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هر سال 22 آوریل، دوم اردیبهشت، گروه های عمل 
محیط زیست در سراسر جهان روز زمین را برگزار و 
شعاری برای سال پیش رو تعیین می کنند. شعار سال قبل 
»بر آلودگی با پالستیک پایان دهیم« بود و شعار امسال 
»از گونه هایمان حفاظت کنیم.« در سال 2016 میالدی 
»درختان برای زمین« و در سال 2017 میالدی »سواد 
علمی و زیست محیطی« شعار روز زمین بود. محتوای 
این شعارها، موضوعات مهم در محیط زیست را که قرار 
است طی یک سال بر آنها تمرکز شود، مشخص می کنند.

10 درصد از گونه های علفی و درختی شناخته شده در 
دنیا به درجات مختلف در معرض نابودی قرار دارند. 
اگرچه انقراض گونه ها یک چرخه طبیعی است، از زمان 
آغاز کشاورزی در 10 هزار سال قبل، به همان شتابی که 
انسان به توسعه نامتوازن در سراسر کره زمین مشغول بوده، 
انقراض گونه ها نیز سرعت بیشتری پیدا کرده است. در 
این رهگذر و به علت فعالیت های متنوع انسان روزانه با 
انقراض حدود 100 گونه مواجه هستیم. برای اولین بار در 
سال 1969 میالدی جان مک کونل، هوادار محیط زیست، 
در کنفرانس یونسکو که در سانفرانسیسکوی آمریکا 
برگزار شد، پیشنهاد این روز را مطرح کرد. نخستین روز 
رسمی زمین سال بعد در روز 21 مارس، اول فروردین، 
که آغاز بهار در نیکره شمالی است برگزار شد و بعد از 
آن روز زمین که در 22 آوریل برگزار می شود، هر سال 
با طرح شعاری خاص، بر موضوعی درباره حفاظت از 
محیط زیست متمرکز می شود که بین کارشناسان باعث 
بیشترین نگرانی شده است. به گزارش خبرگزاری علم 
و فناوری از گیالن، تاکنون بیش از 9 هزار گونه گیاهی 
و جانوری در ایران مورد شناسایی قرار گرفته که نشان از 
غنای تنوع زیستی در کشور و لزوم حفاظت مستمر از آن 
را دارد.حیات وحش ایران گونه های گیاهی و جانوری و 

زیستگاه طبیعی آنها را دربرمی گیرد. یکی از معروف ترین 
گونه های جانوری ایران آخرین گونه یوز آسیایی است 
که یوز ایرانی هم خوانده می شود و امروزه فقط در 
ایران یافت می شود. ایران گونه های شیر و ببر مازندران 

را  اوایل قرن بیستم از دست داده است.
طبق آمار سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 1۵00 
گونه جانوری اعم از پستاندار، پرنده، خزنده، دوزیست 
و ماهیان آب های داخلی و حدود 6۵0 گونه ماهی در 
آب های دریایی در اکوسیستم های خشکی و آب های 
داخلی کشور شناسایی شده  است. از این  گونه ها می توان 
به 197 گونه پستاندار، ۵۳۵ گونه پرنده، 227 گونه خزنده، 
21 گونه دوزیست و 160 گونه ماهیان آب های داخلی 
اشاره کرد. از این تعداد حدود 76 گونه از رده های جانوری 
ایران در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
)IUCN( قرار دارد که شامل 19 گونه از پستانداران، 
2۵ گونه از پرندگان، 16 گونه از خزندگان، 4 گونه از 
دوزیستان و 10 گونه از ماهیان آب های داخلی است.

سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال 1۳92 اعالم 
کرد دست کم 74 گونه از جانوران این کشور در سیاهه 
قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارند. 
به جز یوزپلنگ ایرانی که در وضعیت بحرانی قرار دارد، 
پستاندارانی مانند گوزن زرد ایرانی، گورخر آسیایی، فک 
دریای خزر، هوبره، پلنگ، خرس سیاه آسیایی، تمساح 
پوزه کوتاه، نهنگ آبی و نهنگ باله ای نیز در معرض 

خطر انقراض هستند.
از  یکی  گیاهی  گونه  هزار  داشتن حدود 6  با  ایران 
غنی ترین گونه های گیاهی در کشورهای خاور نزدیک 
را از جنگل های شبه حاره ای تا درختزارهای سازگار با 

خشکی و... دارد.
جانوران ایران گروه های متعددی را دربرمی گیرند ولی 

تا به حال تالش هماهنگی برای ضبط همه گستره آن 
به طور سازمان یافته چنانکه برای گیاهان شوروی سابق، 

عربستان و هند سابق بریتانیا شده، انجام نگرفته  است.

نقشه مصور کشاورزی، دامپروری و 
ماهیگیری ایران

تغییر اقلیم، خشکسالی، کمبود منابع آبی، چرای بی رویه 
دام از عرصه های طبیعی، تغییر کاربری اراضی، توسعه 
کشاورزی و دامپروری، جنگل نشینی، قطع درختان جنگلی 
و عدم جایگزینی با گونه های موثر، توسعه شهرک های 
صنعتی، آلودگی آب و خاک و... از مهم ترین عوامل 

تهدیدکننده تنوع زیستی در کشور هستند.
معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست 
در مراسم روز جهانی تنوع زیستی و گردشگری پایدار 
که در خرداد ماه سال گذشته برگزار شد، تصریح کرد: 

»ایران جزو 20 کشور برتر در حوزه تنوع زیستی غنی 
است و عالوه بر تنوع زیستی ویژگی تنوع فرهنگی و 

قومیتی نیز در ایران دیده می شود.«
ناصر مقدسی، قائم مقام رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور در اولین همایش ملی منابع طبیعی 
و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی گفت: »با توجه به 
پیشرفت علمی در حوزه های مختلف هم اکنون تهدید 
و انقراض تنوع زیستی گیاهی و جانوری در کشور 
نگران کننده است.« وی ادامه داد: »براساس ارزیابی های 
انجام شده، ۸0 درصد تهدیدها و تخریب های منابع طبیعی و 
محیط زیست مربوط به بخش کشاورزی و دامداری است.«
کارشناسان عقیده دارند نابودی گونه های طبیعی و به هم 
زدن تنوع زیستی سبب بروز ریزگردها، بیابان زایی، سیل، 
رانش و فرسایش می  شود، به طوری که زندگی انسان  ها 

را در معرض تهدید قرار می  دهد.
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گونه های حیات وحش همه جا هستند

بعضی ها تصور می کنند رفتارشناسی حیوانات یا مطالعه روی 
آنها حتما باید در ارتفاعات کوهستانی یا روی حیات وحشی 
باشد که در محیط زندگی ما حضور ندارند اما اگر عالقه مند 
باشیم، در فضای شهری هم می توانیم مشاهدات جالبی 
درباره حیوانات داشته باشیم. چند روزی است گنجشک ها 
را زیر نظر داشتم و می خواهم شما را هم در مشاهداتم 
شریک کنم. در این روزهای بهار، خانواده گنجشک ها که 
چند گونه مانند گنجشک رودخانه ای یا گنجشک کوهی 
را شامل می شوند، زندگی جالبی دارند. همه ما در پارک ها و خیابان های 
شهرمان می توانیم این موجودات کوچک پرسروصدا را ببینیم. گنجشک ها 
حیواناتی آسیب پذیر و یکی از معیارهای سنجش آلودگی هوا هستند. آلودگی 
هوا خیلی زود روی ریه آنها تاثیر می گذارد، رنجورشان می کند و حتی ممکن 

است باعث مرگشان شود.
اگر دقت کنید، می بینید گاهی چند گنجشک انگار که دعوایشان شده یکباره 
با هم پرواز می کنند، درصورتی که اینها چند گنجشک نر هستند که ماده ای 
را احاطه کرده  اند؛ ماده جلو و نرها  دنبال او می آیند. جفت یابی این پرندگان 
با برخورد و دعوا و نوک زدن همراه نیست. بعد از جفت یابی، نر و ماده دنبال 
النه می روند. چند روز قبل جایی بیرون از شهر بودم که دیدم 2 گنجشک 
همراه هم  دنبال جایی برای النه سازی این طرف و آن طرف می روند. نر 
با حرکات دم خود ماده را هدایت می کرد. در این شرایط هنوز جفت گیری 
انجام نشده. گنجشک ها برای انتخاب محل النه به چند مورد توجه می کنند؛ 
مثال آب خانه را نگیرد، از دست درازی گربه درامان بمانند یا موش نتواند 
تخم ها را بخورد. چند روز بعد که از همان جا می گذشتم دیدم جفت تازه 

خانه را انتخاب کرده اند و در حال تدارک النه هستند.
خواستگاری ها از مناظر دل انگیز طبیعت در فصل بهار هستند که با کمی دقت 
می توانید مشاهده کنید. جفت گیری بعد از انتخاب النه انجام می گیرد تا شکم 
ماده هنگام جستجو برای النه پر و سنگین نباشد. به همین دلیل مطلقا از شکار 
یا آسیب رساندن به پرندگان یا سایر موجودات در فصل بهار خودداری کنید 
چون با این کار نه فقط خود حیوان، بلکه نسل او را هم از بین خواهید برد.

تا اوایل دهه 60 گنجشک ها را آسیب رسان می دانستند و کشتن آنها ضرر و 
زیان محسوب نمی شد. خوشبختانه این تفکر حاال تا حدود زیادی اصالح 
شده است. به طور کلی امروزه همه به این نتیجه رسیده اند که حیوان زیانکار 
وجود ندارد و به طور مشخص نقش گنجشک ها و سایر پرندگان مشابه آنها 
در کنترل جمعیت حشراتی مانند جیرجیرک ها یا ملخ ها، چرخه حیات وحش را 
در تعادل نگه می دارد. خیلی از ما داستان اشتباه چینی ها در شکار گنجشک ها 
را شنیده ایم که دولت چین دستور داد برای محافظت از محصوالت کشاورزی 
هر چینی در روز تعدادی گنجشک شکار کند. وقتی نسل گنجشک ها منقرض 
شد، ملخ ها محصوالت کشاورزی را از بین بردند و جمعیت چین گرفتار 
کمبود مواد غذایی شد تا جایی که دولت چین ناچار شد برای بازگرداندن 

تعادل به چرخه محیط زیست گنجشک وارد کند.
در فصل پاییز گروه های بزرگ گنجشک را می بینیم که به سمت جنوب در 
حال حرکت هستند و به همین دلیل در زمستان در شهرهای شمالی تر کمتر 
گنجشک  می بینید. نقش این پرنده در برخی نقاط ایران جالب بوده است، مثال 
فروش گنجشک که طب سنتی ایران آن را نیروبخش می داند، از اقتصادهای 
بومی برخی شهرهای جنوبی بود و خاطرم هست در این منطقه برای شکار 
این پرنده با تور، باغ ها را اجاره می دادند و می توانستید کنار خیابان های این 

شهرها کباب گنجشک میل کنید. 
یکی از سبک های سنتی شکار گنجشک به کمک مار است که با توجه به 

روش جالب برای این کار، مایلم آن را درج کنم. در این روش، کمر ماری 
غیرسمی را که طول بلندی دارد با نخ می بندند و در گودالی به عمق 20 یا 
۳0 سانتی متر ثابت نگه می دارند و چند جوجه گنجشک را در نزدیکی مار نگه 
می دارند. مار مهم ترین دشمن طبیعی گنجشک است و این پرنده به شدت از 
مار می ترسد. جوجه ها با دیدن ماری که برای خالص شدن خود از ریسمانی 
که به کمرش بسته شده سخت تالش می کند، به جیک جیک می افتند. این 
طبیعت بسیاری از پرندگان مانند کالغ است که با شنیدن سروصدای پرنده 
همنوعش فوری به سمت صدا می رود. خالصه آنکه تور صیاد برای شکار 
گنجشک هایی که دسته جمعی به سمت صدا می روند آماده است و می تواند 

با این روش تعداد زیادی گنجشک را به دام بیندازد.
غرضم این است که به همه به خصوص نوجوانان توصیه کنیم طبیعت کنار 

شماست. کافی است کمی دقت کنید.

داستان حفاظت از منابع طبیعی برگرفته از پیروزی های 
بسیار در جریان جنگی شکست خورده است. بیش 
از ۳0 سال است که شاهد تالش بسیار و اشک ها و 
حتی خون های کسانی بوده ام که زندگی خود را وقف 
حفاظت از گونه های مختلف جانوری و گیاهی کرده اند. کوشش های 
آنها در بسیاری موارد به ثمر نشسته اما درنهایت فقط بخشی از اهدافشان 
محقق شده است. انقراض گونه های زیستی در نتیجه فعالیت های آدم ها 
هر روز روند تندتری پیدا می کند و اگر وضع به همین ترتیب پیش برود، 
بیش از نیمی از گونه های زیستی تا پایان قرن فعلی از بین خواهند رفت. 
انقراض گونه های زیستی که این روزها در سراسر جهان شاهد آن 
هستیم، روندی برگشت ناپذیر است؛ یعنی وقتی گونه ای از بین رفت، 
منقرض می شود. حتی اگر وضعیت آب و هوایی کره زمین ثبات پیدا 
کند، انقراض گونه ها باعث نابودی بنیاد نظام حمایتی چندمیلیارد ساله 
محیط زیست خواهد شد. بسیاری از محققان از جمله خود من، عقیده 
دارند برای سد کردن این روند، باید تالش جانانه ای به خرج داد. باید 
زمین های متعلق به حیات وحش را گسترش داد تا بتواند طیف متنوعی 

از حیات را در خود جا دهد.
پیشنهاد آرمانی پژوهشگران این است که برای حفاظت از تنوع گونه های 
زیستی و گیاهی، باید نیمی از خشکی ها و دریاهای کره زمین به صورت 
دست نخورده رها شود و از مداخالت انسان دور بماند. این پروژه که 
»پروژه نصف جهان« نام دارد، از دهه 1960 میالدی توسط برخی 

کارشناسان حفاظت و تنوع زیستی پیشنهاد شد.
چگونه بدانیم چه جاهایی باید حفاظت شوند؟ در مجموع ۳ رویکرد وجود 
دارد که در برخی نکات مشترک هستند. اول آنکه بهترین کارشناسانی 

که می توانند درباره تعداد و کمیابی گونه ها قضاوت کنند، زیست شناسان 
باتجربه هستند. دوم، برای حمایت از تعداد زیادی از گونه های موردنظر 
مانند درختان و پرندگان باید نقاط حساس هر منطقه را مشخص کرد 
و سوم حدود جغرافیایی و پوشش گیاهی مناطق نیز باید تعیین شوند.
همه این رویکردها باارزش هستند اما باید قبل از اجرا به دقت بررسی 
شوند. اگر در به کار بستن آنها عجله شود، ممکن است اشتباهات 
کشنده ای به بار بیاید. برای انجام این تصمیمات باید اطالعاتی بنیادی 
دراختیار داشته باشیم؛ از همه مهم تر اینکه آمار گونه های موجود را بدانیم. 
تصمیم گیری درباره حفاظت از زمین بدون داشتن این اطالعات بنیادی 

باعث بروز اشتباهات برگشت ناپذیری می شود.
مهم ترین موضوع درباره محیط زیست فعلی، کمبود دانش ماست. اغلب 
دانشمندان اتفاق نظر دارند حدود 10میلیون گونه زیستی روی کره زمین 
وجود دارد. از این تعداد تخمینی، تنها 2میلیون گونه تشریح، طبقه بندی و 
نامگذاری دوقسمتی التین )مثال نام هوموساپینس برای انسان( شده اند. 
به این ترتیب، دانشمندان تا امروز تنها 20 درصد از گونه های زیستی را 

شناسایی کرده اند و دانشی درباره ۸0 درصد دیگر نداریم.
دیرین شناسان مقتقدند، پیش از گسترش نوع بشر روی کره زمین، به 
طور متوسط، هر 1 تا 10میلیون سال یک گونه زیستی از میان می رفته 
است. فعالیت های انسان، این میزان را 100 تا 1000 برابر افزایش داده. 
غم انگیزتر اینکه بسیاری از گونه هایی که در حال حاضر وجود دارند، 
بدون هیچ ثبت و شناسایی در آینده از بین می روند. برای اینکه این 
فاجعه به حداقل برسد، باید بر مناطقی روی زمین و درون دریاها تمرکز 

کنیم که محل زیست بیشترین گونه ها هستند.
مهم ترین گروه های زیستی که تاکنون شناسایی شده اند مهره داران شامل 
پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهی ها و گیاهان به خصوص 
درختان و درختچه ها هستند؛ یعنی تقریبا همان گروهی که ما آن را 
حیات وحش می دانیم اما هنوز گونه های بسیاری وجود دارند که مایلم به 
آنها  نام »اداره کنندگان کوچک دنیا« را بدهم که در همه جا، رو و درون 
گیاهان، در ذرات غبار روی پای ما و در هوای اطراف مان به تعداد و تنوع 
زیاد وجود دارند. آنها انواع بسیار گوناگونی از تک یاخته ها، حشرات، 
قارچ ها، سخت پوستان، عنکبوتیان، هزارپایان، کرم های ریز و میلیون ها 
گونه دیگر هستند که کمتر کسی حتی نام علمی آنها به گوشش خورده 
است. در دریاها و سواحل گروه بزرگی از حیات وحش شامل دیاتومه ها 
یا همان آغازیان، سخت پوستان و کرم های دریایی و اسکیدین ها وجود 
دارند که جهان دیگری از گونه های زیستی را می سازند و هنوز در هیچ 

دایره المعارفی نامی از آنها برده نشده است.
به آنها سوسک ها یا موجودات نگوییم. آنها جزیی مهم از حیات وحش 
زمین هستند. نامشان را بدانیم و به فکر حفاظت از آنها باشیم. وجود 
آنهاست که حیات ما را ممکن می کند. ما کامال به این گونه های ریز و 

درشت ثبت شده و ثبت نشده وابسته ایم.
منبع:نیویورکتایمز

هشدار سبز

8 میلیون گونه ناشناخته باقی مانده

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

پروانه های ایران

پلنگ ایرانی

گور خر ایرانی، پارک ملی توران، عکس از مهدی یاوری

گوزن زرد ایرانی

گیاه سپستان

الله واژگون 
اشک مریم

ِسسک چیفچاف
 common
chiffchaff
ابرکوه_یزد

گربه پاالس که زیستگاه آن بیشتر در شمال شرقی ایران است.

از گونه هایمان محافظت کنیم

 نویسنده: 
ادوارد ویلسون

 ترجمه: 
مرجان یشایایی


