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 « تنوع زیستی و اهمیت حفاظت از آن »

سفانه ااردها سال تکامل موجودات است. متکه امروز شاهد آن هستیم، محصول میلی (ثروت زیستی)تنوع زیستی 

 همگی …ها وایر آب زیر زمینی، خشک شدن تاالبها، کاهش ذخیم قرن اخیر نابودی نیمی از جنگلدر طی ن

 .بروند بین از جهان در جانوری ارزشمند هایگونه از بسیاری تا اندداده هم دست به دست

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد بیش از نیم میلیون گونه جانوری در جهان برای ادامه حیات خود، 

 .میلیون گونه جانوری و گیاهی نیز در خطر انقراض قرار دارند ۱کافی در اختیار نداشته و  زیستگاه

  

 منظور از تنوع زیستی چیست؟ 

های در واقع نام تنوع زیستی، به گونهبرخی افراد بر این باورند که تنوع زیستی نام دیگر حیات وحش است. اما 

گیاهی و جانوری گرفته تا  هایشود. به عبارتی دیگر از گونهوجودات بر روی کره زمین اطالق میمتنوع م

 .آیندشمار می هکره زمین ب از تنوع زیستیها، همه بخشی میکروب

های زیستی محفاظت کرد، چون طبیعت همواره می گونهاند که باید از تماگران به این نتیجه رسیدهامروزه پژوهش

کند. به عنوان مثال، اکثر افراد به دلیل زیبایی پلنگ، دوست دارند از ل خود را با موجودات حاضر حفظ میتعاد

 !دی است که بخواهد نسل موش را از نابودی نجات دهدتر فرآن حفاظت شود اما کم
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 چرا تنوع زیستی اهمیت دارد؟ 

 

 دار پاکیزگی محیط هستندهای گیاهان و جانواران عهدهبرخی از گونه. 

 کنندیژن مورد نیاز انسان را تولید میدرختان اکس. 

 آورندحیات هوای تازه و سالم فراهم می گیاهان برای آرامش ما مناظری دل انگیز و برای ادامه. 

 توانند شوند. زیرا گیاهان نمیقرض میهای جانوری وجود نداشته باشند، گیاهان به سرعت مناگر گونه

ها را جانواران حرکت کنند و نیاز به گرده افشانی توسط دیگر موجودات دارند، پس کار گرده افشانی آن

 .دهندانجام می

 

 نابودی گونه های زیستیعامل اصلی  چهار 

های کشاورزی و عمرانی یکی از ها برای فعالیتنابودی زمین های طبیعیتخریب و از دست رفتن زیستگاه .1

های مختلف مستقیمی بر نابودی زیستگاه گونه ثیراآیند که تتنوع زیستی به شمار میترین عوامل تهدیدکننده مهم

 .جانوری دارند

های های غیربومی به جای گونهجایگزینی گونه است. ابودی تنوع زیستیدومین عامل ن بیگانههای مهاجم و گونه . 2

های مهاجم جانوری که در اکثر مواقع شود. گونههای بومی میباشد که اغلب باعث انقراض گونهبومی و محلی می

یون انه حدود یک و نیم تریلشوند سالیقاچاق بین کشورهای جهان تبادل میبه صورت  حیوانات خانگی به عنوان

 .شوندهای مهاجم محسوب میهای گیاهی نیز جزو این گونهآورد که برخی از گونهدالر زیان اقتصادی به بار می

ها زمان مورد نیاز برای شود، به صورتی که اگر گونهث نابودی تنوع زیستی میتغییرات آب و هوایی نیز باع  . 3

 .ها برای همیشه از بین بروندهوا را نداشته باشند، این امکان وجود دارد که آنسازگارشدن با تغییرات آب و 

شاند. کسرعت تنوع زیستی را به نابودی میرویه از طبیعت همانند شکار و صید بیش از حد، به برداری بیبهره  . 4

داری ناپایدار از منابع طبیعی اغلب باعث بهره بر ( نظام دامداری صنعتی توسعه )ها زنجیره غذایی نادرست انسان

 .شودمی
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 دانید؟آیا می 

 آیدها به شمار میها و گونهزیستگاهها عامل اصلی در نابودی ییر در ساختار زیست بومتغ. 

  در ایران میمون رزوس ماکاک، طوطی

ری آفریقایی، ماهی قرمز جزو خاکست

های مهاجم جانوری محسوب گونه

 .شوندمی

 خت چون درگیاهی همهای برخی گونه

های مهاجم پالونیا، گیاه آزوال جزو گونه

 .آیندایران به حساب می در

 

 کشوری که بیشترین میزان تنوع زیستی را دارند شته: 

 

  آمریکا (1

های زیستی، باعث شده که آمریکا در باالترین رتبه ن و اکوسیستم دریایی غنی از گونههای شیریوجود آب

 .قرار گیرد

  اِکوادور (2

 .های گوناگونی را در اکوسیستم خود جای داده استاِکوادور با وجود وسعت خشکی کم، دوزیستان و پرنده

  هند (3

های جانوری همانند کنند که وجود گونههای مختلفی از پرندگان و خزندگان زندگی میدر هندوستان گونه

 .تمایز کرده استفیل، شیر، کرگدن و ببر، حیات وحش این کشور را از سایر نقاط جهان م
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  استرالیا (4

کشور  ۱۰های بزرگ مرجانی و انواع مختلف پرندگان و خزندگان، استرالیا را در لیست برخورداری از دیواره

 .ترین میزان تنوع زیستی قرار داده استدارای بیش

  مکزیک (5

 .حیوانات و گیاهان فراهم آورده است کشور، شرایط مناسبی را برای بقا های متفاوت در اینوجود زیستگاه

  اندونزی (6

رخوردار است. اندونزی های دریایی و خشکی بسیاری باین کشور با داشتن حدود ده هزار جزیره، از اکوسیستم

ها و ببرها را در یک منطقه جنگلی ها، خرسها، فیلاورانگوتان ها،توان در آن کرگدناست که می ایتنها منطقه

 .مشاهده کرد

  کلمبیا (7

گیاهان با  این کشور به لحاظ تنوع زیستی بسیار غنی است و با داشتن انواع مختلف پرندگان، دوزیستان و

گونه پرنده وجود دارد که از این جهت از دیگر کشورهای  ۱۸2۹اشد. در کلمبیا حدود باندونزی در رقابت می

 .تر استجهان غنی

 لبرزی (8

های مختلف و متنوع دریایی و به خاک برزیل و وجود اکوسیستمدرصد از جنگل های آمازون  ۶۰تعلق 

های گیاهی و دوزیستان بسیار غنی کرده است. برزیل رتبه دوم خشکی این کشور را به لحاظ دارا بودن گونه

 .های پستاندار و دوزیست را به خود اختصاص داده استترین دارنده گونهبیش

 

 های اول جنگل زدایی، فرسایش خاک و تخریب تنوع زیستی را در جهان سفانه در این میان، ایران رتبه امت

 .به خود اختصاص داده است
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 5 کار کلیدی جهت حفاظت از گونه های زیستیراه 

 وری پایاهای بهرهجلوگیری از تخریب زیستگاه با خلق سبک (1

ز ا حفاظت و نگهداری منظور  آموزش، فرهنگ سازی و توانمندسازی قشر بومی مناطق مورد هدف به (2

 های بومیگونه

 جلب مشارکت جوامع محلی در مناطق ساحلی، حوزه های آبخیز و منابع آبی دیگر (3

 های مختلف جانوری و گیاهیگونه ید معشیت جایگزین و پایا جهت احیاایجا (4

 های توسعه پایدار در اطراف مناطق حفاظت شده جهت حفظ تنوع زیستیعملی کردن طرح (5

  

 نتیجه گیری 

هیچ وجه یادگیری چگونگی  شود و بهع زیستی، از دوران کودکی شروع مینام تنو های بحفاظت از گنجینه

باید در طول  های زیستیگونه مدت و گذرا نیست، زیرا برای ایجاد فرهنگی در راستای حفظحفظ آن، کوتاه

 .ذهن یک انسان شوندهایی دید تا حفظ این منابع ارزشمند ملکه سالیان به صورت مسمتر آموزش

 شود. حفاظت از تنوع زیستی های زیستی میی گونهاعث زوال و نابودی گستردههای انسانی بفعالیت قطعا

ندارد! باید به مفهوم واقعی انسان متمدن باشیم چون حفظ تنوع زیستی نیازمند تکاپوی همه «  به من چه »

دیگر و دست در دست  راهی و هم اندیشی یکنهیم و با هم بها را ارجد این گنجینه گرانجانبه است. پس بیایی

 .نظیر آن باشیمهای بیگاهاکنان رنگارنگ و سکونتهم، پاسبان این کره خاکی، س

رانیا واناتیح انیو حام ستیز طیفعاالن مح یرسم تیوبسامنبع:   

 ۹۹تابستانراز/  کوکارانین هیریموسسه خ یروابط عمومکننده:  هیته

 


