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دولــت چیــن اواخــر دهــه 1950، میلیون هــا هکتــار از جنگل هــای بومــی را بــه کشــتزار 
ــظ  ــک سیســتم حف ــدون ی ــد ب ــای بع ــای محافظت نشــده در دهه ه ــرد. جنگل ه ــل ک تبدی
ــس از  ــت. پ ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــدت م ــه به ش ــد در منطق ــی کارآم ــع طبیع مناب
ســیالب های مخــرب در اواخــر دهــه 1990، دولــت چیــن ابتــکارات بوم شــناختی 
ــرف  ــا دالر را ص ــرد و میلیارده ــاز ک ــاک آغ ــایش خ ــرل فرس ــور کنت ــته را به منظ برجس
بزرگتریــن برنامــه احیــای جهانــی جنــگل کــرد. مســاحت ایــن جنــگل به طــور تقریبــی 
ــرای  ــه ب ــه دان ــروف ب ــه مع ــن برنام ــت. ای ــیلوانیا اس ــورک و پنس ــاحت نیوی ــر مس براب
سرســبزی )The grain-for-green( در تــالش بــرای جلوگیــری از فرســایش و کاهــش 
فقــر روســتایی منجــر بــه تبدیــل 28 میلیــون هکتــار از مــزارع و زمین هــای غیــر قابــل 

کشــت بــه جنــگل شــد.
ــتر  ــر بیش ــال حاض ــرار دارد. در ح ــتان چیــن ق ــه در 26 اس ــتره ایــن برنام گس
ــوالت  ــر محص ــوه و دیگ ــان می ــر، درخت ــوار، فیب ــد ال ــرای تولی ــده ب ــای احیاش جنگل ه
اســتفاده می شــود در حالی کــه، هــدف اصلــی ایــن برنامــه جلوگیــری از فرســایش اســت. 
ســاکنان روســتاها بــا مشــوق های غذایــی و پولــی بــرای کشــت جنگل هــا و درختچه هــا 
ــن  ــتی در تعیی ــوع زیس ــرای تن ــی ب ــت کم ــد دق ــر می رس ــی به نظ ــوند، ول ــب می ش ترغی

ــود دارد. ــود، وج ــته می ش ــه کاش ــه چ اینک

غفلت بزرگترین برنامه احیای جنگل در جهان
 از حیات وحش

برنامه دانه برای سرسبزی
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ــز از  ــا نی ــود. زنبوره ــا کشــتزارها ب ــدگان در مقایســه ب ــی پرن کل
احیــای ایــن نــوع جنــگل رنــج می بردنــد کــه احتمــااًل ناشــی از 

ــع گل در جنگل هــای کاشــته شــده اســت.  ــود مناب نب
پژوهشــگران دریافتنــد کــه در مجمــوع جنــگل بومــی بهتریــن 
محیــط بــرای پرنــدگان و زنبورهــا اســت کــه ایــن امــر برخــالف 
رویــه ایجــاد جنگل هــای احیاشــده در برنامــه دانــه بــرای 

ــبزی اســت. سرس
آنچــه اکولوژیســت ها بــر آن تأکیــد دارنــد، احیــا بــا اســتفاده 
ــن  ــت بهتری ــه می توانس ــت ک ــق اس ــن مناط ــی ای ــان بوم از درخت
ــی  ــورت عمل ــن در ص ــود  آورد. همچنی ــتی را به وج ــوع زیس تن
ــنهاد  ــاب دوم پیش ــوان انتخ ــه به عن ــای آمیخت ــودن آن، جنگل ه نب
ــباهت  ــت و ش ــی اس ــه درخت ــن گون ــامل چندی ــه ش ــود ک می ش
جنگل هــای  دارد.  طبیعــی  جنگل هــای  بــه  زیــادی  بســیار 
محافظــت  تک کشــتی  جنگل هــای  بــا  مقایســه  در  آمیختــه 
بهتــری از حیــات وحــش دارنــد و بــار مالــی نیــز بــر کشــاورزان 
مشــارکت کننــده در ایــن برنامــه تحمیــل نمی کننــد. همچنیــن، هــر 
دو نــوع جنــگل بومــی و آمیختــه بــه کاهــش اثــرات تغییــر اقلیــم 

ــد. ــک می کن کم

ــگران  ــط پژوهش ــه توس ــد ک ــی جدی پژوهش
دانشــگاه پرینســتون بــه انجــام رســید و در مجلــه 
ــان  ــد، نش ــر ش Nature Communication منتش
ــه به طــور آشــکاری  ــن برنام ــودن ای ــه تک کشــتی ب داد ک
ــه  ــن ک ــی چی ــای بوم ــوع زیســتی جنگل ه ــای تن ــه احی ب
ــی اســت، بی توجــه  ــای درخت ــادی گونه ه ــداد زی دارای تع

ــود  ــکل موج ــه در ش ــن برنام ــه، ای ــت. در نتیج ــوده اس ب
در محافظــت و ارتقــای تنــوع زیســتی ناموفــق و حتــی 

ــت.  ــوده اس ــان ب آسیب رس
فانگیــوان هــوا، نویســنده ایــن مقالــه، بــا تیــم تحقیقاتــی کــه 

شــامل دانشــجویانی از آکادمــی چینــی علــوم، دانشــگاه ســیچوان، 
دانشــگاه آنگلیــای غربــی در بریتانیــا و دانشــگاه ورمونــت بودنــد، 
پژوهشــی را به منظــور ایــن کــه چگونــه ایــن رویکردهــای کشــت 
بــر تنــوع زیســتی تأثیرگذارنــد، انجــام دادنــد. در ایــن پژوهــش، 
ــن  ــود، به منظــور تعیی ــادری ب ــان م ــه زب ــه بیشــتر ب ــه ک 258 مقال
ــد.  ــی ش ــا بررس ــن جنگل ه ــده در ای ــته ش ــان کاش ــب درخت ترکی
ــه در  ــادی گون ــداد زی ــامل تع ــگل ش ــای جن ــه احی ــه برنام اگرچ
ــا  ــر جنگل ه ــه اکث ــد ک ــا دریافتن ــی آنه ــود، ول ــن ب ــر چی سراس
ــو،  ــد بامب ــت مانن ــه درخ ــک گون ــا ی ــا تنه ــه ب ــور جداگان به ط
ــه  ــه منطق ــط س ــده اند وفق ــته ش ــی کاش ــا ســدر ژاپن ــوس ی اکالیپت

ــد. ــا جنــگل بومــی کشــت شــده بودن ب
ایــن تیــم در مرحلــه بعــد کار تحقیقــات میدانــی را روی تنــوع 
ــرا  ــار فصــل اج ــیچوان در چه ــتان س ــدگان در اس ــا و پرن زنبوره
کردنــد. پرنــدگان و زنبورهــا، شــاخص های خــوب تنــوع زیســتی 
ــان،  ــوع درخت ــه ن ــدگان، ب ــد. پرن ــمار می رون ــه به ش ــک منطق ی
ســن عمومــی جنــگل و حشــرات درون جنــگل حســاس هســتند. 
ــرده و شــهد وابســته اند.  ــع شــبیه گ ــه مناب ــم بیشــتر ب ــا ه زنبوره
ــی از تنــوع زیســتی یــک  ــا هــم تصویــر خوب ایــن دو شــاخص ب

ــد. ــان می دهن ــگل را نش جن
ــا اســتفاده از شــمارش نقطــه ای بررســی شــدند و  ــدگان ب پرن
گونه هــای مختلــف زنبــور هــم، پــس از جمــع آوری بــا اســتفاده از 
بارکدینــگ DNA شناســایی شــدند. برداشــت ها در انــواع مختلــف 
جنــگل  ازقبیــل تک کشــتی، آمیختــه ، بومــی و همچنیــن کشــتزارها 
اجــرا شــدند. پژوهشــگران دریافتنــد کــه زمین هــای احیا شــده بــا 
سیســتم تک کشــتی، بیشــتر از آنکــه بــرای پرنــدگان مفیــد باشــند، 
ــتی،  ــتم های تک کش ــا سیس ــی ب ــد. در مناطق ــان بوده ان آسیب رس
ــه،  ــای آمیخت ــی جنگل ه ــود، ول ــر ب ــده کمت ــای پرن ــداد گونه ه تع
ــداد  ــد و مشــابه تع ــدگان بودن ــای بیشــتری از پرن ــگاه گونه ه پناه

Fujian Niltava، پرنده جنگل های بومی چین
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دانشـــمندان به تازگـــی یـــک فســـیل درخـــت کاج 140 میلیـــون 
ــر  ــن اثـ ــه قدیمی تریـ ــد کـ ــف کرده انـ ــیه کشـ ــاله در روسـ سـ
به دســـت آمده از ایـــن نـــوع درخـــت در جهـــان محســـوب 
می شـــود. درختـــان کاج در سرتاســـر نیم کـــره شـــمالی بســـیار 
رایـــج هســـتند، به طوری کـــه به نظـــر می رســـد آنهـــا احتمـــااًل 
ــا  ــاال مـ ــد، ولـــی حـ ــه در ایـــن مناطـــق بوده انـ ــرای همیشـ بـ
ـــال  ـــون س ـــل 140 میلی ـــه حداق ـــا ب ـــه آنه ـــه تاریخچ ـــم ک می دانی
قبـــل و بـــه دوره کرتاســـه )Cretaceous( برمی گـــردد؛ زمانـــی 

کـــه دایناســـورها هنـــوز روی زمیـــن وجـــود داشـــتند. 
 Royal Holloway دانشـــمندان گـــروه علـــوم زمیـــن در
دانشـــگاه لنـــدن، قدیمی تریـــن فســـیل های درخـــت کاج را 
کـــه تاکنـــون کشـــف شـــده  اند، در تخته ســـنگ های یـــک 
معـــدن ســـنگ در ایالـــت کانادایـــی 
نـــوا اســـکوتیا یافتنـــد. به عبـــارت 
ــون  ــیل های 140 میلیـ ــر، فسـ دیگـ
در  ســـوختن  از  پـــس  ســـاله 
بـــه  جنـــگل  آتش ســـوزی های 
 )Charcoal( ـــوب ـــال چ ـــکل زغ ش

باقـــی  مانده انـــد.
مجلـــه science گـــزارش کـــرده اســـت کـــه یـــک شـــاخه 
کوچـــک زغال  شـــده تنهـــا بـــا قطـــر حـــدود نیـــم ســـانتی متر 
ــای  ــه جوانه هـ ــی کـ ــت، جایـ ــک اسـ ــای کوچـ دارای حفره هـ
ـــا  ـــن نمونه ه ـــدند. ای ـــعب می ش ـــا منش ـــی از آنه ـــوزنی کاج زمان س
در حـــدود 11 میلیـــون ســـال کهن تـــر از قدیمی تریـــن فســـیل 

کشف قدیمی ترین فسیل کاج در جهان 
کاج کشـــف شـــده قبلـــی اســـت. ایـــن فســـیل ها به دلیـــل یـــک 

آتش ســـوزی تبدیـــل بـــه زغـــال شـــده بودنـــد. 
ـــود  ـــیژن موج ـــزان اکس ـــوده و می ـــده ب ـــان کاج زن ـــی درخت وقت
ــاد،  ــرارت زیـ ــه حـ ــار درجـ ــود، در کنـ ــاد بـ ــفر زیـ در اتمسـ

شـــرایط اولیـــه بـــرای 
ی ها  ز تش ســـو آ
ایجـــاد  شــــــده 

ــت،  ــت. در حقیقـ اسـ
دارای  کاج  درختـــان 
ـــرای  ـــی ب ـــیر تکامل س
انتشـــار  و  ســـوختن 
در  آتش ســـوزی ها 

جنگل هـــا بودنـــد، 
به طـــوری  کـــه 
ــان  مخروط هایشـ

اســـت(  کاج  میـــوه  )کـــه 
زغال شـــده  جنـــگِل  ســـطح  در 

بزننـــد. جوانـــه  می توانســـتند 
بـــه گفتـــه هـــوارد فالکـــون 

النـــگ، از دانشـــمندان گـــروه علـــوم 
زمیـــن در Royal Holloway دانشـــگاه لنـــدن 

فســـیل ها نشـــان می دهنـــد کـــه آتش ســـوزی ها به دلیـــل 
ــااًل  ــده و احتمـ ــعله ور  شـ ــای کاج، شـ ــن جنگل هـ ــود اولیـ وجـ

تکامـــل ایـــن درخـــت مهـــم را شـــکل داده انـــد. 

فسیل به شکل زغال چوب
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فرآیند تولید گازهای گلخانه ای در مخازن سدها

ـــت آوردن  ـــا به دس ـــگران ب ـــار پژوهش ـــتین ب ـــراي نخس ب
ـــد  ـــدها در تولی ـــازن س ـــر مخ ـــي اث ـــال بررس ـــی، به دنب دالیل
ـــگران  ـــتند. پژوهش ـــم هس ـــر اقلی ـــه اي و تغیی ـــاي گلخان گازه
ـــه  ـــه اي در مجل ـــار مقال ـــا انتش ـــکا ب ـــنگتن آمری ـــگاه واش دانش
Bioscience، مخـــازن ســـدها را یـــک منبـــع ناشـــناخته بـــراي 
ـــازن  ـــن مخ ـــد. ای ـــی کردن ـــه ای معرف ـــای گلخان ـــد گازه تولی
ـــن  ـــید کرب ـــن دي اکس ـــک گیگات ـــی ی ـــور تقریب ـــاالنه به ط س
ــاي  ــد از گازهـ ــادل 1/3 درصـ ــه معـ ــد کـ ــد مي کننـ تولیـ
ـــزان  ـــن می ـــت. ای ـــان اس ـــط انس ـــده توس ـــد ش ـــه اي تولی گلخان
ـــه  ـــت ک ـــداري اس ـــتر از مق ـــه اي بیش ـــاي گلخان ـــد گازه تولی
ـــه در  ـــد ک ـــا معتقدن ـــود. آنه ـــزارش مي ش ـــادا گ ـــراي کل کان ب
ـــود دارد  ـــي وج ـــن آل ـــادي کرب ـــر زی ـــدها مقادی ـــازن س مخ
کـــه دي اکســـید کربـــن، متـــان و اکســـید نیتـــروژن تولیـــد 
ـــان  ـــم مت ـــع مه ـــک منب ـــدها ی ـــازن س ـــن مخ ـــد. همچنی مي کن
ـــود و 34  ـــوب می ش ـــه اي محس ـــک گاز گلخان ـــه ی ـــت ک اس
بـــار قوي تـــر از میـــزان دي اکســـید کربـــن در طـــول یـــک 

ـــت.  ـــوده اس ـــرن ب ق
ایـــن مخـــازن مقـــدار زیـــادي کربـــن آلـــي و مـــواد 
غذایـــي ماننـــد نیتـــروژن و فســـفر از رودخانه هـــاي 
باالدســـت دریافـــت مي کننـــد کـــه خـــود عاملـــي بـــراي 

ــت. ــه اي اسـ ــاي گلخانـ ــتر گازهـ ــد بیشـ تولیـ
ــرای  ــر بـ ــی دیگـ ــوان ضعفـ ــا می تـ ــن یافته هـ ــا ایـ بـ
پدیـــده سدســـازی برشـــمرد. اتفاقـــًا انتقادهـــای فراوانـــی نیـــز در 
ـــورد  ـــورها درم ـــیاری از کش ـــران و بس ـــته در ای ـــال های گذش س
احـــداث ســـدها شـــده اســـت. در نهایـــت، بایـــد اذعـــان 
ـــاران  ـــان و معم ـــه مهندس ـــر و اندیش ـــای تفک ـــه ج ـــت ک داش
ـــظ  ـــتای حف ـــا در راس ـــه قنات ه ـــه ب ـــران در توج ـــی ای قدیم

آب خالـــی اســـت.

نقــش اساســی مخــازن ســدها 
در گــرم شــدن کــره زمیــن
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براساس گزارش Science news )نوامبر 2016(، گلسنگ ها 
یک سیستم هشداردهنده برای سالمت جنگل محسوب مي شوند.

گلسنگ ها که به صورت موزائیک هاي قارچ با جلبک ها و 
سیانوباکتري ها همزیستي دارند و لکه هاي خال مانندي روي تنه 
درختان ایجاد مي کنند، دیده بان قدرتمندي براي سنجش سالمت 
به شدت  که  گلسنگ  حساس  و  نادر  گونه هاي  هستند.  جنگل 
اختصاصي رویشگاه خود هستند، اولین گروهي به شمار می روند 
که با کاهش کیفیت هوا از بین مي روند. سایر گونه هاي گلسنگ که 
کمتر حساس هستند، مدت بیشتري این شرایط را تحمل مي کنند 
و در برخي موارد حتي زنده مانده و گسترش مي یابند. در هر دو 
حالت، گلسنگ ها مي توانند نشانه اي براي مشکالتي باشند  که 
پیش مي آید.  تغییر اقلیم بر اثر انتشار گازهاي گلخانه اي به نوبه 
خود نشان دهنده مشکل کیفیت هوا است و گلسنگ ها مي توانند 
یک هشدار دهنده قوي )دیده بان قوي(  براي تغییر اقلیم باشند. 
در ایاالت متحده آمریکا، جنگلبانان و مسئوالن پارک های ملي 

از گلسنگ ها برای تشخیص نشانه هاي آلودگي کمک مي گیرند. 

گلسنگ ها، حسگرهای سالمت جنگل
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گفت و گـو با گیاهـان، از افسـانه 
واقعیت! تـا 

برخـی از باغبان هـا قسـم می خورنـد کـه می تواننـد بـا گیاهـان خود 
گفت وگـو کننـد! اگرچـه موضـوع امـکان ایجـاد ارتبـاط بـا گیاهان، 
به صـورت مـوردی پیـش از ایـن مطالعه شـده اسـت، ولـی صحت و 
سـقم آن در حـد یـک افسـانه باقـی مانـده بود تـا اینکه هلم اسـتینر، 
 Florence کارشـناس مایکروسـافت در یـک پـروژه خالقانه به نـام
امـکان گفت وگـو با گیاهان را فراهم کرد. در سیسـتمی کـه او طراحی 
الکتریکـی و سـیگنال های  پالس هـای  از  اسـتفاده  بـا  اسـت  کـرده 
شـیمیایی گیاهـان، فرد ایـن امکان را می یابـد که پیام های سـاده ای را 
بـرای گیـاه تایپ کنـد. پیام هـا بـه فلش های نـوری تبدیل می شـوند 
کـه بـرای گیاهان معنی دار اسـت. بـرای مثـال جمله »منتظر شـکوفه 
کردنـت هسـتم« به صـورت فلش هـای قرمز به گیاه ارسـال می شـود 
کـه گلدهـی را تسـریع می کنـد. به همین ترتیـب سیسـتم، ترکیباتی که 
از برگ هـا و سـیگنال هایی کـه از ریشـه گیـاه سـاطع می شـود را بـه 
پیام هـای قابـل فهـم بـرای انسـان ترجمـه می کند؛ بـرای مثـال: »من 

خوبـم، همه چیـز روبه راه اسـت.«
اگرچـه ایـن سیسـتم بیـش از اینکـه یـک موضـوع علـم محض 
باشـد تـا حـدودی یـک شـوخی به نظـر می رسـد، ولـی مهندسـان 
مایکروسـافت را بسـیار امیـدوار کـرده تا بـا کمک زیست شـناس ها، 

بـه کشـف »فنـاوری ارتبـاط بـا محیـط« دسـت پیـدا کنند. 
از آنجـا کـه توانایـی فناورانـه بشـر بـا سـرعتی عجیـب در حال 
گسـترش اسـت و انسـان تاکنـون توانسـته از میـان موجـودات زنده، 
بـا حیوانـات ارتباط چشـمگیری برقـرار کنـد، بی تردیـد عالقه مندان 
زمینـه  در  بیشـتری  علمـی  جنبه هـای  از  منتظرنـد  نیـز  گیاهـان 

ارتباط هـای عاطفـی بـا گیاهـان باخبـر شـوند.

Florence پروژه
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