فصل ...
تنوع زيستي  :جهاني از رنگ ها

دانش آموزان با مطالعه اين فصل :
-

براي شناخت محيط هاي طبيعي و جانداران محيط زندگي خود و ايران با عالقمندي اقدام مي كنند.

-

رفتارهاي مناسب در ارتباط با محيط زيست و جانداران به كار مي گيرد .

١

به اين خبرها نگاه كنيد .چه پيام يا پيام هايي دارند؟ وجه اشتراك اين خبرها چيست؟ همين طور كه مي بينيد انسان در همه اين
خبرها نقش دارد .به نظر شما كدام نقش مثبت و كدام منفي است؟ چه خبرهاي مشابهي در روزنامه ها يا پايگاه هاي خبري ديده
و خوانده ايد؟

٢

همه به هم وابسته ايم
به ساکنان ديگر کره زمین فكر کنید؟ آنها براي حفظ حیات به چه چیزهايي نیاز دارند؟ حیات هريک از جانداران نیز مانند ما انسان
ها به عوامل زنده و غیرزنده اي وابسته است که محیط زندگي آنها را تشكیل مي دهند.به شكل  1نگاه کنید!
سنجاب ايراني از درختان بلوط تغذيه مي کند  .سنجاب عالوه بر غذا به چیزهايي مانند آب و اکسیژن نیز نیاز دارد .آب و اکسیژن
ازعوامل غیرزنده محیط اند که زندگي سنجاب به آن وابسته است.سنجاب غذاي جانوراني مانند روباه و مار مي شود؛ از طرفي با
دفن میوه هاي بلوط زير خاك ،به گسترش جنگل هاي بلوط کمک مي کند.روباه گوشتخوار است اما زندگي او با واسطه خرگوش
به درخت بلوط پیوند مي خورد .میوه  ،چوب و پوست درخت بلوط در اقتصاد مردم محلي نقش دارد .اين مثال به طور ساده
وابستگي جانداران را به هم نشان مي دهد .وابستگي جانداران به هم مي تواند پیچیده تر باشد .اگر جمعیت هر يک از اين جانداران
کم يا زياد شود ،چه نتايجي در بردارد؟
شكل  .1جانداران به هم ديگر وابسته اند(.تصويري ازدرخت بلوط در جنگل به همراه سنجاب ايراني)
يک ماجراي واقعي
سازمان سالمت جهاني سال ها پیش ،در جزيره بُرنئو براي کنترل جمعیت پشه ها برنامه سم پاشي با استفاده از سم  DDTرا اجرا
کرد  .شايد تعجب کنید که نتیجه دراز مدت اين برنامه ،فروريختن سقف کاهگلي خانه ها و شیوع طاعون در بین مردم بود! اما چگونه
؟ سم فقط پشه ها را نكشت؛ بلكه باعث مرگ زنبورهاي وحشي نیز شد .غذاي اين زنبورها کرم هايي بود که کاهگل سقف خانه ها را
مي خوردند .در نتیجه جمعیت اين کرم ها افزايش يافت.
گسترش بیماري طاعون نیز به علت افزايش جمعیت موش ها بود .موش ناقل عامل بیماري طاعون است .چگونه به کاربردن سم باعث
شده بود جمعیت موش ها افزايش يابد؟ گربه ها دشمن طبیعي موش ها هستند؛ پس احتماال سم روي جمعیت گربه ها هم اثر
گذاشته بود .علت مرگ گربه ها  ،خوردن مارمولک هاي مسمومي بود که از سقف سقوط مي کردند .مارمولک ها هم قرباني غذايشان
 ،يعني پشه ها و حشره هاي مسموم بودند .به نظر شما براي جبران اين خسارت ها چه اقدام هايي بايد انجام مي گرفت؟ آيا همه
آسیب هاي برآمده از تصمیم هاي نادرست قابل جبران اند؟
شكل  .2سرانجام يک تصمیم نادرست ( .تصوير سازي متن)

گزارش كنيد
چه گیاهان و جانوراني به طور طبیعي درمنطقه اي که زندگي مي کنید وجود دارد؟ چه ارتباطات و وابستگي هايي به هم دارند؟ به
طور گروهي اطالعاتي در باره اين جانداران جمع آوري و به صورت تصويري گزارش کنید.

٣

رنگين كمان حيات
فكر مي کنید چند گونه جاندار در ايران زندگي مي کند؟ روي کره زمین چطور؟ دانشمندان از سال  1891واژه تنوع زيستي را
براي توصیف گوناگوني حیات به کار مي برند.
انواع جانداران ( جانوران ،گیاهان ،قارچ ها،آغازيان و باکتري ها) ،محیطي که در آن زندگي مي کنند ،ارتباط ها و وابستگي هاي
متفاوتي که با هم و با محیط زيست خود دارند ،تنوع زيستي را به وجود مي آورند .تنوع زيستي معموال در سه سطح ژن  ،گونه و
بوم سازگان بررسي مي شود .براي مشاهده تنوع زيستي نیازي نیست به اعماق يک جنگل سفر کنیم يا به صخره هاي مرجاني سر
بزنیم.کافیست به باغچه مدرسه ،مناظر کنار جاده و روستا يا شهر محل زندگي خود نگاه کنیم تا با تنوع زيستي بیشتر آشنا شويم.
در ادامه به بررسي هر يک از اين سه سطح مي پردازيم.
تنوع ژن ها
به شكل  3نگاه کنید  .علت تفاوت رنگ چشم و موي اين گربه ها چیست؟ مي دانید ژن ها عامل تعیین کننده چنین صفاتي اند .
ژن ها واحدهاي اساسي وراثت اند که از والدين به زاده ها (فرزندان ) منتقل مي شوند .تنوع ژنتیكي ،هر فرد را منحصر و بي همتا
مي کند .بنابراين در حقیقت هیچگاه دو فرد در طبیعت پیدا نمي شوند که کامال يكسان و داراي ژن هاي يكسان باشند .تنوع ژني از
جنبه هاي بسیار مهم تنوع زيستي است ؛زيرا در میزان سازگاري با شرايط محیطي به ويژه هنگام تغییرات ناگهاني محیط  ،نقش
مهمي دارد و در نتیجه باعث حفظ بقاي فرد يا جمعیتي از گونه و ماندگاري آن مي شود.
عكس رنگ گربه ها و چشم هاي متفاوتشان

شكل  .3ژن ها عامل صفات ارثي اند.
تنوع گونه اي
منظور از تنوع گونه اي  ،گوناگوني گونه هاي جانداران روي کره زمین است  .گونه به مجموعه اي از جانداران مي گويند که با يكديگر
آمیزش مي کنند و زاده هاي زيستا و بارور به وجود مي آورند .با اين تعريف از گونه در سال هاي گذشته آشنا شديد .مثال همه گربه
هاي خانگي متعلق به گونه  Felis catusاند.

آيا مي دانيد
تاکنون بیش از  1/89میلیون گونه جاندارشناسايي و توصیف شده است .دانشمندان بر اين باورند که میلیون ها گونه ديگر نیز وجود
دارد که ما اطالعي از آنها نداريم .پیش بیني مي شود تعداد کل گونه هاي جهان بین  1تا  33میلیون باشد  ،بنابراين تنها بخش
٤

کوچكي از جانداران شناسايي شده است .متاسفانه بخش زيادي از تنوع زيستي در حال از بین رفتن است و اين احتمال وجود دارد
که ما برخي گونه ها را پیش از کشف و مطالعه از دست بدهیم.
نمودار نمايانگر تنوع گونه اي جهان و ايران
تنوع بوم سازگان
به مجموع جانداران ،عوامل غیر زنده و ارتباط متقابل آن ها که در يک محل زندگي مي کنند ،بوم سازگان مي گويند .بوم سازگان
هاي متفاوتي روي زمین وجود دارد .بوم سازگان مي تواند به کوچكي يک گلدان يا به بزرگي اقیانوس باشد.
امروزه يكي از زمینه هاي تحقیقاتي ،بررسي قابلیت بوم سازگان ها در ارائه خدمات و کاالهايي است که انسان و جانداران از آن بهره
مند مي شوند .مواردي مانند تصفیه آب ،تولید اکسیژن ،تنظیم آب و هوا و جلوگیري ازسیل از خدمات بوم سازگان است .مواردي
مانند غذا ،دارو ،کاغذ و لباس ،کاالهايي اند که از بوم سازگان به دست مي آيند(شكل .)4

شكل  .4تاالب شادگان در جنوب غربي استان خوزستان  ،از بوم سازگان هاي خشكي –آبي و محل زيست و تولید مثل تعداد فراواني
از پرندگان مهاجرو ساکن است .اين تاالب محل مناسبي براي پرورش ماهي ،به خصوص ماهي هاي بوم زاد است .پستانداران،
خزندگان و دوزيستان فراواني در اطراف تاالب زندگي مي کنند.اين تاالب از جنبه هاي گردشگري ،گیاهان دارويي و صید ماهي نقش
مهمي دراقتصاد مردم محلي دارد.

٥

آيا مي دانيد
كنوانسيون تنوع زيستي تالشي براي رفع نگراني جهاني
در سال  1882سران کشورهاي مختلف دنیا ،به همراه سازمان هاي مردم نهاد و جوامع محلي در شهر ريو دژنیرو برزيل گردهم
آمدند و در مورد دغدغه هاي محیط زيستي جهان به بحث و گفت و گو پرداختند .نگراني در مورد کاهش سريع تنوع زيستي و
پي بردن به اين مسئله که تنوع زيستي نقش بسیار اساسي در حفظ و حمايت از زندگي انسان بر عهده دارد ،باعث شد کنوانسیون
تنوع زيستي شكل بگیرد.
در اين اجالس که بزرگ ترين اجالس محیط زيستي محسوب مي شد ،شرکت کنندگان بر سر اين موضوع به توافق رسیدند که
حفظ محیط زيست هم براي نسل حاضر و هم براي نسل آينده بسیار اهمیت دارد .بنابراين سه پیمان نامه (کنوانسیون) را امضا
کردند .که يكي از آنها كنوانسيون تنوع زيست بود .از تعهدات کشور ها در اين پیمان حفظ تنوع زيستي و استفاده و بهره
برداري پايدار از منابع است.

اهميت و ارزش تنوع زيستي
در جايي که زندگي مي کنید چه شغل هايي وجود دارد که وابسته به تنوع زيستي است؟ به شكل  1توجه کنید .اين شكل مثال
هايي از اهمیت و نقش تنوع زيستي در زندگي انسان را نشان مي دهد .ما هنوز در باره بخش بزرگي از تنوع زيستي اطالعات خیلي
کمي داريم ،اما مي دانیم با از بین رفتن هر گونه ،هر چیزي که ممكن بود از آن بیاموزيم يا هر بهره اي که مي تواند نصیب ما شود،
از بین مي رود .همچنین نبايد فراموش کنیم هر جانداري به خودي خود حق زندگي دارد و بايد براي اين حق ارزش و احترام قائل
شد.
الف ) تهيه غذا و منابع غذايي:بسیاري از گونه هاي گیاهي و جانوري تامین کننده نیازهاي غذايي انسان اند؛ بنابراين از بین
رفتن هر يک از گونه ها مي تواند انسان را در تامین غذا با مشكل مواجه کند.
ب) تهيه دارو :تنوع زيستي منبع مواد اولیه اي است که در تولید داروها به کار مي روند.
پ) مواد اوليه صنعت :نساجي  ،عطر سازي  ،کاغذ سازي
ت)استفاده در كنترل زيستي :استفاده از دشمنان طبیعي در دفع آفات
ث)الگوبرداري در علم و فناوري:
ج)استفاده هاي تفريحي ،گردشگري و زيبايي شناختي
(شكل هاي مرتبط گذاشته مي شود)
شكل . 1برخي استفاده هاي انسان از تنوع زيستي .
٦

وضعيت تنوع زيستي در جهان و ايران
وضعیت تنوع زيستي در مناطق متفاوت کره زمین به عوامل متعددي مانند آب و هوا ،ارتفاع ،خاك و حضور گونه هاي ديگر بستگي
دارد .از آنجا که گیاهان اولین حلقه زنجیره غذايي در خشكي ها هستند  ،تنوع گیاهي باال نشانه تنوع جانوري باال نیز هست .آب هاي
گرم اقیانوس بیشترين تنوع زيستي دريايي را دارند و داراي گونه هاي متعددي از ماهیان و مرجان ها هستند .بسیاري از مرجان ها
 ،آبسنگ هاي مرجاني را مي سازند که زيستگاه يا جايي براي زندگي صدها گونه ديگر از جانداران میكروسكپي تا جانوراني مانند
کوسه هاي بزرگ اند(شكل .) 6
شكل  .6آبسنگ هاي مرجاني در خلیج فارس
آيا مي دانيد
برخي گونه ها بوم زاد اند ،يعني فقط ساکن يک منطقه خاص جغرافیايي اند و در هیچ جاي ديگري از جهان وجود ندارند .به مناطق
داراي تعداد فراوان گونه هاي بوم زاد ،نقاط داغ تنوع زيستي مي گويند .در جهان  34نقطه داغ تنوع زيستي داريم.جنگل هاي
ارسباران ،شمال ايران ،رشته کوه هاي زاگرس ،البرز و کوه هاي شمال شرق ايران در دو نقطه داغ تنوع زيستي قرار دارند.
آيا جانداراني که مي بینیم همیشه روي زمین وجود داشته اند؟ چه جانداراني مي شناسید که ديگر وجود ندارند؟ چه چیزي باعث
مي شود تا افراد يک گونه از بین روند يا اينكه نتوانند بدون کمک انسان به حیات خود ادامه دهند؟ اگر محیط زيست براي حیات
جانداراني مناسب نباشد  ،ممكن است به نابودي کامل گونه و حذف آن از روي کره زمین و يا از بین رفتن آن در طبیعت شود .به
اين پديده انقراض مي گويند .انقراض به طور طبیعي از ابتداي شكل گیري حیات روي کره زمین وجود داشته است.
گفت و گو كنيد
دانشمندان بر اساس داده ها بر اين باورند که امروزه نرخ انقراض گونه ها  133تا  1333برابر نرخ طبیعي آن در گذشته است و
بنابراين بزرگ ترين انقراض در طول تاريخ حیات زمین در حال شكل گیري است .به نظر شما چه عواملي سبب شكل گیري اين
انقراض شده است و انسان چه نقشي در اين انقراض دارد؟
آيا مي دانيد
بر اساس گزارش بنیاد جهاني حیات وحش ،از سال  1883تا 2312
جمعیت مهره داران خشكي زي  39درصد کاهش يافته است.
تعداد مهره داران ساکن در آب شیرين (آبهاي داخلي)  91درصد
و تعداد مهره داران دريايي  36درصد کاهش داشته است.

٧

تنوع زيستي ايران
کشور ايران تنوع گونه اي بسیار ارزشمندي دارد .حدود  9333گونه گیاهي (فقط گیاهان آوندي) در ايران رويش دارد که معادل93
در صد تعداد گونه هاي گیاهي همه قاره اروپاست .بیش از  1833گونه از آنها بوم زاد يا انحصاري ايران و عناصر با ارزش و سرمايه
هاي ملي هر سرزمین اند 23.گونه از گیاهان ايران طبق فهرست قرمز اتحاديه جهاني حفاظت ،در معرض خطر انقراض قراردارند(شكل
.)8

شكل  .8گیاه مورخوش از گونه هاي بوم زاد و در معرض خطر ايران در استان هرمزگان
و ازگیاهان دارويي پرمصرف است .رويشگاه هاي اندك ،پراکنش محدود ،تراکم کم،
بهره برداري غیر اصولي و بي رويه آن را در معرض تهديد باشد .

تنوع جانوران نیز قابل توجه است .نزديک به  1433گونه مهره دار اعم از ماهي  ،دوزيست  ،خزنده ،پرنده و پستاندار در ايران زندگي
مي کند

ب)

الف)

شكل  .9وال بزرگترين پستاندار جهان(الف) ،و حشره خور کوتوله يكي از کوچكترين پستانداران جهان در ايران ديده مي شوند(ب).

٨

بعضي جانوران نیز همانند گیاهان در معرض تهديد هستند .شكل  8تعدادي از اين جانوران را نشان مي دهد.

الف

ج

ب

شكل  .8الف) خرس سیاه  ،ب) افعي لطیفي  ،ج) الك پشت پوزه عقابي.

اتحاديه بين المللي حفاظت ) (IUCN RED LISTبه طور رسمي فهرستي از گونه هاي در معرض تهديد را با نام فهرست
قرمز هر ازچندي منتشر مي کند .براساس اين فهرست گونه هاي در معرض تهديد در سه گروه "بحراني” " ،در معرض انقراض
“ و " آسيب پذير" دسته بندي مي شوند  .بر اساس فهرست قرمز مي توان به پرسش هايي مانند زير پاسخ داد:
بیشترين تنوع زيستي کجاست؟ داليل اصلي از بین رفتن تنوع زيستي چیست؟ تنوع زيستي با چه میزاني از بین مي رود؟ در کجا
تنوع زيستي با سرعت بیشتري از بین مي رود؟ اقدامات حفاظتي تا چه حد موثر واقع شده اند؟ پاسخ اين سواالت ،به زيست شناسان
حفاظت ،مسئولین و تصمیم گیران کمک مي کند تا در هنگام برنامه ريزي و اجراي طرح ها  ،آگاهانه تر تصمیم گیري و انتخاب
کنند .بنابراين حفظ و بهبود تنوع زيستي بیشتر شود.
گزارش تهيه كنيد
نماد استان شما چيست؟
سازمان حفاظت محیط زيست براي هر استان بر اساس اهمیت گونه هاي گیاهي و جانوري موجود در آن ،يگ گونه جانوري و يک
گونه گیاهي را به عنوان نماد استان انتخاب کرده است تا مردم بیشتر از اهمیت اين گونه ها آگاه شوند .نماد گیاهي و جانوري استان
خود را معرفي و اطالعاتي در باره آن جمع آوري و گزارش کنید.
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تنوع زيستي در خطر است
تصمیم ها و رفتارهايي که افراد  ،گروه ها و دولت ها دارند ،بر محیط زيست و تنوع زيستي تاثیر مي گذارند و مي توانند نتايج
مثبت يا منفي براي محیط زيست و در نتیجه تنوع زيستي داشته باشند.به نظر شما عملكرد انسان ها بر تنوع زيستي  ،بیشتر
مثبت است يا منفي ؟ عوامل متفاوتي به کاهش تنوع زيستي مي انجامد .در ادامه اين عوامل بررسي مي شود.

گفت و گو كنيد
به نمودار  ...توجه کنید .اين نمودار افزايش جمعیت انسان
را از  1813تا کنون نشان مي دهد .جمعیت انسان در طول
اين سالها چند برابر شده است؟ چرا با افزايش جمعیت ،
گونه ها يي ازگیاهان و جانوران از بین رفته اند؟

تخريب زيستگاه  :تخريب زيستگاه ممكن است به صورت تغییر شكل کامل و يا حذف زيستگاه ،قطعه قطعه شدن آن و يا کاهش
کیفیت آن شود .اين عامل مهمترين دلیل از دست رفتن تنوع زيستي در سطح جهان است .مثال قطع درختان براي تامین چوب،
تغییر کاربري محیط هاي طبیعي به زمین هاي کشاورزي يا شهرك سازي ،خشک کردن تاالب ها و درياها براي احداث سازه هاي
صنعتي ،سدسازي براي تامین آب کشاورزي و شهري  ،به زيستگاه هاي طبیعي آسیب مي رسانند.
گفت و گو كنيد
احداث جاده در يک زيستگاه مي تواند ارتباط گونه ها را با يكديگر و با بخش هاي ديگر زيستگاه قطع کند .بنابراين ممكن است
بعضي گونه ها به آب و غذا دسترسي نداشته باشند .يا مثال گذر جاده از يک جنگل ،شرايط دريافت نور  ،دما و هوا را براي گیاهان
تغییر دهد و باعث مرگ آنها شود .شما چه مشكالت ديگري پیش بیني مي کنید؟ اگر شما تصمیم گیرنده باشید ،بین راه طوالني تر
براي رسیدن به يک محل و حفظ زيستگاه طبیعي کدام يک را انتخاب مي کنید؟ چرا؟ (تصوير سازي  -1 :دو شهر و جنگل بین آنها
و ايجاد جاده در جنگل ،تصوير ديگر حفظ جنگل و انتخاب مسیر طوالني تر)
برداشت بي رويه و استفاده ناپايدار:زماني که سرعت برداشت و بهره برداري از تنوع زيستي بیش از سرعت بازسازي و جايگزيني
آن باشد ،برداشت ما بي رويه و در نتیجه استفده ما ناپايدار است؛ زيرا دير يا زود باعث کاهش منابع و انقراض گونه ها مي شود .بعضي
از اين موارد را در شكل  13مي بینید.
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شكل  . 13الف )چراي بي رويه دام ها که باعث از بین رفتن مراتع مي شود؛ ب) قطع بي رويه درختان براي تامین چوب و مواد اولیه
صنايع؛ ج) شكار و صید بي رويه و غیر قانوني .صید انبوه نه تنها به کاهش جمعیت ماهي ها مي انجامد بلكه حیات گونه هاي غیر
خوراکي را که در تور به دام مي افتند ،تهديد مي کند.
آلودگي محيط زيست  :آلودگي محیط ممكن است با نامناسب کردن شرايط زيست ،باعث مرگ افراد شود .مثال رها شدن ترکیبات
سمي به درون آبها باعث مرگ آبزيان و جانوراني مي شود که از آنها تغذيه مي کنند .گاهي آالينده ها به طور مستقیم جانداران را از
بین نمي برند  ،بلكه با تاثیر بر شرايط تولیدمثلي آنها ،باعث کاهش جمعیت يک گونه در طول زمان شود .تولد جانوران با ناهنجاري
هاي مادرزادي از عوارض آلودگي محیط زيست است(شكل .)11
شكل  .11الف )مرگ ماهي ها بر اثر ورود مواد شیمیايي به آب ،ب) ايجاد ناهنجاري در جانوران
فكر كنيد
گفتیم که آلودگي محیط زيست بر تنوع زيستي تاثیر مي گذارد .امروزه ريزگردها از مشكالت محیط زيستي ايران و کشورهاي ديگر
است .به نظر شما آيا ريزگردها مي توانند در دراز مدت باعث کاهش تنوع گیاهان شوند؟
گونه هاي بيگانه مهاجم :گونه اي که به زيستگاهي خارج از زيستگاه طبیعي خود وارد شده است  ،براي آن زيستگاه گونه بيگانه
محسوب مي شود .در بسیاري از موارد گونه هاي بیگانه مي توانند به گونه بيگانه مهاجم تبديل شوند .گونه هاي بیگانه  ،زماني
مهاجم به حساب مي آيند که به علت قدرت سازگاري باال در رقابت با گونه هاي بومي در استفاده از منابع ،موفق تر عمل کنند و به
سرعت در زيستگاه جديد رشد و تكثیر مي يابند(شكل  . )13امروزه گونه هايي از جانوران و گیاهان در بازار خريد و فروش مي شوند
که بومي ايران نیستند .رها کردن اين گونه ها در محیط مي تواند آسیب هاي جبران ناپذيري بر محیط زيست و تنوع زيستي ايجاد
کند.

شكل  . 12الف ) گیاه سنبل آبي نیز از گیاهان بیگانه مهاجم است .تكثیر آسان اين گیاه باعث شده تا در تاالب هاي شمال کشور از
جمله تاالب عینک به سرعت رشد يابد و تنوع زيستي اين تاالب ها را به خطر اندازد .اين گیاه به عنوان گیاهي تزيیني نیز استفاده
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مي شود؛ ب) راکن بومي ايران نیست .اما مدتي است که وارد استان هاي شمالي کشور شده و در آنجا رشد و تكثیريافته است.
دشمن طبیعي اين جانور در منطقه وجود ندارد ،در نتیجه به اين علت و نیز همه چیز خوار بودن  ،به سرعت در حال تكثیر است.
گزارش تهيه كنيد
با مراجعه به منابع معتبر در باره موارد زير اطالعاتي جمع آوري و گزارش کنید:
الف ) آيا در استان شما گونه بیگانه مهاجم وجود دارد ؟ چگونه وارد استان شما شده است و چه اثري بر محیط زيست و اقتصادجامعه
محلي دارد؟
ب) بعضي کشورها قوانین سخت گیرانه اي در باره ورود گیاهان و جانوران به کشور خود دارند ،آيا چنین قوانیني در کشور ما وجود
دارد؟
تغيير اقليم  :تغییر دما و الگوهاي بارشي ،باعث تغییر اقلیم و درنتیجه تغییر محدوده جغرافیايي پراکنش گونه ها مي شوند .همچنین
زمان تولید مثل گونه هاي گیاهي و جانوري  ،زمان مهاجرت گونه هاي جانوري ،طول دوره رشد ،فراواني آفات و بیماري ها نیز تغییر
مي کند .افزايش کربن دي اکسید در درياها عالوه بر اسیدي کردن آب دريا  ،بر تولید مثل جانداران ،ساخت صدف و حیات مرجان
ها تاثیر منفي دارد.
چه بايد كرد  :راهكارهاي حفاظت
براي توقف يا کاهش سرعت روند نابودي گنجینه ارزشمند تنوع زيستي ،به راهكارهاي متفاوتي نیاز هست .همان طور که تنوع
زيستي و بهره هاي آن در هر زيستگاهي با زيستگاه ديگر فرق مي کند ،راهكارهاي حفاظت نیز بسیار متفاوت اند.مثال برنامه هاي
حفاظتي جنگل با برنامه هاي حفاظتي يک تاالب يا يک کوير فرق مي کنند .راهكارهايي که براي حفاظت در نظر گرفته مي شود
بايد به شكلي باشد که انسان را به سمت " بهره برداري پايدار" از تنوع زيستي هدايت کند؛ يعني هم نیازهاي ساکنین کنوني زمین
تامین شود و هم تنوع زيستي به بهترين شكل به آيندگان منتقل شود تا پاسخگوي نیاز آنها نیز باشد.
فعالیت:
فرض کنید شما مسوول حفاظت از يک گونه جانوري يا گیاهي در نزديكي محل زندگي خود هستید .با توجه به اهمیت ارتباط
بین گونه ها و زيستگاهشان در بحث تنوع زيستي و حفظ حیات ،برنامه شما براي حفظ اين گونه چه خواهد بود؟

در سراسر دنیا مناطقي را که شرايط طبیعـي مناسب بـراي زيستِ جانوران و رستني ها دارند و در نتیجه مي توانند زيستگاه مناسبي
براي آنها باشند ،به منظور حفظ و يا احیاي اين زيستگاهها تحـت حفاظـت قـرار مـي گیرند .در ايران نیز سازمان حفاظت محیط
زيست بر همین اساس ،مناطقي را در سطح کشور انتخاب کرده و مديريت و حفاظت از آنها را بر عهده گرفته است که به مناطق
چهارگانه معروف اند .اين مناطق شامل:پارك هاي ملي ،آثار طبیعي ملي ،پناهگاه هاي حیات وحش و مناطق حفاظت شده
هستند(شكل .)13
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ب) سوسن چلچراغ در ...

الف ) الله واژگون در ...
ج) سرو ابرقو در استان يزد با قدمتي حدود  2233تا  2333سال.
شكل  .13بعضي گیاهان به عنوان اثر ملي ثبت شده اند.

زندگي با گاندو
در سیستان و بلوچستان تمساح تاالبي يا پوزه کوتاه را گاندو مي نامند( .)14اين تمساح نوعي کروکوديل و از جانوران در معرض
انقراض است .گاندو در کشورهايي مانند پاکستان و هندوستان هم زندگي مي کند ،اما باورهاي روستايیان در سیستان و بلوچستان
به حفظ اين تمساح در ايران کمک کرده است .آنها باور دارند که اين جانور آب را پاك نگه مي دارد.گرچه کاهش بارندگي و از بین
رفتن آبگیرها باعث کاهش زيستگاه آن شده است .به علت رفتارمناسب روستايیان با اين تمساح  ،باعث شده است که اين جانور
زندگ ي بهتري نسبت به همنوعان خود در کشورهاي همسايه داشته باشد .تمساح پوزه کوتاه از جاذبه هاي گردشگري بعضي از
روستاهاي سیستان و بلوچستان است.

شكل  .14تمساح پوزه کوتاه.
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تجربه اي موفق در حفاظت
بیش از نیم قرن پیش جمعیت گوزن زرد ايراني که در حاشیه رود دز و کرخه زندگي مي کردند به داليل متفاوت از جمله شكار و
کاهش زيستگاه  ،به شدت کاهش يافت ،به طوري که فقط چند راس از آنها باقي مانده بود .مسئوالن وقت اين چند راس را به دشت
ناز ساري منتقل کردند و با فراهم آوردن شرايط مناسب توانستند آنها را تكثیر و اين گونه را از نابودي نجات دهند .امروزه برنامه ها
يي براي احیاي اين گوزن ها به مناطق متفاوت ايران از جمله زادگاه اصلي آن يعني خوزستان و جنگل هاي زاگرس در حال
اجراست(شكل  .)11مردم محلي چه نقشي در موفقیت برنامه هاي احیاي گوزن زرد ايراني دارند؟

آيا مي دانيد
بانک ذخاير زيستي
يكي از راه هاي حفظ جانداران  ،حفظ بخش هايي از جانداران ( مثال دانه در گیاهان) در شرايط خاص است که در صورت لزوم
امكان تحقیق يا حتي احیاي آن جانداران را فراهم مي کند .بنابراين بانک هاي ذخاير زيستي در بسیاري از کشورها به همین منظور
احداث شده اند .بانک دانه يكي از اين بانک هاست.
گزارش كنيد
اگر در شهر يا استان شما منطقه حفاظت شده وجود دارد ،به صورت گروهي از آن يک گزارش تصويري تهیه کنید  .در اين گزارش
ضمن ارائه ويژگي هاي اين منطقه  ،قوانین مربوط به آن را نیز بنويسید.
آيا مي دانيد :
اصل پنجاه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  ،حفظ محیط زيست را وظیفه عمومي همه ايرانیان دانسته است .در اين اصل آمده
است" :حفاظت از محیط زيست که نسل امروز و آينده بايد در آن حیات رو به رشد اجتماعي داشته باشند ،وظیفۀ عمومي تلقي
مي گردد از اين رو فعالیت هاي اقتصادي و يا غیر آن که به آلودگي محیط زيست و يا تخريب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا
کند ،ممنوع است".
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قانون بنويسيد
از شما خواسته اند قوانیني براي حفظ محیط زيست و تنوع زيستي ارائه دهید .چه قوانیني پیشنهاد مي دهید؟ براي اجراي اين
قوانین چه کار مي کنید؟
براي حفاظت چه كار كنيم؟
کارهايي که انجام مي دهم و
مي دانم به حفظ تنوع زيستي
کمک مي کند.

کارهايي که انجام مي دهم و
ممكن است به ضرر تنوع
زيستي باشد.

من مي توانم به حفظ تنوع زيستي كمک كنم زيرا :
 )1براي آگاهي از تنوع زيستي محل زندگي و کشورم مطالعه مي کنم و مي خواهم بدانم چه ارتباط هايي بین جانداران وجود
دارد و چه استفاده هايي مي توانیم از اين ارتباط ها ببريم.
 )2در باره تهديدات تنوع زيستي کنجكاوم و تالش مي کنم تا کاري انجام ندهم که به محیط زيست و تنوع زيستي آسیب
برساند.
 )3آنچه از تنوع زيستي و رفتارهاي درست يا نادرست در ارتباط با محیط و جانداران مي دانم ،به ديگران نیز مي گويم.
 )4براي رفع مشكالتي که در محیط زيست وجود دارد ،به مسئولین نامه مي نويسم و اگر پیشنهادي داشته باشم به آنها ارائه
مي دهم.
 )1تالش مي کنم افراد ،گروه ها و سازمان هايي را که در زمینه حفظ تنوع زيستي فعالیت دارند ،بشناسم و بر اساس عالقه
اي که دارم به گروه هاي حامي و دوستدار محیط زيست کمک مي کنم يا با کمک اطرافیان و افراد آگاه ،گروه هاي محیط
زيستي براي حمايت از تنوع زيستي و بهبود محیط زيست تشكیل مي دهم .
 )6در برگزاري نمايشگاه ها ،برنامه هاي آموزشي و مسابقه ها کمک و به طور فعال مشارکت مي کنم.

به خاطر داشته باشيم
ما زمین را از پیشینیان به ارث نبرده ايم بلكه از آيندگان به امانت گرفته ايم .پس بیايید هماهنگ و همسو با طبیعت زندگي کنیم.
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