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 « چگونه از انقراض حیوانات جلوگیری کنیم؟ »

گشایند که حدود یک میلیون گونه جانوری در های ما در دنیایی چشم به جهان میسفانه امروزه بچهامت

 تغییرات به توانمی هاآن جمله از که دارد وجود حیوانات انقراض برای بسیاری دالیل. دارند قرار انقراض آستانه

 .دست آوردن غذا اشاره کرده برای ب هاگونه دیگر با رقابت در جانوری یهاگونه توانایی عدم یا هوایی و آب

تغییرات اقلیمی را عامل اصلی انقراض نخستین پستاندار معروف به موش دم موزاییکی دانست که آخرین  توانمی

نامی آشنا  ها،ترین عامل این انقراضاصلیرویت شده بود. اما باید بدانید که  ۲۰۰۹بار توسط ماهیگیری در سال 

که این موضوع در جامعه  شودمیسفانه روز به روز بر تعداد حیوانات رو به انقراض افزوده ابه نام انسان است! مت

 .شودمیامروزی یک فاجعه بزرگ محسوب 
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 ۱۲ یخمورد از حیوانات منقرض شده ماقبل تار 

 (Irish Elk) گوزن شمالی ایرلندی (1

 (Woolly Mammoth) ماموت پشمالو (۲

 (Smilodon) چاقو دندان (3

 (Dunkleosteus) ندانکل استخوا (4

 (Helicoprion) گرداره (5

 (Arthropleura) بندپهلو (6

 (Pterodaustro) جنوب بال (7

 (Livyatan Melvillei) لویاتان ملویلی  (8

 (Opabinia) پنج چشمی (۹

 (Sarcosuchus) سارکوسوکوس (1۰

 (Dimorphodon) دو ریخت دندان (11

1۲) Shastasaurus 

 مورد از حیوانات در حال انقراض ایران ۱۲

 وزپلنگ ایرانیی (1

 پلنگ ایرانی (۲

 سیاه گوش ایرانی (3

 گربه پاالس (4

 گوزن زرد ایرانی (5

 روباه بالنفورد یا شاه روباه (6

 روباه کرساک یا روباه ترکمنی (7

 روباه شنی یا روباه روپل (8

 فک خزری (۹

 الک پشت پوزه عقابی (1۰

 گورخر ایرانی (11

 خوار شوشحشره (1۲

https://eafworld.com/wp-content/uploads/2019/12/Animal-Extinction4.jpg
https://eafworld.com/wp-content/uploads/2019/12/Animal-Extinction.jpg
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یی در خطه ایران با از بین بردن زیستگاه جانوران، شکار و تغییر اقلیم باعث انقراض هاناطی سال های گذشته انس

سفانه این ااند که متشده 1337و ببر مازندران در سال  13۲1ی ارزشمندی همانند شیر ایرانی در سال هاگونه

 .چون یوزپلنگ و پلنگ ایرانی نیز در آستانه انقراض قرار دارندی جانوری دیگری همهاگونهزیرا  ،اجرا نیستپایان م

 ثیر انقراض حیوانات بر تداوم حیات بشریات 

ال به مسیر خود تدابیر مثبتی جهت جلوگیری از انقراض حیوانات نداشته باشند و به همین رو هانااگر انس

تداوم حیات را در سراسر جهان به مخاطره خواهند انداخت. تنوع زیستی به معنای تنوع  ادامه دهند، قطعا

و حفظ آن نه تنها برای حیوانات  شودمیی جانوری است که همه اکوسیستم را در جهان شامل هاگونهدر 

های ارتنیز الزم و ضروری است. امروزه تنوع زیستی به دنبال افزایش جمعیت و خس هانابلکه برای انس

داران دنیا در آستانه ای که حدود یک پنجم از مهرهبه گونه در معرض خطر جدی قرار گرفته است،انسانی 

منجر  وری به همین روال پیش رود مطمئنای جانهاگونهانقراض قرار دارند. باید بدانید که اگر روند نابودی 

 !ن خواهد شدها در جهاکرد تمامی اکوسیستمبه تغییر در ساختار و عمل

به علت برداشت مستقیم برای مصرف گوشت یا  جثههای حیوانات عظیمدرصد گونه ۹8های اخیر بیش از در سال

 .اندمعرض خطر انقراض قرار گرفتهدر  ( همانند خز )های بدن دیگر بخش

 

  کار برای جلوگیری از انقراض حیواناتراه ۱۰معرفی 

  .کنید توجه کنیداستفاده میبه محصوالتی که کار اول: راه

اگر می خواهید وظیفه خود را به نحو احسن در قبال حیوانات انجام دهید، باید از محصوالتی که برای محیط 

آرایشی های لوازم ها همانند شرکتگفت که بسیاری از شرکت توانمیت انکنید. به جرزیست مضر هستند استفاده 

 .گذارندی در معرض خطر میهاگونهثیرات منفی روی ادهند، تبسیاری را روی حیوانات انجام می هایکه آزمایش

  .به دنبال محصوالت ساخته شده از مواد بازیافتی باشیدکار دوم: راه

ید با نگاه کردن به توانمیچنین شما . همشوندمیتوسط نماد سبز مثلثی شکل مشخص  موالمواد بازیافتی مع

سفانه این بر چسب امت )واد بازیافتی ساخته شده است. محصول، بدانید که چه مقدار از این محصول از مبرچسب 

 ( در اکثر محصوالت ایرانی وجود ندارد.
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  .کار رفته استفاده نکنیده ب(  روغن نخل )روغن پالم  هاآناز محصوالتی که در کار سوم: راه

نتیجه  های گرمسیری درنگل. بسیاری از جشودمیمواد غذایی و محصوالت آرایشی استفاده  تربیشدر  روغن پالم

ی جانوری نیز رو به انقراض هستند. اگر برچسب روغن پالم هاگونهاند و حتی برخی از تولید این روغن نابود شده

 خود زیست محیط خودداری نمایید تا حافظ سالمتی و  اهده کردید از خرید آن محصول جدارا روی محصولی مش

 .باشید

  .دهند خودداری کنیدحیوانات را در معرض خطر قرار می از خرید محصوالتی که حیاتکار چهارم: راه

دانند در پی برند اما نمیه شده از خز و پر حیوانات لذت میتهی خرید سوغاتی به یاد ماندنی از بسیاری از مردم 

 .گیردمی قرار انقراض خطر در …ها نسل بسیاری از حیوانات همانند روباه، سمور ولذتاین 

  .در مصرف انرژی صرفه جویی کنیدکار پنجم: راه

ی در معرض خطر محافظت کند. شما هاگونهد از زیستگاه و رفاه انواع توانمیکاهش اثر کلی کربن دی اکسید 

سزایی بر میزان مصرف انرژی ه ثیر باهای کم مصرف، تاستفاده از المپ همانندید با برخی ترفندهای کوچک توانمی

 هاآنید هنگام استفاده نکردن از وسایل الکترونیکی، سیم توانمیچنین شما داشته باشید. هم های فسیلیسوخت و

 .را از پریز برق بکشید

  .ی بخوریدترکمگوشت کار ششم: راه

ی جانوری و حتی هاگونهگذارد و حیات بسیاری از ثیر زیادی بر محیط زیست میادامداری تباید بدانید صنعت 

عالوه بر حفظ  خواریگیاه ید با روی آوردن بهتوانمیدهد. شما در معرض خطر و آسیب جدی قرار می را هاناانس

 .سالمتی خود، حیوانات بسیاری را از مرگ حتمی نجات دهید

  .محصوالت پایدار را بازیافت و خریداری کنیدکار هفتم: راه

پذیر محصوالتی که تجزیهافت کرده و شما باید در تالش باشید تا محصوالتی مانند قوطی، مقوا و پالستیک را بازی

 .ای را جایگزین دستمال کاغذی کنیدید دستمال پارچهتوانمیخریداری نکنید. به عنوان مثال شما را نیستند 

  .قسمتی از وقت خود را به طبیعت اختصاص دهیدتم: کار هشراه

جا زندگی در آن هاآنهایی است که ی در معرض خطر، محافظت از محیطهاگونهکار برای کمک به بهترین راه

 فعاالن مجمع همانند نهاد مردم سازمان یک از را حوزه این در رایگان هایآموزش برخی یدتوانمی شما. کنندمی

 حیوانات از حمایت و زیست محیط از حفاظت جهت در که هاآن هایبرنامه در و کرده کشوردریافت محیطی زیست

 .کنید شرکت است
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  .ی دهیدار کنندمیبه نامزدهای سیاسی که از محیط زیست حمایت کار نهم: راه

است.  هاآنه برای جلوگیری از انقراض حیوانات، توجه مقامات سیاسی و صاحب قدرت بر زیستگاه الترین مسبزرگ

های ای فسیلی را کاهش دهند و از شیوههواهند وابستگی به سوختخبه دنبال نامزدهایی باشید که می شما باید

های توجه کنید که سابقه و مهارت لقوهچنین باید به پرونده یک نامزد باکارآمدتر کشاورزی پشتیبانی کنند. هم

الزم را درباره مسائل زیست محیطی داشته باشد. پس در حالت کلی باید از نامزدهایی حمایت کنید که به محیط 

 .ل هستندیی قاتربیشزیست و حیوانات ارزش 

 

 :مقامات سیاسی و صاحب قدرت باید بدانند که

 ند ازدیاد جمعیت را مهار کرده توانمیهای بهداشتی برای زنان در سراسر جهان ه آموزش و مراقبتیبا ارا

 .کمک کنند هاگونهو به محیط زیست و جلوگیری از انقراض 

 کشی حیوانات در حال انقراض، در نظر گرفتن مجازاتی ها برای جلوگیری از نسله حلیکی از بهترین را

 .سفت و سخت برای شکارچیان است

  .های اجتماعی استفاده کنیداز رسانهکار دهم: راه

ید مقاالت توانمیی در معرض خطر باشد. شما هاگونهد ابزاری فوق العاده قدرتمندی جهت کمک به توانمیدانش 

د ابزار توانمیچنین آموزش نیز های اجتماعی دنبال کنید. همی در معرض خطر را در رسانههاگونهمرتبط به 

ی هاان و اعضای خانواده خود از رسانهنگام تحوالت اجتماعی باشد، پس برای آموزش دوستقدرتمندی در ه

 .بازگو کنید هاآنهای خود را درباره محیط زیست و حیوانات برای اجتماعی استفاده کرده و نگرانی

 

  ای برای انسان خواهد داشت؟چه فایده هاگونهجلوگیری از انقراض 

اهمیت به نظر برسد، اما همین جانوران باعث بقای ما و های جانوری بیانقراض گونه جلوگیری از شاید نظریه

خاص حیوانی یا گیاهی  هایی مثل اعتراض به انقراض یک گونهگاهی اوقات بحث .شوندخدمات اکوسیستم می

ل احترام به اهمیت به نظر برسد و حتی احساسی تلقی شود. مطمئنا اکثر ما اصولی مثممکن است لوکس و بی

 . اما ممکن است نسبت به اهمیت این موضوع آگاهی کافی نداشته باشیم ،کنیمطبیعت و محیط زیست را تایید می
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ی جانوری در رشته کوه کوچکی ین حد خود رسید. این گونهترکمهای کوهی به ، جمعیت گوریل1۹81در سال 

گاه او و وقوع مواردی چون جنگ داخلی و شکار غیر در آفریقای مرکزی استقرار داشت. با تجاوز انسان به زیست

جای  747شد در یک بویینگ را می هاآنعدد رسید. به طوری که تمام  ۲54مجاز، جمعیت کل این جانور تنها به 

 !داد

انجام شد،  ۲۰1۲های کوهی کمی بهتر شده است. طی یک بررسی که در سال رسد اوضاع امروز گوریلبه نظر می

عدد رسیده است. با این که رسیدن به این تعداد پیشرفت قابل توجهی محسوب  88۰جمعیت این گونه به بیش از 

توان گوریل کوهی الزم است! در واقع می برای سوار کردن این تعداد 747عدد بویینگ  ۲شود اما این بار هم می

 .انقراض قرار دارند گفت که این جانوران در آستانه

کرکس کالیفرنیا یا ایم که جانورانی مثل ببر، پاندا، ُرختا به حال اخبار مشابهی از گوشه و کنار جهان شنیده

رسد اما اخبار ناراحت کننده به نظر می های مرجانی در معرض خطر انقراض قرار دارند. در ابتدا شنیدن اینصخره

 .تفاوت خواهیم شدبی هاآنبه مرور زمان نسبت به 

 

 له جای نگرانی دارد؟ ابا این اوصاف، آیا واقعا این مس 

قدر وابسته به خدمات اکوسیستم هستیم، دنیایی را تصور کنید که انسان تنها ه برای درک این موضوع که ما چ

جا که در این جهان فرضی، هیچ گیاهی وجود ندارد پس اکسیژنی هم تولید نخواهد از آن جاندار موجود درآن است.

اندازی شد و مجبور خواهیم بود راه حل دیگری برای تنفس خود پیدا کنیم. پس قبل از هر کار الزم است که راه

آن واحد قادر به تولید آب هم ای که در ستور کار خود قرار دهید. کارخانهفرآوری شیمیایی را در د یک کارخانه

 .باشد

توان مواد شیمیایی جا که هیچ منبع غذایی در دسترس نیست، باید به دنبال غذاهای مصنوعی باشید. میاز آن

طور که قبال هم ها کار به شدت سختی است! همانآنها را سنتز کرد اما اشتهاآور ساختن مانند قندها و چربی

 .ای از خود ارایه دهدبسازیم که بتواند طعم قانع کننده نتوانستیم همبرگری مصنوعی

سازی خیلی امور، تنها در حالت تئوری ممکن است و عملی ساختن آن دشوارتر از نکته این است که مصنوعی

بندی تر است که اجازه دهیم حیات وحش به بقای خود ادامه دهد. با جمعتصور ما است. بنابراین، به مراتب ساده

 .شود که مقیاس خدمات اکوسیستم تا چه اندازه بزرگ و گسترده استعلوم میاجزا م
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حفظ طبیعت  "ای برای توجیه حفاظت از محیط زیست شکل گرفته است. این بار قرار نیست بنابراین نگاه تازه

طبیعت  "د کند. از طرفی رویکرها عمل میکه طبیعت به صراحت مرتبط با نیاز انسانباشد چرا " برای خود طبیعت

 .هم به صورت کامل برقرار نیست چرا که موضوع فقط حفظ منافع مستقیم ما نیست " هابرای انسان

 ناپذیر یک کل هستند.انسانی و اکوسیستم وحشی هر دو اجزای تفکیک در دیدگاه جدید، جامعه

کنیم چرا که حتی اگر تالش  ای جلوگیریفرما کردن این نگاه این نیست که از انقراض هر نوع گونههدف از حکم

اما این  .توان گفت که حفظ شرایط فعلی هم امری ناممکن استتوانیم. حتی به جرات میهم کنیم، باز هم نمی

پذیر خواهد بود. شرایطی که برای هر دو غنی و متنوع، امکان تواند تضمین کند که برقراری اکوسیستمینگاه می

 .به همراه خواهد داشتبرد را -ی برد طرف ماجرا نتیجه

 ندر پایا و 

اند که ما در آستانه ششمین انقراض دسته جمعی هستیم و به دنبال آن سه چهارم بینی کردهپیش دانشمندان

های انسانی عامل اصلی افزایش میزان انقراض حیوانات بوده و . فعالیتشوندمیی جانوری منقرض هاگونههمه 

 هاآناکنون وظیفه شما این است که با انتخاب یک سبک زندگی آگاهانه و به دور از هرگونه آزار و اذیت حیوانات، 

 .را از خطر انقراض نجات دهید

 

/ پایگاه خبری زیست آنالین رانیا واناتیح انیو حام ستیز طیفعاالن مح یرسم تیوبسامنبع:   

 ۹۹تابستانراز/  کوکارانین هیریموسسه خ یروابط عمومکننده:  هیته

 

 


