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اگر درختان میتوانستند صحبت كنند:
استفادهازتنهقدیمیدرختانبرایبررسیتبعاتمهاجرتاروپاییانبربومیانآمریکا
ترجمه :پروین صالحیشانجانی

*

کریستن دوگراوو ( ،)Kristen de Graauwفارغالتحصیل «اگرچه این منطقه كوچك است ،اما شواهد قانعكنندهای مبتنی بر
جغرافیا و پرفسور امی هسل ( ،)Amy Hesslاز محققان دانشگاه وقوع تغییرات زیاد جنگل مشاهده شد ،این تغییرات همزمان با كاهش
ویرجینیای غربی با مطالعه و مقایسه دوایر ساالنه درختان کهنسال جمعیت بومیان در آن منطقه است .همچنین بررسی دوایر ساالنه حاکی
و چوب بهکار رفته در کلبههای چوبی (متعلق به قرن  )18کوههای
از کاهش رشد در دهه  1670بر اثر وقوع خشکی گسترده است».
 Appalachianدر ویرجینای غربی ،به اطالعات
هسل گفت« :گاهی اوقات بررسی دوایر ساالنه
جالبی دست یافتند .آنها از دندروکرونولوژی
درخت امكان جدیدی را برای فهم تاریخ
یا همان علم درختگاهشماری استفاده
فراهم میكند ».اگرچه تاریخشناسان
کردند تا زمان رشد درختان و
پیشازاین توضیح داده بودند که
برش آنها را برای ساخت و ساز
جمعیت بومیان آمریکا پس
مشخص کنند .آنها از دوایر
از ورود اروپاییها به قاره
ساالنه نه تنها برای تعیین زمان
قطع درختان و زمان ساخت
آمریکا کاهش یافته ،اما کم و
کلبههای قدیمی استفاده کردند
کیف آن به خوبی درک نشده
بلکه دوایر ساالنه مشخص
بود .حال با بررسی دوایر
میکنند جنگلها قبل از ورود
ساالنه درختان اطالعات
مهاجران اروپایی (بین سالهای
بیشتری به دست آمده است.
 1740تا  )1760به آن ناحیه،
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی:
چه ترکیب و وضعیتی داشتند .این
دانش دندروکرونولوژی میتواند
روش روشن میکند هنگامی که با
اطالعات ارزشمندی از گذشته بدهد.
فشار مهاجران اروپایی ،بومیان آمریكا
مهمترین آنها در خصوص شرایط آبوهوایی
ناحیهای را رها میکردند عدم حضور آنها چه
است .با مطالعه دوایر رویشی درختان
تغییری در چشمانداز آنجا بهوجود میآورد.
جمعآوری نمونههای دوایر ساالنه درختان از
یمی
دوگراوو گفت« :دوایر ساالنه درختان قد
 Parnenbarger Barnدر شهرستان پندلتون .تاریخ ارزیابی خشکسالیها و ترسالیهای
یدهند كه رشد بسیاری از درختان
نشان م 
سالهای گذشته امکانپذیر است.
ساخت و ساز احتما ً
ال سال  1840بوده است
در یك منطقه به نسبت وسیع در ویرجینیای
(عکس از :کریستن دوگراوو)
غربی بهطور همزمان آغاز شده است .درواقع
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