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محیط زیست
قاب سبز

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه

یادداشت سبز

سر نخ کرونا را در دستاندازی به زیستگاههای طبیعی پیدا کنید
 68درصد از گونههای زیستی را انسان در  50سال گذشته از میان برده

درسی ابتدایی که با هزینهای زیاد از طبیعت آموختیم :دشتهای
سیالبی و رود درهها همچون خانه و کاشانه قدیمی رودها (فصلی و
دائمی) هستند .تجاوز به این خانه و کاشانه میتواند عواقب خسارت
باری برای انسانها به دنبال داشته باشد.

برای آنها که حفاظت از زیستگاههای طبیعی و
حیاتوحش را جدی نمیگیرند ،کرونا تیر خالص
بود .امروز دیگر تردیدی نیست که شیوع ویروس کرونا
یه دلیل دستاندازی انسان به موجودات حیاتوحش و
تجارت و خوردن آنها بوده است .خفاشهای وحشی
شکارشدهکهدربازارهایمحلیووهانچینعرضهشدند،
ویروس کرونا را به انسان منتقل کردند .شیوع جهانی
کرونا هشدار اول نبود .پیش از آن ،شیوع ابوال در غرب
افریقا که آن هم براثر نزدیک شدن بیش از حد انسان به
زیستگاههای خفاشها در این منطقه اتفاق افتاد و باعث
اعالم وضعیت هشدار از سوی سازمان جهانی بهداشت
شد ،درباره خطرات تخریب زیستگاههای طبیعی هشدار
داده بود .این زیستگاهها حاوی ویروسهایی هستند که
اگر تخریب نشوند ،همان جا میمانند.

 68درصدگونهها را از بین بردهایم

با موجهای بعدی چه میکنیم؟ در بحبوحه شیوع کرونا بسیاری مسائل
مهم زیستی به کنار گذاشته شده .گرمایش زمین خطری بسیار جدی
است که اگر به موقع به آن توجه نشود ،خسارتهای به مراتب
بیش از کرونا له بار میآورد .برای مهار گرمایش زمین مصرف
سوختهای فسیلی باید کم شوند.

زنگ خطر برای بشریت؛ دوسوم حیوانات وحشی از بین رفتهاند.
تازهترین گزارش موسوم به «سیاره زنده» که هر دو سال توسط
«صندوق جهانی طبیعت» منتشر میشود از میزان قابل توجه کاهش
تنوع زیستی در جهان حکایت دارد .در این گزارش تاکید شده است
که بیش از دوسوم حیوانات وحشی طی کمتر از  50سال گذشته به
دلیل فعالیتهای انسانی از بین رفتهاند /یورونیوز

 90درصد کل زبالههای پالستیکی هرگز بازیافت نشدهاند .طی
 ۶۰سال گذشته مصرف #پالستیک رشد سریعی داشته و بشر ۳/۶
میلیارد تُن پالستیک تولید کرده است .متخصصان معتقدند که ۷۹
درصد از زبالههای #پالستیکی یا دفن شده ،یا در طبیعت رها شدهاند،
و یا در اقیانوسها شناور هستند.اگر روند فعلی تولید و مصرف ادامه
پیدا کند ،تا سال  ۳۰( ۲۰۵۰سال آینده) محلهای دفع #پسماند،
نزدیک به  ۱۲میلیارد تُن پالستیک را در دل خواهند داشت و وزن
پالستیکهای شناور در اقیانوسها از وزن ماهیها پیشی خواهد
گرفت وابستگی ما به انواع پالستیک #یکبار_مصرف باید کاهش
یابد و ما باید جایگزینهایی سازگار با طبیعت برای آنها پیدا کنیم.

صندوق جهانی طبیعت ( )WWFاخیرا گزارشی را با
عنوان «گزارش حیات زمین» Living Planet Report
 2020منتشر کرده است .این گزارش در یک مطالعه
جامع ،روند تنوع زیستی جهانی و سالمت سیاره زمین
را بررسی میکند .بر اساس این گزارش که بر مبنای
شواهد دقیق و علمی تنظیم شده است بهطور متوسط
۶۸درصد از جمعیت حیاتوحش زمین مابین سالهای
 ۱۹۷۰تا  ۲۰۱۶از بین رفته است .در واقع جمعیت
گونههای جانوری وحشی طی  50سال بیش از دوسوم
کاهش یافته است .این گزارش میافزاید فعالیتهای
ناپایدار انسان ،اکوسیستمهای طبیعی زمین را تخریب و
آنها را به لبه پرتگاه نابوی کشانده است
بر اساس این گزارش ،هیچ نشانهای از کاهش سرعت
روند این نابودی فاجعهبار مشاهده نمیشود و انسان با
سرعتی بیسابقه در حال تخریب و نابودی طبیعت است
رابطه انسان با زمینی که بر آن زندگی میکند ،هر روز بدتر
میشود .طبق براورد تازه صندوق جهانی حیاتوحش
وابسته به سازمان ملل متحد ،ما انسانها در  50سال
گذشته68 ،درصد از گونههای حیاتوحش را از بین
بردهایم .این عدد  2سال قبل 60درصد بود .از مناطق
قطبی گرفته تا آبهای گرم کاراییب تا جنگلهای البرز،
همه جا رد پای ویرانگری بشر دیده میشود.
در این گزارش20 ،هزار گونه مختلف در  5قاره جهان
بررسی شدهاند .تانیا استیل ،مدیر عامل «دبلیو دبلیو اف»
صندوقحیاتوحش،میگوید«:آنچهمامیبینیمنابودی
فلهای سرمایههای طبیعی ما در طول حیات فقط یک
نسل از بشر است و این روند دارد سریعتر میشود ،برای
همین باید همین االن ترمز را بکشیم و جبران مافات
بکنیم ».حیاتوحش از جهات مختف از جمله نابودی
زیستگاهها در معرض خطر است.
وی عقیده دارد ،حیاتوحش با سوزاندن جنگلها ،صید
بیرویهآبزیانونابودینواحیطبیعی«درحالسقوطآزاد
است».ما درحال تخریب جهان خود هستیم ،و سالمت،
امنیت و بقای خود در زمین را به خطر انداختهایم .حاال
طبیعت در حال ارسال درخواست کمکی عاجزانه است
و وقت برای این کار تنگ است».

معنی این اعداد چیست؟

این گزارش وضعیت هزاران گونه مختلف حیاتوحش
که محققان حفاظت از محیطزیست در زیستگاههای
اطراف جهان زیر نظر دارند را بررسی کرد.
آنها به طور میانگین افت  ۶۸درصدی بیش از  ۲۰هزار
جمعیت پستانداران ،پرندگان ،دوزیستها ،خزندگان
و ماهیها از سال  ۱۹۷۰را ثبت کردند.
دکتر اندرو تری مدیر حفاظت از محیطزیست در انجمن
جانورشناسی لندن (زیاسال) که این دادهها را فراهم
میکند گفت این افت گواه روشن خساراتی است که
فعالیت انسانی به جهان طبیعی وارد میکند.
او افزود« :اگر این روال ادامه پیدا کند ،سقوط جمعیتها
بدون شک ادامه خواهد یافت ،حیاتوحش را به سوی
انقراض میبرد و سالمت اکوسیستمهایی که به آنها تکیه
داریم را به خطر میاندازد».
این گزارش میگوید همه گیری کووید 19-یادآور
جدی رابطه تناتنگ انسان و طبیعت است.

کشاورزی بیرویه ،دلیل اصلی

تصویری حیرتانگیز از آتشسوزی عظیم و بیسابقه کالیفرنیا
(شمال سنتا کروز).

طرح کاپ ،کاهش پسماند ،در چند محله تهران اجرایی شده .برای
کمک به محیطزیست شهرمان زباله تر و خشک را از هم جدا کنیم.

یکی از دالیل اصلی این نابودی ،کشاورزی بیرویه
است80 .درصد اراضی کشاورزی صرف خوراک دام
میشود .در هر زمان 1/5میلیارد گاو روی کره زمین،
آماده تحویل گوشتی هستند که برای تولید هر کیلوگرم
آن 15هزار لیتر آب مصرف شده و این سبک زندگی
عرصه را برای زندگی دیگر موجودات روی کره زمین
تنگ کرده20 .درصد دیگر اراضی دیگر کشاورزی که
به قیمت تخریب حیاتوحش و زیستگاههای طبیعی
به دست آمده ،میوه و سبزی تولید میکنند .حیوانات
حیاتوحش از زیستگاههای خود رانده میشوند و
بسیاری بر اثر این بیجایی از بین میروند تا بشر بتواند
به میل خود غذا بخورد .حکایت همه جا همین است.
در جنگلهای آمازون برزیل ،هر دقیقه به اندازه مساحت
یکزمینفوتبالازجنگلهاینابزمینتخریبمیشود
و تازه یکسوم غذاهای به دست آمده از همین سبک
کشاورزی یا دامداری ،یا هدر میرود یا اصراف میشود.

دوره ششم انقراض بزرگ شروع شده

حتی قبل از نیم قرن گذشته ،بسیاری از گونههای جانوری
بهدلیلتوسعهطلبیبشرنابودشدند.ازببرمازندرانگرفته
تا ببر تاسمانی .اما آنچه در  50سال گذشته رخ داده ،کره
زمین را وارد دورهای کرده که دانشمندان از آن با عنوان
«دوره ششم انقراض بزرگ» نام میبرند .بیشترین این
کشتارهاباانقراض95درصدمهرهداراندرآمریکایالتین
و جزایر کاراییب بوده ،اما در آسیا و اروپا و اقیانوسیه هم
اوضاع کم و بیش همین است.
دود این ویرانگری امروز به چشم انسانها رفته .تحقیقات
نشان میدهند ،باید سرنخ ویروس کرونا را در خفاشها
بایدجستجوکرد.دیویدباتلر،فعالکشاورزیپایدار،عقده
دارد« :ما اطمینان داریم عامل اصلی گسترش ویروس
کرونا،دست درازی به حیاتوحش ،ربودن گونههای
وحشی و تجارت با آنها بوده .این یک هشدار طبیعت
است که از بین بردن زیستگاههای حیاتوحش در یک
نقطه دورافتاده جهان ،مستقیم زندگی ما را تحت تاثیر قرار
شیوع جهانی کرونا هشدار
اول طبیعت به انسان نبود.
پیش از آن ،شیوع ابوال
در غرب افریقا که آن هم
براثر نزدیک شدن بیش از
حد انسان به زیستگاههای
خفاشها در این منطقه اتفاق
افتاد و باعث اعالم وضعیت
هشدار از سوی سازمان
جهانی بهداشت شد ،زنگ خطر
تخریبزیستگاههایطبیعی
را به صدا در آورده بود .این
زیستگاهها حاوی ویروسهایی
هستند که اگر تخریب نشوند،
همان جا میمانند

میدهد ».با وجود آمار تکاندهنده ،در گزارش صندوق
حیاتوحش آمده که ما میتوانیم با استفاده از فناوری
و دانش جدید ،از گونههای باقیمانده و رو به انقراض
حفاظتکنیم،امایکارادهقویوهمکاریجهانیمیطلبد
و مهمتر از آن یک تغییر بنیادی در سبک زندگی بشر و
روشهای ما برای تولید غذا و مصرف.

جهان به تعهدات خود در موافقتنامه پاریس عمل کنند،
باز هم این افزایش بسیاری از گونههای جانوری و گیاهی
را تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته با خروج آمریکا به
عنوان یکی از بازیگران اصلی این توافقنامه ،باید با شک به
این موضوع نگاه کرد .براساس نظر کارشناسان ،اگر جهان
بخواهد به همین ترتیب پیش برود ،افزایش  4/5درجهای
دمای کره باعث مرگ بسیاری از گونهها خواهد شد.

انقراض گونههای زیستی که این روزها در سراسر جهان
شاهدآنهستیم،روندیبرگشتناپذیراست.یعنیوقتی
گونهای از بین رفت ،از بین رفت .حتی اگر وضعیت آب
و هوایی کره زمین ثبات پیدا کند ،انقراض گونهها باعث
نابودی بنیاد نظام حمایتی چندمیلیارد ساله محیطزیست
خواهد شد .بسیاری از محققان از جمله خود من ،عقیده
دارند برای سد کردن این روند ،باید یک تالش جانانه به
خرجداد.بایدزمینهایمتعلقبهحیاتوحشراگسترش
داد تا طیف متنوعی از حیات را بتواند در خود جا دهد.
پیشنهاد آرمانی پژوهشگران این است که برای حفاظت از
تنوع گونههای زیستی و گیاهی ،باید نیمی از خشکیها و
دریاهای کرده زمین به صورت دستنخورده رها شود و
از مداخالت انسان دور بماند .این پروژه که «پروژه نصف
جهان» نام دارد ،از دهه  1960توسط برخی کارشناسان
حفاظت و تنوع زیستی پیشنهاد شد.

کوچ حیوانات میتواند بسیار مهم باشد

گونههای منقرض دیگر به وجود نمیآیند

چگونه بدانیم که کجاها باید حفاظت شوند؟

در مجموع  3رویکرد وجود دارد که در برخی نکات
مشترکند.اولآنکهبهترینکارشناسانیکهمیتواننددرباره
تعداد و کمیابی گونهها قضاوت کنند ،زیستشناسان
باتجربه هستند .دوم ،برای حمایت از تعداد زیادی از
گونههای موردنظر مانند درختان و پرندگان باید نقاط
حساسهرمنطقهرامشخصکردوسومحدودجغرافیایی
و پوشش گیاهی مناطق نیز باید تعیین شوند.همه این
رویکردها باارزشند ،اما باید قبل از اجرا به دقت بررسی
شوند .اگر در به کار بستن آنها عجله شود ،ممکن است
اشتباهاتکشندهایبهباربیاید.برایانجاماینتصمیمات
باید اطالعاتی بنیادی دراختیار داشته باشیم؛ از همه مهمتر
اینکهآمارگونههایموجودرابدانیم.تصمیمگیریدرباره
حفاظت از زمین بدون داشتن این اطالعات بنیادی باعث
بروز اشتباهات برگشتناپذیری میشود.

تغییرات اقلیمی تهدیدی دیگر برای
گونههای جانوری

جهان در حال گرم شدن است و یکی از مهمترین دالیل
آن اقدامات انسانی بدون توجه به تبعات زیستمحیطی
آن است .اقداماتی مانند سوزاندن سوختهای فسیلی و
انتشار گارهای گلخانهای که باعث شده زمین هر سال
گرمتر شود .کشورهای جهان در آوریل سال ،2016
در پاریس گرد آمدند تا با همکاری و هماهنگی هم با
کاهش اقدامات ضد زیستمحیطی افزایش دمای رمین
را به کمتر از  2درجه سیلیسیوس برسانند ،اما حتی اگر
بتوان میزان افزایش دمای کره زمین را در حد کمتر از 2
درجه سیلیسیوس نگاه داشت یعنی اگر همه کشورهای

براساس گزارش محیطزیست سازمان ملل متحد ،برخی
گونهها پس از تغییرات اقلیمی به مناطقی سازگارتر با
طبیعت خود کوچ میکنند و به این ترتیب میتوانند به
بقای خود ادمه دهند .اگر این کار ممکن باشد ،گونههای
درمعرضخطراز25درصدبه20درصدخواهندرسید،اما
باافزایش4/5درجهایهوا،میزانگونههایدرمعرضخطر
محلی ناگهان به 40درصد میرسد .باید در کمترین زمان
ممکن با تالشهای حفاظتی با خطراتی که حیاتوحش
را تهدید میکنند ،مانند از دست رفتن زیستگاهها ،شکار
غیرمجاز و کشاورزی ناپایدار ،مقابله کرد ،اما درضمن
باید کمک کرد گونههای جانوری بتوانند با تغییرات
اقلیمی سازگار شوند .با افزایش دمای هوا ،باید با باز
گذاشتنکوریدورهابهگونههایجانوریامکاندادمحل
زیست خود را تغییر دهند و به مناطق دیگر بروند و
محلهایی را که قرار است ،حیوانات تازهازراه رسیده در
آن اسکان یابند را محافظت کرد .تنوع زیستی فرش زیبای
کره زمین است و باید حفاظت شود .نه تنها گونههای
جانوری و گیاهی ،بلکه مردم هم از افزایش دمای کره
ب خواهند دید .تغییرات سریع اقلیمی،
زمین سخت آسی 
همراه با انفجار جمعیت در یکصد سال گذشته ،و قرار
گرفتن انسان درمعرض انواع آلودگیهای شیمیایی و
دیگر آلودگیها و از دست رفتن سکونتگاهها ،باعث
عدم تعادل بیشتر در زیستبومها و راندن گونههای
بیشتر در جهت انقراض شده است.

گ هشدار به صدا درآمده
در ایران هم زن 

یکی از معروفترین گونههای جانوری ایران آخرین گونه
یوز آسیایی است که یوز ایرانی هم خوانده میشود و
امروزه فقط در ایران یافت میشود .ایران گونههای شیر
و ببر مازندران را در اوایل قرن بیستم از دست دادهاست.
طبق آمار سازمان حفاظت محیطزیست ایران ۱۵۰۰
گونه جانوری اعم ازپستاندار ،پرنده ،خزنده ،دوزیست
و ماهیان آبهای داخلی و حدود  ۶۵۰گونه ماهی در
آبهای دریایی در اکوسیستمهای خشکی و آبهای
داخلی کشور شناسایی شدهاست.
این سازمان در سال ۱۳۹۲اعالم کرد که دستکم ۷۴گونه
از جانوران این کشور در سیاهه قرمز اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت قرار دارند .بجز 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 بالهای نیز در معرض خطر انقراض هستند].
ایران با داشتن حدودا ً شش هزار گونه گیاهی یکی

از غنیترین گونههای گیاهی در کشورهای خاور
نزدیک را از جنگلهای شبه حارهای تا درختزارهای
سازگار با خشکی و ...داراست.

توسعه پایدار ،راهحل دشوار اما ممکن

حسین خواجهپور ،فارغالتحصیل دانشگاه شریف در
گزارشی مینویسد :با موشکافی علل بروز مسائل
مختلف اجتماعی و معضالت محیطزیستی در مسیر
توسعه کشورهای توسعهیافته ،محدودیتهای مختلف
مختلکننده تامین نیازهای زندگی بشر در آینده ،از اوایل
دهه  1970مورد توجه قرار گرفت .از این رو ،مفهوم
توسعه پایدار به معنای توسعهای که محدودکننده تامین
نیازهای بشر در آینده نباشد به عنوان یکی از راهبردهای
اصلی توسعه جوامع بشری در سطح جهان تعریف شد.
به بیان ساده ،توسعه پایدار یعنی بهرهبرداری و استفاده از
منابعطبیعیبرایپیشرفتاقتصادیواجتماعیبهطوری
که از این منابع برای نسلهای آینده چیزی کم نشود.
یکی از مهمترین عوامل در توسعه پایدار ،مدیریت
مصرف از محصوالت کشاورزی و دامی گرفته تا
مصرف سوختهای فسیلی و مدیریت برداشت منابع
است .اگر قرار باشد الگوی مصرف انسانها تغییر
نکند و برداشت بیرویه از منابع به ترتیب سابق ادامه
پیدا کند ،برای نسلهای بعدی ،چیزی برای ادامه
زندگی و مصرف باقی نخواهد ماند.

تخریب زیستگاهها ،مهمتر از تغییرات اقلیمی

بسیاری از فعاالن محیطزیست از جمله محمد درویش،
فعال محیطزیست کشورمان ،عیده دارند ،در حال حاضر
تغييراتاقليميخطركمتريبرايتنوعگونههادرسراسر
دنيا محسوب ميشوند تا تخريب زيستگاه آنها به دست
انسان .چنين نتيجهاي كه پژوهشگران اخيرا به آن دست
يافتهاند و بر آن تاكيد دارند ،در هفتهنامه نیچر به تازگي
انتشار پيدا كرده .نگراني آنها از اين است كه مبادا تمركز
روي بحرانهای مرتبط با تغييرات آب و هوایی ،سبب
شود تا نكاتي كه در اين زمينه از ارجحيت بيشتري
برخوردار هستند ،در نظر گرفته نشوند.
تيم پژوهشگراني كه با شان ماكسول از دانشگاه كوينزلند/
بريسبين/استرالياهمكاريميكنند٨٧٠٠،گونهجانوري
را كه در سیاهه اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيعت(
 )IUNCبه عنوان گونههاي در معرض خطر قرار دارند،
زيرنظرگرفتهاند.نتيجهآنكهبزرگترينخطركه٧٢درص د
از آنها را تهديد ميكند ،مصرف بيش از اندازه منابع
طبيعي است .اين خطر يا گونهاي را مستقيم ًا تهديد
ميكند يا بخشي از زيستگاه او را .تنها بيش از 4هزار
گونه به دنبال قطع درختان و نابودي جنگلها تحت تاثير
قرار دارند .به طور مثال از يك گونه پرنده در برنئو با نام
التين،Ptilocichlaleucogrammicaحشرهخواريبانام
 Crocidura nicobarbicaدر هندوستان و ميمون دماغ
سرباال  Rhinopithecusدر ميانمار را ميتوان نام برد.
دومين خطر بزرگ كه ٦٢درص د از جانوران را تهديد
ميكند ،كشاورزي است .كاشت غالت به تنهايي ٤٦٠٠
گونه را تحت تاثير قرار ميدهد .از جمله خرموش
كانگورويي  Dipodomys nitratoidesو سگهاي
وحشي افريقايي  Lycaon pictusكه زيستگاه آنها از
اين طريق از بين رفتهاند.
در درجه سوم ،شهرنشيني ست كه به دنبال بررسيهاي
پژوهشگران  ٢٧٠٠گونه را مستقيما در معرض خطر قرار
ميدهد،چراكهجانورانشكارميشوند(ازجملهآبزيان)و
يادراسارتبهسرميبرند.بهطورمثالكرگدنسوماترايي
 ،Dicerorhinus sumatrensisگوريل غربي Gorilla
 gorillaو پولك پوست چيني .Manis pentadactyla
با توجه به كنفرانس اتحاديه حفاظت بينالمللي كه در
ماه سپتامبر سال گذشته درهاوايي برگزار ميشود ،اين
گروه از پژوهشگران از مسئوالن درخواست كردهاند
كه در زمينه حفاظت از گونهها تمركز را تنها بر روي
تغييرات اقليمي (آب و هوایی) قرار ندهند.
البته كه تغييرات اقليمي ميتواند در آينده تهديد
بزرگي براي تنوع گونهها به شمار بيايد ،اما در حال
حاضر بسيار ضروريتر آن است كه به مبارزه با
«دشمنان قديمي» پرداخت.

