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روی  را  قابل توجهی  آثار   2018 سال  خشک  و  گرم  تابستان 
ارتفاعات باالدست داشت، به طوری اکوسیستم های مختلف حتی در 

 که از سال  1984 تاکنون شاهد سومین تابستان داغ و چهارمین بهار 
گرم بوده ایم. 

گروهی از محققان علوم مرتع دانشگاه ETH سوئیس، تأثیر پاسخ 
فیزیولوژیکی اکوسیستم های این منطقه را به خشک سالی سال 2018 
در انواع پوشش های گیاهی جنگل، مرتع و چمنزار مطالعه کردند. این 
مطالعه شامل بررسی پنج رویشگاه در محدوده ارتفاعی 400 تا 2000 
متر از سطح دریا است. تیم Nina Buchmann با دقت، طی چند سال 
نشان دادند چه مقدار CO2، بخار آب و سایر گازهای گلخانه ای در بین 
گیاهان، اتمسفر، خاک، یا کل اکوسیستم مبادله می شود، آنها با این کار 
چگونگی واکنش رویشگاه ها به تغییرات آب و هوایی را ارزیابی کردند.
 Phil Trans B نشریه  ویژه نامه  در  گروه  این  پژوهش های  نتایج 
روی  قابل توجهی  تأثیر   ،2018 سال  خشک سالی  و  گرما  داد  نشان 
اکوسیستم های ارتفاعات پایین داشت. حاصلخیزی جنگل های آمیخته 
Cham� نزدیک  )نزدیک زوریخ( و چمنزارهای   Lageren  کوهستان

با دو سال گذشته، به طور متوسط 20 درصد کاهش  au، در مقایسه 

به طوری که  داشت،  متفاوتی وجود  باالتر شرایط  ارتفاعات  در  یافت. 
نزدیک  چمنزارهای   ،Davos نزدیک  سوزنی برگ  جنگل های  همه 
شاهد   Albula Pass در   Weissenstein آلپی  مراتع  و   Fruebuel

دمای بیشتر و فصل رشد طوالنی تری بودند. این در حالی بود که میزان 
تنفس برای گیاهان و ارگانیسم های خاک در همه رویشگاه ها افزایش 
به کاهش جذب کربن خالص در جنگل ها  این مسئله منجر  یافت و 
و چمنزارهای Chamau شد، انتظار می رفت که در شرایط گرم، این 
کاهش  سبب  و  کنند  عمل  کربن  ته نشست های  به عنوان  اکوسیستم ها 

تغییرات آب و هوایی شوند اما این گونه نبود.
آنچه که سال 2018 را متمایز ساخت دمای باالی هوا در بهار و 
تابستان نبود، علی رغم بارش های شدید زمستان قبل، گرمای هوا باعث 
ذوب شدن سریع برف روی کوه ها شد، اکوسیستم های پایین تر قادر به 
استفاده از آب حاصل از ذوب شدن برف ها برای حفظ رطوبت خاک 
در تابستان نبودند و خشکی و گرمای تابستان روی آنها تأثیر بیشتری 
نتایج بررسی های این گروه مطالعاتی نشان داد در دسترس  گذاشت. 
اکوسیستم ها  زنده مانی  برای چگونگی  تعیین کننده ای  عامل  بودن آب 
در دوره های گرم سال است و هنگام مطالعه باید زمان پس از دوره 
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یک سال سخت برای جنگل ها، مراتع و چمنزارها
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جدید  سناریوهای  در  داد  نشان  نتایج  همچنین  دید.  نیز  را  خشکی 
بیشتر و برف کمتر در زمستان  باران   ،CH2018 تغییرات آب و هوایی
پیش بینی می شود. از طرفی بارش های قابل انتظار در زمستان به جای 
ذخیره شدن به عنوان برف با روان شدن روی سطح خاک اثر کمتری 

روی اکوسیستم ها دارد.
امروزه جنگل ها در شرایط بحرانی هستند، نشانه های این بحران را 
نه تنها روی درختان صنوبر بلکه روی درختان راش سوئیس نیز می توان 
دید. آثار این تغییرات در جنگل ها در بلندمدت و پس از اتفاقات شدید 
قابل مشاهده است. اینکه درختان تا چه اندازه در دوره های خشک سالی 
و گرما زنده می مانند به عمق جذب آب توسط ریشه های آنها بستگی 
دارد. تحقیقات این گروه روی چمنزارها نشان داد با توجه به بهبود سریع تر 
این اکوسیستم ها پس از یک دوره خشکی اثرات منفی آن نسبت به سایر 
پایین تر  جغرافیایی  عرض های  در  چمنزارها  است.  کمتر  اکوسیستم ها 

نقش به  توجه  با  می کنند،  تولید  کمتری  علوفه 
ستون  به عنوان  کوهستانی  مراتع  کشاورزی 

اصلی کشاورزی در سوئیس، درصورت 
تابستان  در  افزایش خشک سالی 

در  علوفه  کافی  و عدم رشد 
کشور،  این  چمنزارهای 

و  دام  با  مرتبط  صنایع 
تولیدات شیر و گوشت 
قرار  تأثیر  تحت 

خواهند گرفت. 

موضوع  اصل  یقین  به  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی را همه دانشمندان پذیرفته و حکمرانان 
شنیده اند. دانشمندان برای ماهیت اثرگذاری این تغییرات و پیش بینی 
چگونگی تأثیرات آن روی زندگی و حیات موجودات مختلف در حال 
پژوهش هستند. یافته های آنها اطالعات ارزشمند و گران قیمتی را برای 
برنامه ریزی در جهت مقابله با اثرات منفی و گسترده این تغییرات و 
کوشش برای کاهش آثار زیان بار آن ارائه خواهد داد. در این میان، 
می کنند،  فراهم  را  دانشمندان  نتایج  به کارگیری  زمینه  که  کشورهایی 
بخت بیشتری برای حفاظت از مردم و سایر زیست مندان وطن شان در 
سال های پیش رو خواهند داشت. اگرچه در نگرشی ژرف تر و برای 
نجات زمین به عزمی جدی با حضور همه کشورهای جهان نیاز است.
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