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)University     of        Birmingham(    به تازگی پژوهشگران د انشگاه بیرمنگام
با مطالعه زیست کره جهانی و بهره گیری از اطالعات و مد ل های کامپیوتری، 
Proceedings of the Nation�  نتایج تحقیقات خود را د ر مجله

al Academy of Sciences به چاپ رساند ه اند. این پژوهشگران 
با مجموعه اطالعات مرتبط با سن جنگل ها، بین سال های 2001 تا 
محاسبه  مسن،  جنگل های  توسط  را  جذب شد ه  کربن  میزان   ،2010
کرد ند. سپس به مقایسه این مقد ار از ترسیب کربن با مقاد یر جذب و 
ذخیره شد ه کربن توسط جنگل های جوان تازه احد اث شد ه، پرد اختند. طبق 
تحقیقات آنها د ر د انشگاه بیرمنگام انگلستان، بیش از نیمی از ترسیب 
کربن توسط جنگل های د ارای د رختان جوان و با سنی تا حد ود 140 
سال انجام می شود، این مقد ار حتی از سهم جنگل های بارانی تروپیکال 

نیز بیشتر است. د رختان جوان کاشته شد ه د ر زمین هایی 
و  آتش سوزی  یا  بود ه  زراعی  پیش ازاین  که 

بهره برد اری، پوشش طبیعی آنها را از بین 
برد ه است، هم اکنون منبع اصلی ترسیب 

جنگل ها  به طور کلی  هستند.  کربن 
ترسیب  منبع  مهم ترین  به عنوان 
آنها  می شوند،  شناخته  کربن 
مقاد یر زیاد ی از د ی اکسید کربن 
ذخیره  و  جذب  را  اتمسفر 
ترسیب  گذشته  د ر  می کنند. 
مورد نیاز  عامل  به عنوان  کربن 

د رختان  رشد  د ر  جنگل ها 
شناخته شد ه بود، به عبارت د یگر، 

تصور این بود که د رختان برای رشد 
خود به د ی اکسید کربن اتمسفر نیاز د ارند 

و افزایش این گاز سبب رشد بیشتر د رختان 
د رختان  جوان  سن  د ریافتند،  محققان  می شود. 

تا حد ود 25  د ی اکسید کربن  فرایند جذب  د ر  کاشته شد ه 
د رصد مؤثر است. عالوه بر این، ترسیب کربن محاسبه شد ه بر پایه و اساس 
سن د رختان، به جنگل های مناطق استوایی تعلق ند اشته بلکه مرتبط 
با جنگل های عرض های میانه و باالیی بود. برای مثال قسمتی از این 
جنگل ها د ر ایاالت شرقی آمریکا قرار د ارد، مناطقی که ساکنین آن به 
کشاورزی و زراعت می پرد اختند و د ر اواخر قرن نوزد هم آنجا را به 
سمت مناطق غربی رها کرد ند. سپس این مناطق رها شد ه و خالی از 

 boreal( سکنه به جنگل های ملی آمریکا تبد یل شد. جنگل های بورئال
forest( د ر کاناد ا، روسیه و اروپا نیز قسمت های مهم د یگری از این 
جنگل های جوان مورد مطالعه بود ند که د ر گذشته بهره برد اری های شد ید 
و آتش سوزی، آنها را تحت تأثیر قرار د اد ه بود. همچنین جنگل کاری های 
وسیع انجام شد ه د ر چین سهم چشمگیری د ر ترسیب کربن د ارند. طبق 
نظر د کتر تام پوق )Tom Pugh( از مؤسسه تحقیقات جنگل بیرمنگام 
د رک صحیح و علم به مکان و علت وقوع ترسیب کربن می تواند نقش 
این  ایفا کند.  مهمی د ر مد یریت جنگل ها و تصمیم گیری های هد  فمند 
تغییر  اثرات  تعد یل  د ر  را  معتد له  مناطق  اهمیت جنگل های  تحقیقات 
اقلیم گوشزد می کند، همچنین نشان می د هد توان جنگل های جوان و 
تازه کاشته شد ه د ر ترسیب کربن آیند ه تا چه میزان مؤثر است. اهمیت 
این موضوع زمانی بیشتر می شود که بد انیم جنگل های جوان 
مستقر شد ه د ارای طبیعت گذرا هستند و با گذشت 
زمان، نقش فعلی خود را د ر ترسیب کربن از 
د ست می د هند، لذا، باید برای حفظ این اثر 
ارزشمند، جنگل کاری و احیای آنها انجام 
شود. بنابر نظر د کتر پوق، سهم ترسیب 
کربن و جذب د ی اکسید کربن توسط 
بنابراین  است،  محد ود  جنگل ها 
گازهای  انتشار  کاهش  عالوه بر 
برنامه های  است  الزم  گلخانه ای، 
جنگل کاری و جوان سازی جنگل ها 
به صورت جد ی و مؤثر پیگیری شود.

تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  د بیر   
برای کشوری که سهم تخریب منابع طبیعی 
شاخص های  و  بود ه  چشمگیری  عد د   آن 
محیط زیستی آن د ر شرایط نامطلوب قرار د ارد، 
خبر فوق می تواند برای بخش های تحقیقاتی و اجرایی 
بسیار امید وار کنند ه باشد. احیا و جنگل کاری می تواند نقش مؤثری 
د ر مقابله با پد ید ه تغییر اقلیم ایفا کند. این برنامه د ر اهد اف کالن و د ستور 

کار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور قرار د ارد. 
Journal Reference:
Pugh, Thomas A. M., Lindeskog, M., Smith, B., Poulter, B., 

Arneth, A., Haverd, V., and Calle, L. 2019. The role of 
forest regrowth in global carbon sink dynamics. PNAS, 
1�6. DOI: 10.1073/pnas.1810512116

* استاد یار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران

جنگل های جوان: بزرگ ترین منبع ترسیب کربن 
ترجمه: مهرد اد زرافشار*

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

19
.1

19
48

1


