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 «شود میها جنگلساختار تغییرات آب و هوایی باعث تغییر در » 

 

آب و هوا در نظر گرفته شده اطالعات از آغاز ثبت  ،سال نیترو گرم نیتربه عنوان خشک، تابه امروز 2003سال 

 گوید: آلمان می از دانشگاه ماکسی ملین تپروفسور برنارد شالدِ. شودشکسته  تواندیرکورد اکنون م نیبود. ا

 نیدتریشد 2018و سال  ه استبود یمرکز یدر اروپا هاسال نیترگرم ها جزرکورد نیب درپنج سال گذشته "

  "بود.ها آن

 2018تا اکتبر سال  لیدما از آور نیانگیم که اش در ژورنال اکولوژی پایه گزارش کردندو تیم تحقیقاتیشالدت 

 نیاکه  بود. 2003درجه باالتر از سال  2/1بلند مدت و  نیانگیباالتر از م گرادیدرجه سانت 3/3به طور متوسط 

   به همراه داشت. سیو سو شی، اترآلمان یهاجنگل یبرا یریگچشم یامدهایپ

 اختالل انتقال آب در درختان 

 نیا "رسد.یحد خود م ترینبیش به یمرکز یاروپا یاهی، پوشش گییدماها نیدر چن": دیگویم استاد نیا

هوا  یوقت" کند: دییات یکیولوژیزیف یهایریگتوانست با اندازه سیمحققان آلمان و سو ریبه همراه ساشناس گیاه

در نتیجه رسانایی منفی چوب بسیار د. ندهیسطح دست م ازآب زیادی را  یبه راحت درختان، گرم است یلیخ

 ".کندیحمل و نقل آب را مختل م تیکه در نهاشود تر میبیش
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در ریزان زودرس برگو ها برگرنگ  رییاز جمله تغ یاز خشکسال یناش هاینشانه، حال حاضر در طول تابستان در

 .شود، مشاهده میاندبسیار حائز اهمیت  یو اقتصاد یطیمحستیاز نظر ز که انمهم درخت یهااکثر گونه

 

 اندشتهرا دا پذیریریثات نیترشیدرختان صنوبر و راش ب. 

هرگز  دیگر بسیاری از درختان پهن برگ ،ی به شدت غیرمنتظره بودخشکسالاثرات  2019در سال ، نیبر ا عالوه

قادر به تحمل  2019در سال ، جان سالم به در بردند 2018سال  دادیکه از روهایی آنبرگ ندادند و از بین رفتند. 

 ها قرار گرفتند.قارچ ای خورهپوست یهابا سوسک یدر معرض آلودگ یاندهیبه طور فزا ای ونبودند  یخشکسال

کوهستانی را جایی  که این گونهاند، به این دلیلدرختان صنوبر به شدت آسیب دیده"دهد: شالدت توضیح می 

ای تحت اند. ضمنا درختان راش هم به شکل غیرمنتظرهشان و در اروپای مرکزی کاشتهاصلیخارج از زیستگاه 

خشک شده بودند، برگ  وجا، در شمال بایرن درختان زیادی را دیدم که از ساقه من درایناند. گرفتهتاثیر قرار

 ".مناطقی که عمق ریشه در خاک کم استخصوصا در 

ی آینده گونه "قبل از این اتفاقات، راش را به عنوان  تا

اگرچه بعد از خشکسالی  گرفتند.در نظر می "درختان

در برابر شرایط  انتحمل این درخت میزان ،2003سال 

 چنان مورد بحث است. همموجود 

گرم و  یلیدوباره خ ،امسال در بهار ییآب و هوا تیوضع

رگ با ابراز وارزبِدانشگاه استاد  خشک شروع شد.

 2020اکنون در ماه ژوئن  " :گوید می خوشنودی

  " ایم.تانه مقادیر زیادی بارندگی داشتهخوشبخ

 های آب زیرزمینیتر خاک و سفرههای عمیقکسری آب در الیه ته است اما قطعابهبود یافکمی وضعیت خشکسالی 

چنان مرده همنیز های آتی در سال ،دیده از این تاثیراتکند درختان آسیب . بنابراین او فکر میناپذیر استجبران

 باقی خواهند ماند. 
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 مقاوم نسبت به خشکسالی مورد نیاز استهای های مخلوط با گونهجنگل. 

 راه حل چیست؟ 

 یخشکسال ایع، وقیمیاقل اترییتغ لیکنم که به دلیمن فکر م گوید:یکی از پژوهشگران دانشگاه جیمز مدیسون می

نیاز  شوند.بازسازی  یدر سطح محل دیحداقل باها، جنگل تر خواهد شد.متداول کینزد ندهیدر آ دیشد یو گرما

 .باشندتاحد امکان مقاوم به گرما  که است هاییهایی مخلوط با گونهبه جنگل

دستیابی . تراستمناسب هاییگونه که چه میده صیتشخ یو اقتصاد یطیمحستیاز نظر ز دی، ما باوجود نیبا ا"

 ".بردکمی زمان می امر نیابه 

 نیمشاهده زم یهاها با دادهنظارت بر جنگل 

  است. ازینمورد  یترشیب یهاداده همواره غییراتت نیهر چه بهتر ا تیریمد یبرا

های بزرگ زمانی و مکانی کاری ها در مقیاسگیری آناما اندازه، آشکار استا هبه جنگل هخسارات وارداگرچه  "

 "دشوار است.

های داده هستند. ازیمورد ن نیزممربوط به از اقدامات  یبانیپشت ینظارت از راه دور برا یهاستمی، سنیبنابرا

ند تا سازرا قادر می ما ،ای که دارای وضوح زمانی و مکانی زیادی هستندزمین به صورت هوابرد یا ماهواره مشاهده

 مرگ درختان را ردیابی کرده و این اطالعات را در اختیار جامعه علمی قرار دهیم.  بتوانیم روند

د فاق یمرکز یاروپا درکنند، اما در حال حاضریم تیفعال نیمع یدر مناطق ییهاستمیس نی، چنمتحده االتیدر ا"

  "بزرگ بررسی کنیم. های بسیارقیاسمها را درسالمت جنگل بود مینخواه رقاد ها هستیم وآن

    99تابستانراز/  کوکارانین هیریموسسه خ یروابط عموم کننده: هیته                     sciencedaily.com: منبع


