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می گیرند،  را  هوا   )CO2( دی اکسید کربن  فتوسنتز،  طریق  از  درختان 
کربن آن را در اندام های هوایی و زمینی خود ذخیره و اکسیژن را آزاد 
کربن  از  درصد  می دهند، حدود 30  نشان  پژوهش ها  نتایج  می کنند. 
ناشی از مصرف سوخت های فسیلی توسط جنگل ها جذب می شود و 
این ریه های زمین هستند که باعث می شوند ما آثار زیان بار تغییرات 

اقلیمی را کمتر احساس کنیم.
دانشگاه  محیط زیست  و  زمین  استاد   ،)Lucy Hutyra( هوتیرا  لوسی 
بوستون، بیش از یک دهه روی اثر قطعه قطعه شدن جنگل ها در مناطق 
شهری بر میزان جذب دی اکسید کربن مطالعه کرده  است. گروه هوتیرا 
با بررسی بیش از 48000 قطعه جنگلی در شمال شرقی ایاالت متحده 
دریافتند درختان حاشیه ای تقریبًا دو برابر سریع تر از درختان داخلی تر 
)درختانی که تقریبًا فاصله 30 متری از حاشیه دارند( رشد می کنند و 
بیش از آنچه قباًل تصور می شد، دی اکسید کربن را جذب می کنند، زیرا 
درختان حاشیه ای رقابت کمتری دارند و نور بیشتری دریافت می کنند 
و هر چه رشد درخت بیشتر باشد، کربن بیشتری جذب می کند. اما این 
بدان معنا نیست که قطعه قطعه شدن بیشتر جنگل راه حلی برای جذب 
بیشتر کربن از جو باشد، زیرا میزان جذب کربن در امتداد حاشیه های 
منفی  و  جانبی  آثار  که  نیست  قدری  به  شده  قطعه قطعه  جنگل های 

تخریب جنگل ها را خنثی کند.
 ،Global Change Biology در  منتشر شده  مرتبط  مطالعه  دومین  در 
گروه هوتیرا دریافتند، نه تنها خاک حاشیه جنگل نسبت به خاک مناطق 
داخلی، کربن بیشتری آزاد می کند، بلکه خاک در جنگل های روستایی 
برگ  که  متفاوت عمل می کند. هنگامی  به طور چشمگیری  و شهری 
درختان روی زمین می افتند، میکروب های خاک، برگ ها و سایر مواد 
آلی را تجزیه و دی اکسید کربن را آزاد می کنند. آنها مشاهده کردند، در 
مناطق روستایی که دما کمتر از مناطق شهری است، دمای بیشتر در 

حاشیه جنگل ها باعث می شود برگ ها و مواد آلی سریع تر از مناطق 
داخلی تر جنگل تجزیه شوند و دی اکسید کربن بیشتری آزاد شود. اما 
در جنگل های شهری، که زمین به طور قابل توجهی گرم تر و خشک تر 
است، میکروارگانیسم ها کمتر برگ ها و مواد آلی را تجزیه می کنند و 

کربن زیادی آزاد نمی کنند.
کربن  شهری  خاک های  و  درختان  می دانیم  اگرچه  می گوید:  هوتیرا 
بیشتری را ذخیره می کنند، ولی مشخص نیست آیا افزایش جذب کربن 
در حاشیه های جنگل های شهری با ادامه گرم شدن سیاره ادامه خواهد 

داشت یا خیر؟!
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: این نوع پژوهش ها با دامنه 
وسیعی که در کشورهای توسعه یافته دارند، به خوبی مسیرهای جبران 
خسارت های فراوانی را که به محیط زیست و منابع طبیعی شان وارد 
شده، مشخص می کنند. اما استفاده از این یافته ها در بیشتر کشورهای 
اقتصاد  اشتباه،  حکمرانی های  است.  رویا  یک  مانند  توسعه  حال  در 
بیمار، جمعیت زیاد، فقر فرهنگی مردم و ... عوامل عقب افتادگی در 
این مسیر هستند. امید که در کشور ما این گونه برون دادهای کاربردی 
به سرعت به استفاده سازمان های مرتبط برسد تا بیش از این، جبران 

آسیب های وارده به طبیعت دیر نشود.
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درختان و خاک مناطق شهری بیش از آنچه پیش از این تصور 
می شد، کربن را از جو  می گیرند
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