنچه در این پژوهش ذکر شده، ما و مسئوالن را بسیار بیش از گذشته 

برای حفظ آب و منابع طبیعی مان نگران و عمل گرا کند.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171207095007.htm
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