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احیای  و  رشد  به د نبال جنگل زد ایی،  می د هد  نشان  تازه  تحقیق  یک 
د وباره جنگل های آمازون بسیار کند تر از تصورات قبلی روی می د هد، 
زیرا  د ارند  اقلیمی  تغییرات  پیش بینی  د ر  بسزایی  تأثیر  یافته ها  این 
کربن  د ریافت  و  برای جذب  ثانویه  توانایی جنگل های  است  ممکن 
از اتمسفر، د ر تحقیقات قبلی، بیش از حد واقعی برآورد شد ه باشد. 
این تحقیق با پایش روند رشد د وباره جنگل ها طی مد ت بیش از د و 
د هه نشان می د هد تغییرات اقلیمی و تخریب هر چه وسیع تر جنگل ها، 
می تواند مانع رشد د وباره آنها د ر منطقه آمازون شود. جنگل های احیا 
شد ه پس از بهره برد اری های اولیه، جنگل های ثانویه نامید ه می شوند. این 
جنگل ها با د ریافت مقاد یر زیاد ی کربن از اتمسفر، به عنوان ابزار مهمی 
د ر مبارزه با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسان به شمار می آیند.

تحقیق گروهی از محققان برزیلی و انگلیسی نشان می د هد، حتی 
پس از گذشت ۶0 سال، جنگل های ثانویه تنها ۴0 د رصد از کربن 
موجود د ر جنگل را که توسط انسان ها تولید نشد ه است، د رون خود 
ذخیره می کنند. اگر روند فعلی اد امه یابد، بیش از یک قرن طول خواهد 
کشید تا جنگل ها به طور کامل احیا شوند و به حالت اولیه بازگرد ند، 
به این معنی که د ر مطالعات گذشته، توانایی جنگل های ثانویه برای 
مبارزه با تغییرات اقلیمی بیش از واقعیت موجود، ارزیابی شد ه است.
نتایج این تحقیق که د ر مجله Ecology منتشر شد ه است، نشان د اد 
جنگل های ثانویه د ر موسم خشک سالی، کربن کمتری را از اتمسفر جذب 
می کنند، از سوی د یگر تغییرات اقلیمی، تعد اد سال های خشک را د ر 
آمازون افزایش می د هد. فرناند و الیاس )Fernando Elias(، نویسند ه 
اول این مقاله تشریح می کند: »د مای منطقه مورد مطالعه د ر آمازون د ر 
موسم  د ر  د رختان  رشد  و  افزایش  سانتی گراد  د رجه   0/1 د هه  هر 
خشک سالی، کاهش یافته است. با توجه به پیش بینی خشک سالی های 
ثانویه د ر کاهش  توانایی جنگل های  به  نسبت  باید  آیند ه،  بیشتر د ر 
تغییرات آب وهوا محتاط تر بود. نتایج ما حاکی از نیاز به توافق های 
می رساند.« به حد اقل  را  اقلیمی  تغییرات  اثرات  که  است  بین المللی 

اقلیمی،  تغییرات  با  مقابله  عالوه بر  ثانویه  جنگل های  اگرچه 
فراهم  تهد ید  معرض  د ر  گونه های  برای  مهمی  زیست بوم های 
می کنند، اما محققان د ریافتند که سطوح تنوع زیستی د ر جنگل های 
 20 طی  و  است  محلی  مناطق  جنگل های  د رصد   5۶ تنها  ثانویه 
است. ند اد ه  رخ  گونه ها  تنوع  د ر  افزایشی  هیچ گونه  مطالعه،  سال 

قد یمی ترین  برزیل،  د ر  واقع   Bragança منطقه  د ر  تحقیق  این 
منطقه  این  شد،  انجام  آمازون  د ر  شد ه  جنگل زد ایی  مرزی  منطقه 
تقریبًا تمام پوشش اصلی جنگل را از د ست د اد ه است. جویس فریرا

تحقیقات  مؤسسه  محقق  و  زیست شناس   ،)Joice Ferreira(
کشاورزی برزیل می گوید: » مطالعه ما نشان می د هد که احیای جنگل 
د ر مناطقی که به شد ت تخریب شد ه اند، نیاز به حمایت و سرمایه گذاری 
بیشتری د ارد زیرا این مناطق با کمبود منابع بذر و نیز توزیع بذر توسط 
حیوانات مواجه خواهد بود. د ر مقابل، وضعیت مناطقی که جنگل زد ایی 
جنگل ها  مناطق  این  د ر  است.  متفاوت  د اد ه،  روی  کمتری  شد ت  با 
بد ون هرگونه مد اخله انسانی و با سرعت بیشتری احیا خواهند شد.«

جوز بارلو )Jos Barlow(، استاد تمام د پارتمان علوم حفاظت د ر 
د انشگاه لنکستر انگلستان، به اهمیت انجام مطالعات بیشتر اشاره می کند 
و می گوید: » رشد فزایند ه جنگل های ثانویه د ر آمازون و پتانسیل آنها د ر 
کاهش تغییرات اقلیمی، سبب اهمیت آنها د ر سطح جهانی شد ه است.«
د بیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: این گونه پژوهش ها نشان می د هد 
که حفظ زمین با تأکید بر بازگشت به شرایط نخست به یک رؤیا شبیه 
است. این اتفاق با رشد فزایند ه جمعیت از یک سو و تخریب منابع 
نیست. چون هر  امکان پذیر  د یگر  از سوی  ازجمله جنگل ها  حیاتی 
د وی آنها د ر افزایش گازهای گلخانه ای سهم اساسی د ارند. معاهد ه ها 
د رنتیجه  نبود ه اند.  کارساز  و  بازد ارند ه  هم  بین المللی  پیمان های  و 
سرعت بازگشت و جبران را به د الیل گوناگون که به برخی از آنها د ر 
پژوهش پیش رو به آن اشاره شد، با چالش و د شواری روبه رو می کنند. 
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رشد د وباره جنگل های آمازون بسیار کند تر از تصورات قبلی است.
ترجمه:خلیلکریمزادهاصل*

جنگل های ثانویه به شد ت تکه تکه و از جنگل های اولیه و د ست نخورد ه جد ا می شوند.
Marizilda Cruppe :عکس از


