
119 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 6، پیاپی 19، بهمن- اسفند  1398

تحقیقات  نتایج  انتشار  با   Los Alamos. ملی  آزمایشگاه  محققان 
خود د ر نشریه Nature Climate Change هشد ار د اد ند گازهای 
گلخانه  ای نه تنها سبب افزایش فراوانی خشک سالی ها د ر آیند ه   خواهد 
شد، بلکه اثرات مخرب آنها نیز با شد ت بیشتری همراه خواهد بود. 
به طوری که منجر به کاهش تولید گیاهان مورد نیاز جمعیت های انسانی 

و حیوانی خواهد شد.
Chonggang Xu، نویسند ه   مسئول مقاله اظهار د اشت: »اگرچه 
گیاهان د ر بسیاری موارد می توانند از افزایش سطح د ی اکسید کربن اتمسفر 
آیند ه  ، بهره مند شوند، ولی تأثیر خشک سالی های شد ید د ر نابود ی گیاهان 
به ویژه د ر آمازون، آفریقای جنوبی، مد یترانه، استرالیا و جنوب غربی 
آمریکا شد ید خواهد بود«. او اد امه می د هد: » خشک سالی ها به طور 
معمول با کاهش بارند گی، افزایش د ما و افزایش کربن آزاد شد ه   )د ر 
اثر آتش سوزی های مکرر( همراه خواهد بود که به نفع گیاهان نیست«.
خشک سالی د ر حال حاضر گسترد ه   ترین عامل مؤثر د ر کاهش 
برای  اثرات مخربی  به د و صورت می تواند  که  گیاهی است  تولید ات 
گیاهان د اشته باشد یا به صورت مستقیم و با تأثیر بر فیزیولوژی گیاه )از 
طریق محد ود یت آب و تنش گرما(؛ یا به طور غیرمستقیم و با افزایش 

و  آتش سوزی  مانند  وقایعی  شد ت  و  فراوانی 
را  کربن  از  زیاد ی  مقاد یر  که  حشرات  شیوع 
د ی اکسید کربن  گیاهان  می کنند.  آزاد  جو  د ر 
اکوسیستم را از طریق فتوسنتز ترسیب می کنند. 
این فرایند نقش اساسی د ر تعاد ل کربن خالص 
بیوسفر زمین د ارد و د ی اکسید کربن جو را تنظیم 
می کند. اگرچه غلظت بیشتر د ی  اکسید کربن د ر 
تولید ات  افزایش  به  می تواند  آیند ه    د هه های 
گیاهی کمک کند، ولی هم زمانی عواملی مانند 
اختالالت  و  گرما  استرس  خاک،  آب  کمبود 
مرتبط با خشک سالی مزایای چنین افزایشی را 

خنثی می کند.
از  همکارانش  و   Xu پیش بینی های  با 
زمینی  سیستم  مد ل   13 تجزیه و تحلیل  طریق 
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فراوانی  گلخانه ای،  گازهای  انتشار   ،)Earth System Model(
خشک سالی های شد ید را طی سال های 2075-2099 به میزان 3/1 
تا 3/8 برابر نسبت به د وره سال های 1850-1999 افزایش و تولید ات 
گیاهی را به میزان یک سوم کاهش خواهد د اد. البته برای گیاهان حاضر 
د ر مناطقی با خشک سالی خفیف، وضعیت به این شد ت نیست. مشکل 
این است که بیشتر خشک سالی های شد ید د ر مناطق کم آب رخ خواهند 
د اد. Xu اظهار د اشت: »تجزیه و تحلیل ما نشان د هند ه   این واقعیت است 
که بیشترین خطر افزایش اثرات خشک سالی های شد ید د ر چرخه کربن 
از  ناشی  معضالت  است  ممکن  اگرچه  است.  جو  شد ن  گرم  جهانی، 
خشک سالی، به طور بالقوه با افزایش تولید گیاهان د ر شرایط محیطی 

مطلوب کاهش یابد«.
د بیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: د ر میان خبرهایی که د ر نشریات 
نتیجه  آیند ه   طبیعت و گیاهان و د ر  علمی معتبر د نیا منتشر می شود، 
انسان، سهم فراوان و مهمی د ارد و ما د ر مجله طبیعت کوشش می کنیم 
تا د ر بیشتر شماره ها به تازه ترین یافته ها د ر این خصوص بپرد ازیم. 
راه  د ر  و  جد ی  بسیار  زمین  گرمایش  افزایش  و  اقلیمی  تغییرات 
با  بشر  که  می د هد  نشان  پیش رو  مقاله  د ر  انجام شد ه    پیش بینی  است. 
حیاتش  اد امه  برای  خود  کنونی  سیاست های 
روبه رو  بی شماری  بحران های  و  چالش ها  با 
خواهد بود. کاهش یک سوم تولید ات گیاهی 
بود ه    بسیار مخاطره آمیز  آیند ه  ،  پنجاه سال  د ر 
با  را  تمد ن ها  حتی  و  انسانی  جمعیت های  و 
خطر نابود ی روبه رو خواهد کرد. آیا تصمیم گیران، 
سیاست مد اران و بازیگران اصلی و اثرگذار د ر این 

بحران ها، به تغییر رویکرد روی خواهند آورد؟
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