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جنگل کاری یکی از اقدامات چین برای جبران انتشار گازهای گلخانه ای 
است. چنانچه در این طرح ها مخلوطی از چند گونه درختی کاشته شود، 

مقدار کربن بیشتری در مقایسه با شیوه تک کشتی ذخیره خواهد شد.
اکوسیستم های جنگلی نقش مهم و پایه ای در تعادل آب و هوایی دارند. 
یک گروه بین المللی ثابت کرده که این اکوسیستم ها با غنای گونه ای باال 
مقدار CO2 بیشتری را از جو جذب کرده و کربن بیشتری را در ذی توده و 
خاک ذخیره می کنند؛ در نتیجه کارایی بیشتری در مقابله با تغییرات اقلیمی 
خواهند داشت. جنگل ها به عنوان بخشی از چرخه کربن جهانی، حدود 
45 درصد از کربن را از محیط می گیرند و آن را در خاک و ذی توده خود 
ذخیره می کنند. کشورهایی مانند چین اهمیت این موضوع را دریافته  و 
مدت زمان مدیدی است که طرح های وسیع جنگل کاری را در دستور کار 
خود قرار داده اند تا از این طریق افزایش گازهای گلخانه ای را جبران کنند.
 با این حال، تاکنون پژوهش کمی انجام شده است که نشان دهد آیا 
تعداد گونه های درخت در یک جنگل تأثیری بر چرخه کربن در اکوسیستم 
دارد یا خیر؟ یک گروه پژوهشی از سوئیس، آلمان و چین اکنون اطالعات 
جامعی از 27 قطعه جنگلی در استان Zhejiang چین تهیه کرده اند که 
حاصل شش سال تحقیق است. در این مطالعه، قطعات جنگلی به شکلی 
انتخاب شدند که از نظر غنای گونه ای تعداد سه تا 20 گونه درختی و 
از نظر سن 22 تا 116 سال را دربر بگیرد. آنها نشان دادند که به ازای 
می شود. ذخیره  بیشتری  کربن  درصد،  درختی، 6/4  گونه  هر  افزایش 
تالش ها و اقدامات قبلی چین برای احیای جنگل ها تاکنون به میزان 
چشمگیری برای کاهش دی اکسید کربن در جو زمین کمک کرده است. 
با این حال، به گفته Bernhard Schmi استاد علوم زیست شناسی در 
دانشگاه زوریخ، جنگل کاری در چین اغلب محدود به شیوه تک کشتی بوده 
است. وی اضافه می کند که هدف ما در این تحقیق بررسی این موضوع 
بود که آیا مخلوطی از گونه های درختی )کشت مخلوط( در مقایسه با 
شیوه تک کشتی می تواند مقدار کربن بیشتری ذخیره کند یا خیر؟ آنها در 
پاسخ به این پرسش دریافتند که جنگل هایی با غنای گونه ای باال چرخه 
کربن سریع تری نسبت به جنگل های با غنای گونه ای پایین دارند. آنها 
نشان دادند که با افزایش غنای گونه ای، کربن بیشتری در اندام هوایی 
و زیرزمینی درخت، تنه، ریشه ها و خاک ذخیره می شود. عالوه بر این، 
درختان مسن تر کربن بیشتری را نسبت به درختان جوان انباشت می کنند. 
به گفته برنارد اشمیت، یک برآورد کّلی برای چین نشان می دهد که اگر 

اثرات مثبت جنگل های با غنای گونه ای 
باال بر تغییرات اقلیمی

قطعات جنگلی طی سال های 1977 تا 2008 به جای تک کشتی، با 10 
گونه درختی جنگل کاری شده بودند مقدار کربن بیشتری به ارزش 300 
میلیون دالر در سال می توانست از محیط جذب شود. به همین دلیل، به منظور 
کاهش اثرات گازهای گلخانه ای، محققان کشت مخلوط درختان با غنای 
گونه ای باال را به جای شیوه تک کشتی توصیه می کنند. این شیوه جنگل کاری 
در حقیقت یک تیر و دو نشان زدن است؛ زیرا عالوه بر مقابله با گرمایش 
جهانی از کاهش بیشتر تنوع زیستی در جنگل ها نیز جلوگیری می کند.
دبیرتخصصیاخبارعلمیتحلیلی: این خبر برای ایران و همه گروه های 
منابع طبیعی و  از مسئوالن، صاحب نظران موضوعات  اعم  مختلف آن 
محیط زیست و مردم عادی از دو جنبه بسیار مهم است. نخست اینکه 
بسیار  تنوع  از  اغلب  مختلف  اقلیم های  در  ایران  جنگل های  ساختار 
چشمگیر نه فقط در سطح گونه بلکه حتی در سطوح ژنوتیپ های فردی 
گونه ها برخوردار است و این مهم همان طور که در چین ثابت شده برای 
جذب و ترسیب کربن، بسیار گران قدر و ارزشمند است. دوم اینکه ما 
در ایران شوربختانه نه فقط در احیای منابع طبیعی عزم ملی، جدی و 
راسخ نداریم بلکه برای تهدیدها و صدماتی که منابع طبیعی و گونه های 
گیاهی متنوع و باشکوه ما را به سوی زوال رهنمون می کند برنامه اجرایی 
شایسته ای نیز نداریم. امید است بتوان در فرصت کوتاه باقی مانده و در 
به  نابودی بخش های مختلف محیط های طبیعی مان، توجه  چند قدمی 
محیط زیست و منابع طبیعی از ردیف های اولویت پایینی جدا شده و مانند 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته در اولویت باال و نخست قرار گیرد.
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