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ــره  ــع یکس ــوث، قط ــج دارتم ــات کال ــق تحقیق طب
ــره  ــن ذخی ــداری کرب ــث ناپای ــکل 1( باع جنگل)ش
ــه  ــت آن را ب ــانس برگش ــده و ش ــاک ش ــده در خ ش
ــث  ــش داده و باع ــفر افزای ــه اتمس ــورت CO2 ب ص

تشــدید تغییــرات آب و هوایــی می شــود. 
خــاک بزرگ تریــن منبــع کربــن زمینــی در جهــان 
اســت و 50 درصــد کربــن کل اکوسیســتم جنگل هــای 
انبــوه شــمال شــرقی ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز در 
خــاک قــرار دارد. برداشــت چــوب و ســایر تغییراتــی 
ــده آزاد  ــل عم ــود دالی ــام می ش ــی انج ــه در اراض ک

شــدن کربــن خــاک اســت.
پژوهشــگران کالــج دارتمــوث در جنگل هــای 
ــی  ــاک جنگل ــه خ ــا مطالع ــکا، ب ــرقی آمری شمال ش
کــه بــه تازگــی قطــع شــده و جنگلــی کــه روش تــک 
ــه  ــد ک ــان دادن ــود نش ــام می ش ــی در آن انج گزینش
قطــع یکســره بــا تغییــر قــدرت پیوندهــای شــیمیایی 
کربــن ذخیــره شــده در خــاک، باعــث انتقــال کربن از 
خــاک بــه اتمســفر می شــود. در نهایــت انتقــال کربــن 
بــه صــورت CO2 بــه اتمســفر تشــدید تغییــرات آب و 

ــی دارد.  ــی را در پ هوای
ــا  ــرا درک م ــت زی ــم اس ــیار مه ــه بس ــن یافت ای
ــی  ــه میکروب ــی خــاک، تجزی ــواد آل ــداری م را از پای
مــواد آلــی و تولیــد CO2 در اکوسیســتم  پــس از قطــع 

ــد. ــر می ده ــگل تغیی ــره جن یکس

بعد جدیدی از آثار مخرب قطع یکسره جنگل:
 نقش قطع یکسره جنگل در بی ثباتی کربن خاک

شکل 1: قطع یکسره جنگل
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 شکل 1: نقش پرندگان محتکر در پراکندگی بذر گونه های گیاهی

توجـــه  هوایـــی،  و  آب  تغییـــرات  پدیـــده  در 
ــوی  ــه سـ ــر بـ ــدان از دو منظـ ــمندان و عالقمنـ دانشـ
ـــرای  ـــی ب ـــر نگران ـــک منظ ـــود. ی ـــب می ش ـــان جل گیاه
ـــرای  ـــان ب ـــر تقاضـــا از گیاه ـــر دیگ ـــا و منظ ـــراض آنه انق
ـــن و ...  ـــت کرب ـــن، تثبی ـــظ زمی ـــان در حف ـــای سهمش ایف
ـــک  ـــط ی ـــان فق ـــه گیاه ـــت ک ـــان داش ـــد اذع ـــت. بای اس
حلقـــه از حلقه هـــای مهـــم و پیچیـــده اکوسیســـتم 
ـــل  ـــتگی کام ـــتمی در وابس ـــای اکوسیس ـــتند. چرخه ه هس
ـــه ای  ـــه گون ـــف ب ـــودات مختل ـــوده و موج ـــر ب ـــه یکدیگ ب
ـــی  ـــر تغییرات ـــود را در براب ـــر خ ـــهم مؤث ـــدنی س جدانش
ــد.  ــا می کننـ ــد ایفـ ــان روی می دهـ ــه در محیط شـ کـ
 Nature Communication ــه ــه مجل ــی ک در پژوهش
منتشــر کــرده اســت، محققــان دانشــگاه لیــدز انگلســتان 
عنــوان کرده انــد کــه حیوانــات درشــت پیکر نقــش خــود 
ــی  ــوص آن های ــان به خص ــای گیاه ــار بذر ه را در انتش
ــا  ــی ایف ــتند به خوب ــری هس ــای بزرگت ــه دارای بذره ک
می کننــد. حضــور گونه هــای گیاهــی بزرگ پیکرتــر 
ــذف  ــن و ح ــتر کرب ــت بیش ــتر، تثبی ــوده بیش و دارای  ت
ــد داد. در پژوهشــی  ــد خواه ــه ای را نوی ــای گلخان گازه
دیگــر کــه در ســایت Scientific American منتشــر شــده، 
پزندروفــر و همکارانــش در مجلــه کونــدور به شــرح 
بررســی خــود از نقــش پرنــدگان محتکــر! )شــکل 1( در 

ــد.  ــان پرداختن ــذور درخت ــع وســیع ب توزی
ـــیاری  ـــوط، کاج و بس ـــاه بلوط، بل ـــدق، ش ـــردو، فن گ
دیگـــر از درختـــان بـــه طـــور انحصـــاری بـــا تکیـــه 
بـــر »پراکنـــده  کننـــدگان محتکـــر« )شـــکل 2( ماننـــد 
ـــق  ـــه مناط ـــود را ب ـــه خ ـــیع دان ـــت وس ـــدگان، حرک پرن
ـــرای  ـــد ب ـــت دارن ـــا دوس ـــد. آنه ـــام می دهن ـــد انج جدی

ـــد.  ـــره کنن ـــی ذخی ـــواد غذای ـــتان م زمس

نقش جانوران در مقابله با 
تغییرات آب و هوایی  و
انقراض گونه های گیاهی
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 گونه ای از زاغ ها تا 100 هزار بذر را در هر سال و تا 30 کیلومتر دورتر 
از منبع بذر پنهان می کنند )شکل 3(. این پرندگان هنگامی که جای بذور 
ذخیره کرده را فراموش می کنند، یک فرصت رشد برای یک نهال گاه در 

فاصله خوبی از مبدا انتقال بذر پیش می آید.
ایـن مهندسـین پـروازی اکوسیسـتم می تواننـد کمـک بزرگـی به 

واکاری درختـان در زیسـتگاه ایـده آل آنهـا بکنند، بـه طوری که 
این امـر باعث مقاومت در برابـر تغییرات اقلیمی، 
حشـرات )آفـات( و بیماری هـا در درختان شـود. 

انقــراض  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  ایــن 
می توانــد  بذرخــوار  و  میوه خــوار  جانــوری  گونه هــای 

ــد. ــتر کن ــی را بیش ــرات آب و هوای ــی از تغیی ــی ناش ــرات منف اث

شکل 3: نوعی زاغ clarks-nutcrackerشکل 2: پراکنده کنندگان محتکر
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بیشترین تنوع زیستی جهان در نقاطی نسبتا دور از دسترس متمرکز شده است و 
جمع آوری اطالعات دقیق درباره نوع زیستگاه ها و چگونگی توزیع آن ها کار چندان 

ساده ای نیست.
محققان دانشگاه بوفالو و دانشگاه ییل با استفاده از ابزارهای سنجش از راه دور 
مانند تصاویر و اطالعات ثبت شده توسط ماهواره ها از الگوهای پوشش ابری )شکل 

1( به محاسبه تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری پرداختند.
آنها نشان دادند تغییرات در الگوهای پوشش ابری به تغییر در عواملی چون 
رطوبت برگ ها، بارش باران، نور خورشید و دمای سطح می انجامد. آنها با استفاده 
از داده های 15 ساله 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 سال های 2000 تا 2014 
است. محققان با بررسی این داده ها به راه موثری جهت محاسبه محل گونه های 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 2( و گونه گل 
شکر پاره )یک گونه درختچه آفریقای جنوبی( )شکل 3( از این روش محاسبه و نیز 
نقشه مرزهای اکوسیستم این گونه های گیاهی و جانوری با استفاده از الگوی پوشش 

ابری طراحی شد.
بنابراین درک الگوهای فضایی از تنوع زیستی گونه های جانوری و گیاهی برای 
تصمیم گیری های آگاهانه به منظور حفاظت از گونه ها، بویژه گونه های در معرض 

خطر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شکل 1: تصویر ماهواره  ای ارتباط الگوهای پوشش ابری با تنوع زیستی گونه ها
            از پوشش ابری

Montane Woodcreeper شکل 2:چوبخزک

king protea شکل 3:گل شکرپاره
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پژوهشــگران دانشــگاه بــازل ســوئیس بــا اســتفاده از کربــن نشــان دار 
C13 ثابــت کردنــد کــه درختــان از طریــق قارچ هــای همزیســت بــا گیــاه 

)میکوریزهــا( بــا یکدیگــر کربــن مبادلــه می کننــد. 
پیــش از ایــن می دانســتیم درختــان دی اکســید کربــن هــوا را از طریــق 
ــرای  فتوســنتز جــذب کــرده و قنــد تولیــد می کننــد. قنــد تولیــد شــده ب
ســاخت ســلولز، لیگنیــن، پروتئیــن، چربــی و ســایر واحدهای ســاختمانی 
ــاخه ها،  ــه ش ــا ب ــد از برگ ه ــد، قن ــد رش ــود. در فرآین ــتفاده می ش اس

ــکل 1( ــد. )ش ــال می یاب ــا انتق ــی میکوریزه ــه ها و حت ــاقه ها، ریش س
بــه تازگــی پژوهشــگران دانشــگاه بــازل ســوئیس، صرفــًا CO2 حاوی 
کربــن نشــان دار C13 در اختیــار یــک درخــت 120 ســاله 40 متــری کاج 
ــایر  ــه س ــاندار، آن را در ریش ــن نش ــی کرب ــا ردیاب ــرار داده و ب ــل ق نوئ
درختــان نوئــل، راش، کاج و الریکــس پیــدا کردنــد. نبــود کربن نشــان دار 
ــی از  ــواع متفاوت ــا ان ــه ب ــش ک ــر تاج پوش ــان زی ــایر گیاه ــه س در ریش
ــوع  ــن ن ــه ای ــی ک ــط درختان ــان داد فق ــتند نش ــت هس ــا همزیس قارچ ه
میکوریــز )اکتومیکوریــز(  را داشــتند بــا یکدیگــر کربــن تبــادل می کننــد.

ــط از  ــان فق ــن درخت ــن 13 بی ــادل کرب ــد تب ــان دادن ــمندان نش دانش
ــه  ــت ک ــر اس ــزی امکان پذی ــای میکوری ــبکه ای از فیالمنت ه ــق ش طری
ایــن یافتــه بعــد جدیــدی از نقــش قارچ هــای میکوریــزی را در جنــگل 

ــد. ــان می کن بی

تبادل گسترده کربن در میان درختان

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


