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از  استفاده  با  دنیا  برتر  دانشمند   100 توسط  جدید  مطالعه  نتایج 
بزرگ ترین پایگاه داده جنگلی نشان داد، حدود 73000 گونه درختی 

روی زمین وجود دارد و حدود 9200 گونه هنوز کشف نشده است.
بیشتر  درصد   14 حدود  درختی  گونه های  تعداد  از  جهانی  برآورد 
کشف نشده،  کمیاب  گونه های  بیشتر  احتمااًل  است،  موجود  تعداد  از 
جمعیت بسیار کم و پراکنش فضایی محدودی دارند. یافته های جدید 
با هدف حفاظت از جنگل ها باعث شده است این گونه های آسیب پذیر 
در برابر دخالت های انسانی مانند جنگل زدایی و تغییرات آب و هوایی 

اولویت بندی شوند.
میشیگان  دانشگاه  جنگلی  اکولوژیست   ،)Peter Reich( ریچ  پیتر 
)Michigan(، در مقاله  منتشرشده در 31 ژانویه در مجموعه مقاالت 
آکادمی ملی علوم نشان داد، در معرض تهدید بودن تاکسون های نادر 
در برابر فشارهای انسانی بیانگر آسیب پذیری تنوع زیستی جنگل های 
تغییر کاربری و آب و هوا  به ویژه  انسانی،  برابر دخالت های  جهان در 
با  کرد،  اشاره   Global Change Biology  مؤسسه مدیر  ریچ  است. 
ایجاد یک معیار کمی، می توان برای حفاظت از درختان و جنگل ها 
و کشف درختان جدید و گونه های مرتبط در نقاط خاصی در آینده 
کار کرد. برای این مطالعه، محققان دو داده فراوانِی درخت و حضور 
Global Forest Biodiversity جهانی  داده  مجموعه  دو  از  را  آن 

Initiative و TREECHANGE، با هم ترکیب کردند. پایگاه  داده های 
دنیا  تمام  در  را  مستند  درختی  گونه   64100 در مجموع،  ترکیبی 
گونه   60000 )حدود  بود  قبلی  مطالعه  مشابه  در واقع  که  داد  نشان 
جینگ جینگ  مقاله  این  دیگر  نویسنده  سیاره(.  این  در  درختی 
هماهنگ کننده  Purdue دانشگاه  از   )Jingjing Liang( لیانگ 

Global Forest Biodiversity Initiative، گفت که مجموعه داده های 
فردی در یک مجموعه داده جهانی بزرگ از داده های سطح- درخت 
با هم ترکیب شود. این مجموعه داده شامل فردی است که وارد یک 
توده جنگلی می شود و هر درخت را به صورت جداگانه اندازه گیری 
می کند، در انتها مجموعه ای از اطالعات درباره گونه درختی، اندازه 
و سایر ویژگی های آن دارد. در این حالت شمارش تعداد گونه های 
درختی مانند پازلی است که قطعات آن در سراسر جهان پخش شده 
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با توجه به 2900 گونه کشف نشده، تعداد گونه های درختان 
کره زمین، 41 درصد بیشتر از گونه های شناخته شده تاکنون 

است
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آماری  از روش های  داده ها، محققان  ترکیب مجموعه  از  است. پس 
جدید برای تخمین تعداد کل گونه های درختی منحصر   به  فرد از جمله 
گونه هایی که هنوز توسط دانشمندان کشف و توصیف نشده  در مقیاس 
بیوم، قاره ای و جهانی استفاده کردند. در این حالت برآورد محققان 
از تعداد کل گونه های درختی زمین 73274 گونه است که احتمااًل 
حدود 9200 گونه آن هنوز کشف نشده است، در این مطالعه جدید از 
مجموعه داده های بیشتر و روش های پیشرفته آماری نسبت به مطالعه 
قبلی برای برآورد تنوع درختی استفاده شد. به گفته ریچ، محققان از 
روش های جدیدی استفاده کردند که اولین بار توسط ریاضیدان معروف 
آلن تورینگ )Alan Turing( در جنگ جهانی دوم برای شکستن رمز 
نازی ها ابداع شد. تقریبًا 40 درصد گونه های درختی کشف  نشده در 
آمریکای جنوبی وجود دارد که در این مطالعه به عنوان یک موضوع 
مهم برای تنوع جهانی درختی به آن اشاره شده است. بیشترین برآورد 
درصد  باالترین  و   )8200 )حدود  نادر  درختی  گونه های  تعداد  از 
فقط  که  )گونه هایی  قاره ای  بومی  درختی  گونه های  از  درصد(   49(
نقاط  بود.  جنوبی  آمریکای  به  متعلق  می شوند(  یافت  قاره  این  در 
جنوبی  آمریکای  کشف نشده  درختی  گونه های   )Hot spots( داغ 
آمازون،  حوزه  نیمه استوایی  و  استوایی  مرطوب  جنگل های  شامل 
همچنین جنگل های Andean در ارتفاعات 1000 تا 3500 متر است.

عالوه بر 27000 گونه درختی شناخته شده در آمریکای جنوبی، ممکن 
است تا 4000 گونه دیگر هنوز در آنجا کشف نشده باشد. ریچ تأکید 
می کند، بسیاری از این گونه ها می توانند بومی باشند و در نقاط داغ 
واقع   )Andes-Amazon( آند  آمازون-  بین  فاصله  و  آمازون  حوزه 
شده باشند. این مسئله باعث شد با توجه به بحران اخیر جنگل های 
استوایی که ناشی از فعالیت های انسانی مانند جنگل زدایی، آتش سوزی 
و تغییرات آب و هوایی است حفاظت از جنگل ها در آمریکای جنوبی 
در اولویت اصلی باشد. در سراسر جهان، حدود نیم تا دو سوم تمام 
گونه های درختی در جنگل های مرطوب گرمسیری و نیمه گرمسیری 
کمی  مقدار  به  هم  و  هستند  ارزشمندی  گونه های  هم  که  دارند  قرار 
و  استوایی  خشک  جنگل های  شده اند.  مطالعه  دانشمندان  توسط 
نیمه استوایی نیز تعداد زیادی از گونه های درختی شناخته نشده را در 
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 ،)Roberto Cazzolla Gatti( خود جای داده اند. روبرتو کازوال گاتی
سرپرست تیم تحقیق دانشگاه Bologna در ایتالیا نیز می گوید: »حفظ 
نیازمند آگاهی گسترده ای از غنا و  پایداری و عملکرد اکوسیستم ها 

تنوع درختان است«.
در  رایگان  به صورت  را  اکوسیستمی  خدمات  از  بسیاری  جنگل ها 
چوب  الوار،  تأمین  عالوه بر  جنگل ها  می دهند.  قرار  بشریت  اختیار 
سوخت، فیبر و سایر محصوالت، در تمیزی هوا، تصفیه آب، کنترل 
موقعیت های  که  در عین حال  آنها  دارند.  نقش  نیز  سیل  و  فرسایش 
ارائه  را  شکار  و  ماهیگیری  کمپینگ،  پیاده روی،  مانند  تفریحی 
می دهند، به حفظ تنوع زیستی، ذخیره کربن، تشکیل خاک و چرخه 

مواد مغذی نیز کمک می کنند.

دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: امیدواری به وجود گونه های 
جنگل ها  که  می گیرد  شکل  حالی  در  جهان  در  کشف نشده  درختی 
دالیل  به  انسان  سوی  از  تهدیدها  و  آسیب ها  بیشترین  معرض  در 

مختلف هستند. جالب است بیشترین احتماِل کشف گونه های درختی 
برای منطقه ای پیش بینی می شود که گسترده ترین تغییرات کاربری را 
دارد. جنگل های غنی و متراکم آمازون به دلیل اشتباهات محاسباتی 
سیاستمداران، شتابناک در حال تغییر کاربری به کشاورزی است، این 
در حالی است که یکی از نقاط داغ سیاره زمین به لحاظ تنوع و غنای 

گونه ای محسوب می شود.
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