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جلوگیری از مرگ و میر و زوال جنگل ها در آینده
مترجم: مهرداد زرافشار*

* استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران

محققین دانشگاه Wurzburg آلمان معتقدند که استراتژی دولت فدرال آلمان 
 )Forest Dieback 2.0( در راستای جلوگیری از زوال و مرگ جنگل ها
مناسب  وسیع  جنگل کاری های  انجام  و  خشکه دارها  حذف  هدف  با 
نیست. آنها برای رفع این مشکل از اکولوژیست های جنگل درخواست 

هم فکری کرده اند.
سوسک های برگ خوار، گرما و خشک سالی، توفان و آتش سوزی 
دالیل اصلی مرگ و میر جنگل ها هستند. با گذر در جنگل های آلمان 
دیده  خشکه دار  به صورت  راش  و  پیسه آ  گونه های  از  کثیری  تعداد 
کمک  خواستار  آلمان  کشاورزی  و  غذا  وزارت  به طوری که  می شود، 
سریع به جنگل ها شده است. طبق نظر این وزارت خانه حذف درختان 
خشک شده و انجام جنگل کاری های وسیع راه حل این مسئله است و 
برای این هدف حدود 500 میلیون یورو بودجه نیاز است، اما محققین 
علوم جنگل با این استراتژی موافق نیستند و مخالفت خود را در مجله 
استراتژی  این  با  معتقدند  آنها  اعالم کرده اند.   Science magazine
بیشتر خواهد  اقلیمی در آینده  به تغییرات  حساسیت جنگل ها نسبت 
آنها،  ازنظر  دارد.  بازبینی  به  نیاز  حاضر  استراتژی  و  بودجه  لذا  شد، 
از جنگل حذف شوند و جنگل کاری های وسیع و  نباید  خشکه دارها 

گسترده نباید مدنظر قرار گیرد.
برای مدت های متمادی حذف جنگل طبیعی و ایجاد جنگل های 
و  زیستی  تنوع  کاهش  و سبب  شناخته  رویه  به عنوان یک  مصنوعی 

قارچ ها و حشرات جنگل ها می شد.  انقراض 
حذف خشکه دارها در نهایت حیات بسیاری از 
حشرات را در معرض خطر قرار خواهد داد، 
لذا خشکه دارها بایستی در جنگل باقی بمانند 

و دولت نیز از این موضوع حمایت کند.
جنگل های  محققین  این  نظر  طبق 
)توفان،  طبیعی  اختالالت  توسط  تخریب شده 
باید حفظ و  آفات و امراض و خشک سالی( 
مراقبت شوند تا زمینه برای رشد درختان بومی 
فراهم شود، چراکه تاج های باز شده، شرایط 
رشد این گونه ها را فراهم می کند. با این روند 
اقلیمی مقاوم   تغییرات  به  نیز نسبت  جنگل ها 
جنگل کاری های  احداث  مقابل،  در  می شوند. 
مجموعه ای  بیشتر  آسیب پذیری  سبب  وسیع 
از درختان همسن نسبت به آفات و تغییرات 

اقلیمی می شود. در مدیریت جنگل و با حمایت دولت باید ساختار و تنوع 
جنگل ها ارتقا یافته و روشنه های جنگلی حفظ شوند تا به طور هم زمان 
از گونه های تجاری جنگلی و حشرات در حال انقراض محافظت شود.

سبب  شدن  صنعتی  و  ترافیک  هوا،  آلودگی   1980 سال  در 
مرگ و میر درختان شد که به آن Forest Dieback می گفتند، در حال 
حاضر از این پدیده به Forest Dieback 2.0 یاد می شود چرا که 

تغییرات اقلیمی عامل اصلی در مرگ و میر درختان است.
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: استفاده از علوم و پژوهش های روز، 
سرلوحه برنامه های اجرایی در کشورهای توسعه یافته قرار دارد. چالشی 
که در کشور آلمان بر سر خشکه دارها وجود دارد، در کشور ما نیز همواره 
مورد بحث و اختالف بوده است. محققان کشور ما هم معتقدند که نباید 
خشکه دارها را قطع و از رویشگاه خارج کرد. آنها قسمتی از حلقه های 
اکوسیستمی بوده و جدا کردنشان، منجر به ورود تحوالت زیستی جدید 
و نامنطبق با طبیعت رویشگاه خواهد شد. امید است که با همراهی های 
بتوان  ایران وجود دارد،  مناسبی که از سوی سازمان های اجرایی در 
کنیم. دنبال  ارزشمندمان  جنگل های  حفظ  برای  را  شیوه ها  بهترین 
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درختان کاج نوئل، آسیب دیده از سوسک های پوست خوار در پارک ملی باواریا در آلمان، اکولوژیست ها 
خواستار حفظ خشکه دارها در جنگل هستند.
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