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پژوهشـگران اسـترالیایی نشـان دادنـد کـه درختـان در گرمـای شـدید 
بـدون اینکه جـذب کربن را متوقف  کننـد آب آزاد می کننـد. پیش از این، 
دانشـمندان معتقد بودند که فتوسـنتز و تعریق )فرایند آزاد شـدن آب( با 
هـم مرتبـط بـوده، به طوری که بـدون یکـی، دیگـری رخ نمی دهـد. اما 
ایـن تحقیقات نشـان داد که در طـول دوره های گرمایی شـدید، درختان 
باوجـود توقـف فراینـد تثبیت کربن فتوسـنتز، همچنـان آب را از طریق 
برگ هـای خود به عنوان یک سیسـتم خنک کننده تبخیـری آزاد می کنند.  
پروفسـور مارک تیولکر )Mark Tjoelker( از مؤسسـه هاوکسـبوری

)Hawksbury( در دانشـگاه غـرب سـیدنی یکـی از نویسـندگان این 
پژوهـش بـوده و معتقـد اسـت درختـان بـا رخـداد موج هـای شـدید 
گرمـا، جـذب کربـن را متوقـف می کننـد. به نظـر وی اگر گرمـا در یک 
منطقـه وسـیعی رخ دهد درختـان و جنگل های بومـی آن منطقه به طور 
محسوسـی، کربـن کمتری را مصـرف خواهند کـرد و اگـر فراوانی بروز 
موج هـای گرمـا افزایـش یابد، بدیهی اسـت کـه روی توانایـی درختان 
به عنـوان ترسـیب کنندگان کربـن تأثیـر خواهـد گذاشـت.  نیو سـاوت 
ولـز و کوئینزلنـد داغ ترین سـال خـود را در سـال 2017 ثبـت کرده اند، 
در حالی که کل اسـترالیا سـومین سـال داغ خود را ثبت کـرد. هفت مورد 
از 10 مـورد گرم تریـن سـال های ثبت شـده در اسـترالیا از سـال 2005 
تاکنـون رخ داده اسـت. به دنبـال ایـن وقایـع، ایـن پژوهـش در جنـگل 
 هاوکسـبوری و سـایت یارمونی در ریچموند  در نزدیکی سـیدنی انجام 
شـد. در ایـن پژوهـش از 12 »کپسـول درخـت کامل« اسـتفاده کردند. 
در ایـن کپسـول های 9 متـری تمـام عوامـل آب و هوایـی ماننـد یـک 
گلخانه  کنترل می شـود. شـش کپسـول هم دمای محیط بـود در حالی که 
در شـش کپسـول دیگـر، دمـا 3 درجـه گرم تـر اعمال می شـد تـا مدل 
تغییـر آب و هـوای سـال های پایان قـرن 21 برای اسـترالیا شبیه سـازی 
شـود. برای شـروع آزمایش شبیه سـازی موج گرما، یک مـاه از آبیاری 
نهال هـای اکالیپتـوس در کپسـول ها ممانعت کردند تا سـطح خاک کاماًل 

خشـک شـود. پـس از آن محققان شـروع به ایجـاد موج هـای گرمایی 
چهـارروزه مصنوعـی در تمـام 12 کپسـول کردند و دمـای بعدازظهر را 
در ایـن کپسـول ها تـا 43 درجـه سـانتی گراد افزایـش دادنـد. تیولکـر 
می گویـد: در هـر یـک از روزهایی که دمـای هوا در بعدازظهـر باال بود، 
متوجـه شـدیم کـه فتوسـنتز بـه صفـر می رسـد، بنابراین درختـان هیچ 
کربـن دیگـری مصرف نمی کننـد، اما با آزاد کـردن آب، خـود را از بروز 

آسـیب حفـظ می کنند.
وی ادامـه مـی دهد: صرف نظر از شـرایط کپسـول ها )مشـابه دمای 
فعلـی اسـترالیا یـا 3 درجـه گرم تـر( اگـر آب در اختیـار درختـان قرار 
بگیـرد، آنهـا می توانند به خوبـی گرما را تحمـل کنند. این فرایند بسـیار 
شـبیه بـه عـرق کـردن در انسـان اسـت؛ به عبارتـی درخـت بـا عـرق 
کـردن مانـع از سـوختگی بـرگ می شـود. ولـی چنانچـه مـوج گرما با 
خشـکی همراه باشـد شـاید بسـیاری از درختان توان تحمل نداشـته و 
از بیـن برونـد. تحقیقـات روی گونه هـای مختلـف درختـی ادامـه دارد. 
پـس از اتمـام هـر آزمایـش یـک گونـه درختـی، درختان قطع شـده و 
گونـه دیگری در کپسـول ها کاشـته می شـوند.  بـه گفته تیولکـر، در این 

پژوهـش درختـان بـرای علـم، قربانی خواهند شـد.
 طبیعت ایران: با وجود همه کنوانسیون ها، قطع نامه ها و غیره نگرانی ها 
برای آینده کره زمین فراوان است و دست اندازی ها و تخریب های بشر 
کاهش نیافته، درنتیجه دمای زمین و بروز مصائب آن برای موجوداتش رو   
به  فزونی است. در این میان و در کنار انسان های وظیفه مند، آگاه و عاشق، 
آفریده های دیگر هم کوشش همه جانبه خود را برای مبارزه با تغییرات 
اقلیمی انجام می دهند. درختان اکالیپتوس در این پژوهش با مکانیسمی فوق 
تصور که شاید برای همه گونه های گیاهی عمومیت نداشته باشد می خواهند 
از پس گرمای شدید و نامتعارف بر آیند. امید که یافتن این راز و رمزها 

بتواند سبب شرمندگی اشرف مخلوقات شود!
https://www.theguardian.com/science/2018/jan/31/austra-
lian-trees-sweat-to-survive-extreme-heatwaves-researchers-reveal

برای مقابله با گرمای شدید هوا
 درختان در استرالیا عرق می کنند تا زنده بمانند!
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* دانشیار پژوهش، مؤسسه جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
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