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جنگلزدایی ،تیشه به ریشه جنگلهای اکوادور میزند
ترجمه :احسان زندیاصفهان

جنگلهـای گرمسـیری در سراسـر جهـان در معـرض خطـر هسـتند
و جنگلزدایـی (تغییـر کاربـری بـه موضوعـات مختلـف) و تغییـرات
بوهوایـی دو مـورد از تهدیـدات اصلـی بهشـمار میرونـد .اثـرات
آ
مخـرب جنگلزدایـی در اکـوادور نمـود بیشـتری یافتـه اسـت.
ال باعث تغییر در پراکنش گونهها
گرچه گرم شدن کره زمین احتما ً
میشود ،جنگلزدایی منجربه از دست رفتن جنگلهای خشکتر خواهد
شد .بخش وسیعی از جنگلهای خشک اکوادور در جنوب غربی آن در منطقه
 Tumbes-Choc-Magdalenaواقعشدهاست.اینجنگلهاعالوهبرتأمین
محصوالتچوبیوغیرچوبی،درارائهخدماتمهماکوسیستممانندتنظیمتعادل
ت تأثیر جنگلزدایی
آب و حفاظت از خاک نیز نقش دارند .اما این منطقه تح 
با هدف تغییر کاربری اراضی جنگلی به اراضی زراعی و چراگاه قرار دارد .این
بوهواییمانندافزایشدمامیشود.
موضوعباعثتشدیداثراتمنفیتغییراتآ 
یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه فنی مونیخ ( )TUMبه سرپرستی
هیلدبرانت ( )Hildebrandtو با همکاری محققانی از اکوادور خسارت وارده
بر اثر جنگلزدایی را با زیان ناشی از یک سناریوی تغییر اقلیم شدید
مقایسه کردند .در این تحقیق 660 ،مجموعه داده در مورد  17گونه
شاخص از جنگلهای خشک در جنوب اکوادور ارزیابی و بهمنظور
برآورد هر دو تهدید بالقوه ،نرخ خسارت ساالنه برای جنگلزدایی با
تغییر اقلیم مقایسه شد .شایان ذکر است که این نتایج برای دیگر گونههای
درختی و در مناطق دیگر تعمیمپذیر نیست .خسارت تغییر کاربری
اراضی در سالهای  2008تا  ،2014بهویژه برای زمینهای کشاورزی
و مرتعی ،بهطور متوسط  71کیلومترمربع در سال برای همه گونهها در
منطقه مورد مطالعه برآورد شده است .این در حالی است که خسارت
ناشی از سناریوی تغییر اقلیم تنها  21کیلومترمربع در سال برآورد شد.
البته در این تحقیق جابهجایی گونههای درختی در جهتهای مختلف

بوهوایی یک نتیجه غیرمنتظره بود .بدینصورت که
بهدلیل تغییرات آ 
گرچه برخی از گونهها به شمال مهاجرت میکنند ،بیشتر گونهها پراکنش
خود را بهسمت جنوب (مناطقی با اقلیم معتدلتر) متمرکز میکنند.
هیلدبرانت معتقد است گونههای درختی در جوامع جدید اثرات
ناشناختهای را بر عملکرد و ثبات جوامع جنگلی آینده خواهندداشت.
همزمان ،تغییر کاربری اراضی در ارتفاعات باالتر آغاز میشود زیرا
پرورش محصوالتی مانند ذرت در آنجا راحتتر است .به نظر او ،باید
بوهوایی و جنگلزدایی تمایز
بین تهدیدات بالقوه ناشی از تغییرات آ 
قائل شده و برای برنامهریزی کارآمد ،الزم است اقدامات حفاظتی،
اولویتبندی اقدامات با توجه به تهدیدها و نقاط ضعف و همچنین مشارکت
مالکان خصوصی و جوامع محلی با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
طبیعتایران:اثرانسانبرمحیطپیرامونشبسیاربیشازپدیدههایطبیعی
مانند تغییر اقلیم است گرچه این پدیده نیز خود محصولی از دگرگونیهای
ایجاد شده توسط بشر در کره زمین است .بهنوعی از بین بردن منابع طبیعی
عالوهبر از دست رفتن بهترین و مفیدترین عناصر طبیعت برای خود انسان،
عامل رخ دادن بیشازپیش بالیا و متعاقب آن ،خسارت وارد آمدن به
ساکنان زمین است .مثال شاخصی که از این نوع یافته در ایران میتوان نام
برد رویشگاههای زاگرس است .گرچه اکنون تغییرات اقلیمی مانند کاهش
یافتن بارندگی ،رنج فراوانی بر دل زاگرس میگذارد اما ،ما خودمان از چند
دهه پیش ،با تغییر کاربری و قطع درختان ریشه زوال را در زاگرس کاشتهایم.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180202112656.htm
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