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رف کنندگان و تغییرات اقلیمی و نیاز غذایی جمعیت در حال رشد جهان برآید و پاسخگوي تغییر نیازهاي مص
از سوي دیگر ، . کشت تک محصولی معموال باعث طغیان آفات و بیماري ها می شود .پایداري بیشتر تولید باشد

تنوع کشت باعث کاهش مقدار غذاي قابل حصول براي هر یک از آفات خواهد شد و کمک می کند تا از رشد 
ن تنوع کشت وجود دارد که از میان آن ها چندین راه براي در پیش گرفت. سریع جمعیت آفات جلوگیري شود

با این وجود عملیات کشاورزي، اصالح نباتات و  . کشت نا همگون و تناوب زراعی را می توان نام برد
بیشتر موجوداتی که ما انسان ها  :یاد داشته باشیم به.بیوتکنولوژي تهدیدهایی براي تنوع زیستی محسوب می شود

باشند، اما در ادامه هستی و زیبا نیستند، بلکه ممکن است خیلی کوچک و حتی زشت به آن ها نیاز داریم، بزرگ 
 .حیاتمؤثرندو

  
  کاهش تنوع زیستی با قطع درختان

  3ملک زاده زینب2احمدي سارا،1محمدعلیزاده فاطمه،

  دانشکده منابع طبیعی بهبهان: محل انجام پژوش 

  چمران اهواز،دانشکده منابع طبیعی بهبهاندانشجوي کارشناسی محیط زیست دانشگاه شهید :  3و2و1

  

 حفاظتبا نیازهاي انسان در آمیخته است و بدون تنوع زیستی ادامه حیات میسر نیست به همین دلیل  تنوع زیستی
امنیت ملی تنها با قوي بودن یک کشور . از تنوع زیستی می تواند به عنوان عنصري از امنیت ملی کشورها مطرح شود

از نظر نظامی حاصل نمی شود بلکه در معیارهاي امروزي و در دنیاي امروز در سایه محیط زیست سالم و بارور و با 
فهرست .جهانی و ملی در معرض تهدیدهاي جدي استمحیط زیست در سطح . تنوع زیستی مطلوب تامین می گردد

و انواع آلودگی ها، بس دراز است )زي گونگی(این تهدیدها از گرم شدن اقلیم زمین تا از دست رفتن تنوع زیستی 
باید در .و تکرار آنها نیز چنانچه با برنامه ي اقدام و پشتوانه ي عملی همراه نباشد از اهمیت و حساسیت آن می کاهد

هدف از این مقاله بررسی رابطه ..افتن علل این تهدیدها برآمد و براي کاستن یا محو هر یک دست به عمل زدپی ی
تنوع زیستی بیولوژیکی به معنی اختالف بین تمام .با تنوع زیستی است نابودي جنگل هاو قطع درختان ي 
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تنوع . ها و ارتباط آنها با یکدیگر استها، حشرات، گیاهان ،حیوانات و انسانموجودات زنده دنیا اعم از میکروب
هاي آبی و پوسته زیستی زنجیره تنوع ژنتیکی، گونه ها و تنوع اکوسیستم زیست کره مشتمل بر اتمسفر، اکوسیستم

دامنه از دست دادن تنوع زیستی بستگی به دامنه ي هدر رفتن تنوع ژنتیکی پیدا می کند که .گیردزمین را در بر می
و جایگاه زیست بسیاري از   جنگل ها مامن .به حدي دارد که اطالعات ژنتیکی از دست رفته باشد آن نیز بستگی 

درختان و درختچه هاي میوه دار در طرح جنگلداري و تولید چوب نقش بارزي . گونه هاي زیستی جهان هستند 
ا کاهش یابد شمار جمعیت اگر نسل درختان میوه در جنگل ه.ندارند ولی از جنبه هاي دیگر حائز اهمیت هستند

درختان میوه اي بخشی از تنوع زیستی و جنگلی به  .دوحوش اعم از پستانداران و جانوران جنگلی بسیار پایین می آی
با توجه به نقش بی بدیل درختان میوه دار .  شمار می آیند که موجب پایداري و حفظ آب و خاك می شوند

حاشیه نشینان جنگل و تنوع جامعه گیاهی و جنگلی، حذف این  جنگلی در حفظ حیات وحش، درآمد اقتصادي
میزان تنوع زیستی . گونه هاي مثمر پیامدهاي زیانباري براي تنوع زیستی، جانوري جنگل و منابع طبیعی کشور دارد

، تر است، اما به رغم وجود چنین سرمایه اي حیات  به نحو چشمگیري در مناطق جنگلی نسبت به دیگر مناطق، غنی
افزایش تخریب جنگل ها و  .قراین بیانگر آن است که این منابع سودآور واقعاً مورد تهدید بشریت قرار گرفته است

سال  60آمار ها نشان می دهد در طول  .انوري می شودجفرسایش خاك سبب از میان رفتن پوشش گیاهی و 
در پنج سال گذشته همچنین . فته  است بین رگذشته نیمی از پوشش گیاهی کشور به خصوص در منطقه زاگرس از 

این موضوع نشان می دهد این جانوران جایگاهی براي زندگی . قالده رسیده است 50جمعیت یوز هاي کشور به 
نهاد متولی حفظ گونه هاي گیاهی سازمان ملل ( IUCNسازمان  .ندارند و به همین دلیل به سرعت از بین می روند

قرار داده است که نشان  )در حال انقراض(گونه را در لیست سرخ 1000در ایران  گیاهیي گونه  1728از ) متحد
. کند از سوي دیگر، جنگل نقش اساسی در عرصه شیالت ایفا می .از ناپایداري وحشتناك محیط زیست ایران دارد

هاي آبی  ستگاهها و دیگر آبزیان زی ریزي ماهی قطع درختان جنگلی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، به روند تخم
ها، دماي  ها، عالوه بر مسدود نمودن دهانه رودخانه فرو ریختن درختان جنگل. سازد هایی وارد می ها آسیب جنگل

شود و از همین روست که کاهش  ها می آمیز سطح آب جویبارها و رودخانه آب را باال برده و سبب افزایش مخاطره
ذخیره گاه جنگلی، . هاي مناطق جنگلی همراه است ها و دریاچه انههاي رودخ میزان درختان با کاهش میزان ماهی
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قسمتی از جنگل است که به دلیل داشتن گونه هاي گیاهی نادر یا در خطر انقراض یا داشتن رویشگاه خاص، با سیم 
یا نظایر آن محصور و محافظت  شده  است تا از انقراض گونه یا تخریب رویشگاه )  fence(خاردار یا فنس 
به عبارت دیگر، رویشگاه طبیعی گونه هاي گیاهی در حال انقراض، گونه هاي نادر گیاهی، گونه . جلوگیري شود

هاي گیاهی مورد تهدید و رویشگاه طبیعی  منتخب  از تمامی گونه هاي درختی بومی کشور که داراي ارزش 
برنامه هاي اجرایی . حت مدیریت در می آیدژنتیکی باال هستند در گستره اي  قابل توجه با نام ذخیره گاه جنگلی ت

این گونه مناطق ظرافت و پیچیدگی خاصی دارد و چه بسا که هزینه نگهداري و مدیریت خیلی بیشتر ازجنگل 
گاه جنگلی عرصه اي جنگلی است  ذخیره.تجارتی باشد زیرا نوعی مدیریت حفاظتی در این جنگل ها اعمال می شود

هاي انسانی دچار آسیب شده و با خطر انقراض یک یا چند گونه جنگلی روبه  دخالت که به دالیل اکولوژیک و یا
اي نابودي تنوع زیستی را در زیست کره به دنبال خواهد داشت الزم است با  با توجه به این که چنین پدیده. رو است

 ستمرار زادآوري اجرا کرداي را براي حفاظت از این مناطق و به منظور ا هدف جلوگیري از چنین اتفاقی، برنامه
به . نواحی جنگلی جهان تحت نوعی  اداره و مدیریت است %  13علی رغم منافع گزاف جنگل ها ، فقط حدود .

ضعف مدیریت جنگل ها در جهان .جنگل هاي جهان در قالب ذخایر جنگلی محافظت می شود % 20عالوه، فقط
نی چوب هاي جنگلی ناشی می که به طور معمول از عدم توجه نسبت به قطع غیر مجاز درختان و تجارت غیر قانو

شود ، به رشد و تثبیت بازار اقتصادي ، تعادل اجتماعی و محیط زیست کشور هاي جهان صدمات بسیاري وارد می 
تقویت مدیریت جنگل ها در سراسر کشور هاي جهان اقدامی اساسی و غیر قابل انکار در جهت کاهش فقر و . کند 

مدیریت هوشمندانه ي جنگل یک اولویت عمده زیست محیطی   . د حفظ محیط زیست جنگل ها به شمار می آی
اداره جنگل پیچیده و مشکل است در عین حال می توان از درختان اطالعات بسیاري را به آسانی به دست . است 

جنگلی است ( عالوه بر مدیریت صحیح جنگل هاي طبیعی . آورد که در مدیریت جنگل به شدت  به کار می آید 
دخالت مستقیم انسان توسعه و تکامل یافته باشد و انسان به منظور بهره برداري و اجراي عملیات پرورشی  که بدون

جنگلی است که به دست انسان و با هدف ( ، پرورش جنگل هاي مصنوعی . )  دخالت هایی در آن انجام داده است 
هاي سوزنی برگ دست کاشت در  مشخصی ایجاد شده باشد مثل پارك هاي جنگلی در اطراف تهران یا جنگل

بی شک انسان به سبب داشتن قوه تفکر  نیز می تواند در حفظ تنوع زیستی موثر باشد . ) مناطق جنگلی شمال ایران 
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. و تعقل از دیگر موجودات پیشی می گیرد، اما او حق و مجوز نابود کردن موجودات دیگر ـ جانور و گیاه ـ را ندارد

، بیابان زایی و تخریب ﴾به ویژه جنگل هاي گرمسیري﴿ه اند که اگر میزان جنگل زدایی زیست شناسان اخطار داد
تاالب ها و مناطق ساحلی در مقیاس کنونی ادامه یابد، نزدیک به یک میلیون گونه از نیم تا سی میلیون گونه برآورد 

الیل نابودي تنوع زیستی، ویرانی یکی از د و چون.شده کره زمین، در مدت سه تا چهار دهه آینده ناپدید خواهد شد
جنگل ها و مراتع است، از این رو انسان باید رفتار و اعمالی در خور و معقول با طبیعت و محیط زیست برقرار کند؛ 
چرا که هرگونه تغییر در محیط، محدود به همان بخش نشده، بلکه زنجیره ي فعل و انفعال در سیستم هاي دیگر را به 

وع زیستی نه تنها حفاظت از گونه هاي وحشی است بلکه به حفاظت از تنوع ژنتیکی گونه هاي اهلی تن . .دنبال دارد
این هدف با اکوسیستمهاي طبیعی و زراعی و با منافع و نیازهاي انسان . و زراعی و خویشاوندان آنها نیز مرتبط است

یستمهاي تولیدي جهت حمایت منافع به طور کلی حفاظت از تنوع زیستی در جهت حفظ و حمایت س. ارتباط دارد
  .انسان مطرح است

بقا جنگل ها و حفظ آنها توسط بشریت همانند تمام منابع ملی بستگی به داشتن اطالعات و برنامه ریزي صحیح  
  .دارد، امید است که ادامه ي این راه هیچ گاه دچار خلل نگردد

  

  
  یوز پلنگ آسیایی در مناطق حفاظت شده ایران

  3ملک زاده زینب2احمدي سارا،1محمدعلیزاده فاطمه،

  دانشکده منابع طبیعی بهبهان: محل انجام پژوش 
  دانشجوي کارشناسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده منابع طبیعی بهبهان:  3و2و1

  
امروز ، بسیاري . ي دهد نوع بشر هزاران سال در پی آن بوده است که خود را در مکانی خارج از قلمرو طبیعت جا

ازمردم هنوز این راه را ادامه می دهند که بشر را به عنوان موجودي جدا از طبیعت  در نظر آورند و روي این طرز 
فکر اصرار می ورزند که ما هر آنچه را که مطلوب طبعمان باشد می توانیم انجام دهیم بی آنکه زیانی به چیزي 

یی باعث انقراض بسیاري از گونه ها شده و همچنین یوز آسیایی را در معرض شاید چنین طرز فکر ها.وارد آید
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