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 تنوع زیستی، امنیت غذایی و سالمت
 1معصومه محمودي میمند،  1، *منصوره مظاهري

 چکیده 

 دها براي زندگی نیازمنانسانضروري است. امري ، و سالمت بشر و تولید مواد غذاییپایدار تنوع زیستی در کشاورزي محافظت از 

و یا  دهندر مییغرا تهاي گیاهی و محیط زیست گونه یدر راستاي این الزام گاهسایر ملزومات هستند،  منابع غذایی، سرپناه و تأمین

  سالمت محیط از جمله به بسیاري از عوامل نیز  سالمتی انسانو  غذا تأمین . دهندمی کاهش  را ها تنوع زیستیکش آفت با استفاده از 

را تهدید    و سنتی  داروهاي طبیعیو    هوا  ،غذا، آبدسترسی به    ،زیست بومگونه تغییر در  هر  .بستگی دارد  بومزیست  خدمات  و    زیست

و با افزایش قرار داده  تأثیرتحت  زاو سایر عوامل بیماري  زامواد حساسیتبه را نسبت  بدن یایمن طبیعی سیستم هايکرده، پاسخ

در این بررسی به اهمیت حفظ  ها مانند دیابت و سرطان و حتی سالمت روان همراه است. هاي عفونی وسایر بیماريریسک بیماري

 شود. تنوع زیستی در امنیت غذایی و همچنین سالمت انسان پرداخته می
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 مقدمه

نقش مهمی در رفع نیازهاي ضروري انسان   فظ تنوع زیستیح
هر گونه تغییر در  . داردغذا و تضمین سالمتی  تأمین از جمله
گذار  تأثیر و بیماري هوا ،بر روي غذا، آب  ،زیست بوماثرات 
مستقیم از دست دادن تنوع زیستی شامل تغییر  هاي  حرك م  است. 

ازحد،  برداري بیشدادن زیستگاه، بهره کاربري زمین، از دست
اي تنوع گونه  .هاي مهاجم و تغییرات اقلیمی استلودگی، گونه آ

مانند حفاظت از منابع آب، تشکیل و  زیست بومخدمات  بیشتر
سازي و بازیافت مواد مغذي، تجزیه و  حفاظت از خاك، ذخیره

منابع    را فراهم نموده و  کمک به ثبات آب و هوا  و  جذب آلودگی
بیولوژیکی مانند مواد غذایی، منابع دارویی، محصوالت چوب،  

  را در  هازیست بوم ها و ها، گونه، تنوع در ژن یذخایر پرورش
 . ] 1[دهدقرار می دسترس 

 امنیت غذایی  و  تنوع زیستی

تا  هاي کشاورزي خوراك و فرآورده بینی سازمان بر اساس پیش
رشد   رسد.نفر میمیلیارد    9بیش از  جمعیت جهان به  ،  2050سال  

  کندصنعتی شدن، تغییرات جهانی را تسریع می و    جهانی جمعیت
توجه  و منجر به فرسایش قابل توجه تنوع زیستی، تخریب قابل

هاي بزرگ مهاجرتی توسط جمعیت انسان  و جنبش زیست بوم
از دست رفتن تنوع زیستی و امنیت غذایی  شود. می و حیوانات
سالمت و امنیت غذایی   .استاین دوره  و چالش عمده  جهانی، د

مرتبط آنها با تنوع زیستی  يبا یکدیگر ارتباط دارند و هر دو
،  دامدارانکشاورزان،    تا حد زیادي بهعرضه مواد غذایی    .هستند
تنوع ژنتیکی وابسته است و  گیران و تنوع زیستی کشاورزي  ماهی
  .نقش بسیار مهمی در کشاورزي داردنیز 

  و  محصوالت زراعی شاملمنبع تولید مواد غذایی  ،تنوع زیستی
دامداري است. تنوع ژنتیکی در این زمینه باعث بهبود مستمر در  

شود. تنوع زیستی کشاورزي نیز براي  تولید مواد غذایی می
اساس خدمات  و  هاي تولید کشاورزي ضروري استسیستم

مواد غذایی،   چرخه اکوسیستم مانند گرده افشانی، کنترل آفات، 
کشاورزي  از دست رفتن تنوع  آب است.    تأمین کنترل فرسایش و  

  تأثیر هاي تولید و  مالحظه بسیاري از سیستم کاهش قابل   منجر به
 هاي. تغییر کاربري زمین شودمیمنفی بر سالمت انسان 

همچنین فتن تنوع زیستی است.  غالب از دست ر  تکشاورزي عل

ها، پیامدهاي شدید منفی براي سالمت انسان،  کشاستفاده از آفت
 .است را سبب شده حیات وحش و تنوع زیستی کشاورزي 

شده که    زیستها باعث آلودگی جدي محیطکشاستفاده از آفت
میلیون نفر در سال از    25.  است   گذارتأثیرنیز  ها  بر سالمت انسان 

-توسعه رنج می کش در کشورهاي در حالمسمومیت حاد آفت 
باعث مرگ بسیاري از   . همچنین استفاده از این مواد برند

ها شده است. استفاده از تنوع زیستی  حیوانات، گیاهان و ماهی
ها و افزایش فات و بیماريآکشاورزي براي کمک به مقابله با 

ها کش استفاده از آفتافزایش  .کیفیت خاك بهترین گزینه است 
هاي بهداشتی  کشاورزي یکی از مهمترین نگرانی  هايدر فعالیت

ها با کش است. قرار گرفتن در معرض مستقیم برخی از آفت 
نوتوکسیک همراه  ات ژتأثیرتولیدمثل و  اثر بر روي  اثرات عصبی،  

در معرض  طوالنی مدت  قرار گرفتن  و در بعضی موارد    ]2[است
برخی از  ها باعث افزایش خطر ابتال به کش برخی از آفت 

ها، از جمله لنفوم غیرهجومی، لوسمی، سرطان مغز و  سرطان
ها در کشورهاي کم  کشاز آفت  ٪25. ] 3[شودمی پروستات

میر مرتبط و مرگ  هاآن   ٪99گیرند و  درآمد مورد استفاده قرار می
مواد  در موجودات در معرض  .  ]4[کنندها را تجربه می کشبا آفت

اثرات سمی   ،و زنجیره غذایی هازیستگاهکش با تغییر در آفت 
 . بقاي انسانشودمشاهده می بلندمدت همچنین ت و کوتاه مد

هاي زیست بوم  هاي متعدد دیگري که وابسته به  با بقاي گونه  نیز
 .باشدمی نامحدود هستند، مرتبط

تواند  که می را هاي آفاتآلودگی  مقابله باتنوع زیستی اغلب 
عنوان مثال،  هب.  ] 5[کندتضمین می  ،باشدمواد غذایی  تهدید کننده  

  ی آفتکه ر، ومبتساکند اثر که همراه با بادام زمینی رشد می یذرت
دهد  را کاهش می است  کشاورزي در مرکز و جنوب اروپا  در مهم  

کنند  هاي طبیعی رشد مینزدیکی جنگل هایی که در ائو و کاک
  60در طول  .برندت رنج می اآفناشی از  هايکمتر از آلودگی 

ویژه  ها و کودهاي مصنوعی به کشسال گذشته، استفاده از آفت
تعداد زیادي از  جمعیت و در کشورهاي صنعتی افزایش یافته 

استفاده   ه علتهاي کشاورزي بدر زمین زنده موجود  هايگونه
 .  ]6[کاهش یافته استها، کشاز آفت 

سمی   زیست بومو  تمام موجوداتبراي  ي شیمیاییهاکشآفت 
بندي و روش پاشش ، زماناستفادهتواتر ، هاهستند. مقدار آن

شدت ها، آب و هوا، ساختار گیاهی و نوع خاك در کشآفت 
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توانند به تدریج  ها می کشاثرات سمی مهم است. برخی از آفت 
حیات وحش را ، این سمومدر زنجیره غذایی تجمع پیدا کنند. 

سال گذشته، استفاده   40دهند. در طول  در معرض خطر قرار می 
  ت و ارگانوفسفات شدیداًکارباماها مانند کشآفت  از بعضی از

هاي نادر افزایش یافته و منجر به کاهش شدید جمعیت گونه
ها کشتغییر ساختار گیاهی با استفاده از علف .]6[  شده است.
شود. استفاده از ها میافتد و باعث تغییر زیستگاهاتفاق می

با   .]6[شودباعث توقف رشد چمن و ریشه می  ها نیزکشقارچ
منابع غذایی پرندگان و پستانداران کاهش   این مواد،استفاده از 

اهش یافته و امنیت غذایی تهدید  و لذا جمعیت آنها ک یابدمی
استفاده از   افتد.سالمت انسان نیز به مخاطره می ، لذا ]7[شودمی

جمعیت   هاي سطحیآب  ه کردن ها، با آلودو کودها کشآفت 
  جمعیتات، سکش گلیفوعلف .]8[ کندمی هدیدت دوزیستان را
افزایش باعث و داده  را کاهش هاي میکروبیفیتوپالنکتون

که ترکیب جوامع میکروبی آب شیرین   شودها میيباکترانویس
مورد نیاز است که اثرات   اقداماتی بنابراین  .]9[ دهدرا تغییر می 

آنها تهدید  ه ک، زیرا دهدرا بر تنوع زیستی کاهش ها کشآفت 
 .براي تنوع زیستی و امنیت آب و غذا هستند اساسی

 از دست دادن تنوع زیستی و افزایش ریسک بیماري

تغییر   . بستگی دارد زیست بوم به عملکرد طبیعی انسانسالمت 
منجر به کاهش فراوانی برخی از موجودات زنده و  زیست بوم 

ها ارگانیسمدستکاري  و هاي دیگرگونهبرخی افزایش جمعیت 
  شود میها بیماريریسک هاي فیزیکی آنها و افزایش و محیط

-می زده    طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی تخمین.  ]10-11[
تواند از  می هادرصد از بار جهانی بیماري 25تا   23بین   ود کهش

   ].12[طریق بهبود مدیریت شرایط محیطی جلوگیري شود. 
هاي عفونی مرتبط با طیف وسیعی از  افزایش بسیاري از بیماري 
شامل تخریب و  تهدیدات . این است  تهدیدات زیست محیطی 

در دسترس یا تهاجم به زیستگاه حیات وحش، تغییر در توزیع و  
هاي کشاورزي،  هاي سطحی، تغییرات استفاده از زمین بودن آب 

ی، مقاومت در برابر  نشیننشده یا انفجار شهرشهرنشینی کنترل
مهاجرت و   ، اقلیمی تنوعکش، تغییرات و مواد شیمیایی آفت 

   .] 13[ باشدمیتجارت،  و بین المللی  هايمسافرت
موارد زیر   بسیاري از جملهبه عوامل مرتبط هاي انسانی بیماري

هاي انسانی : مصرف غذاهاي دریایی آلوده؛ انتشار پاتوژنباشدمی

هاي  شده به آبتصفیه نهاي  انتشار فاضالب  از طریقوبا)    مانند(
  اقلیماثرات آب و هوا و ؛ ساحلی؛ قرار گرفتن در معرض سموم

هاي عفونی. اختالالت  بر میزان و روش انتقال و شدت بیماري
دهد،  ها را کاهش می فراوانی برخی از ارگانیسم  ،تنوع زیستی

و  ، تعامالت شده در دیگر کشورهارشد باعث افزایش جمعیت 
هاي ها و محیطموجودات زنده و بین ارگانیسم هاي بینواکنش

ها،  برخی از بیماري   .]14[ددهمیرا تغییر  فیزیکی و شیمیایی آنها  
هاي تنفسی و قلب و عروق، ارتباط  ، بیماري 2از قبیل دیابت نوع  

ویژه و به انگیاه دارند. زیست بوممستقیم با مدیریت خدمات 
به  درختان، از طریق جذب و یا رسوب ذرات روي سطح برگ 

  .]15[دنکنکمک میهاي هوا کاهش برخی از آلودگی 
عملیات  هاي آبیاري و  هاي بزرگ و شیوههاي جنگل سوزي آتش

منجر به آلودگی   کشاورزي  پسماندهايمحصوالت و یا  سوزاندن  
افزایش  اده شده است که موجبهوا شده و همچنین نشان د

آلودگی هوا، ممکن است موجب   .]16[شودمی ومیر تعداد مرگ
ها  سازي مسیرهاي زیستی شود که در بروز برخی بیماريفعال

اند که  برخی مطالعات نشان داده   .]17[ثر استؤدیابت ماز جمله  
براي توسعه   ،هاي متنوعدر معرض زیستگاهقرار گرفتن انسان 

  زا مواد حساسیتبه نسبت  بدن  ی ایمن طبیعی سیستم هايپاسخ
حساسیت در   .] 19-18[زا ضروري است و سایر عوامل بیماري 

ویژه  ها، بهمواجهه با میکروب  فقدانبه علت  افراد ممکن است
میکروبی    در جمعیت  ، منجر به ایجاد اختالالتیکودکدر دوران  

 پاسخی به ذرات زیستیویژه موجب بیشو بهدر افراد 
هاي غنی از میکروب موجب  محیط  .] 20[شود (حساسیت)

محافظت در مقابل حساسیت و ایمنی خودکار در مقابل  
بنابراین، کاهش تنوع  .  ] 21[ شود  می  ویژه در کودکانها بهبیماري
محیط زیست ممکن است مسئول بخشی از برخی از  در زیستی 

به همین ترتیب،   .] 20[ اختالالت سیستم ایمنی بدن انسان باشد
بگذارد   تأثیر زیستی  شرایطمیکروبی، ممکن است بر روي  تنوع 

  اختالالتین . ا]20[شود التهاب ناشی ازهاي بیماري  منجر بهو 
، بیماري  ايبیماري التهابات روده و آسم،  حساسیت :عبارتند از

هاي بالقوه  بیماري برخی از ، هااز سرطان برخی  ،قلبی عروقی
بروز برخی  ، افسردگی وابسته به التهاب و 2، دیابت نوع عصبی

 . ] 22[ چاقیمرتبط با هاي  از بیماري
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 ،افراد اطراف مناطق سکونت زیستیهاي محیطتنوع زیستی 
  تأثیرپوست  است که برها هایی از باکتري دسته تأثیرتحت 
 حساسیت دارند،در مقایسه با افراد سالم، کسانی که  گذارند.

و   زیستی کمتري در محل سکونت خود دارندتنوع محیط
هاي گرم منفی بر روي پوست  باکتري از کمتري  تنوعهمچنین 

ها عملکرد حیاتی براي بقاي اکثر میکروب .  ]16[  آنها وجود دارد
تر، از دست رفتن تنوع زیستی در محدوده وسیع .دارندانسان 

میکروبی   ر فلوهاي موجود در منجر به کاهش تنوع در میکروب 
تواند منجر به اختالل عملکرد سیستم ایمنی و که می  شدهانسان  

، مانند مناظر اصالح  زیست بومهر گونه تخریب  .بیماري شود
ضدمیکروبی، ممکن  مواد شده، کشاورزي شدید و استفاده از 

هاي عفونی را افزایش دهد و تنوع  است خطر انتقال بیماري
زیستی نیز ممکن است عامل محافظتی براي جلوگیري یا کاهش  

 . ] 23[ر معرض قرار گرفتن عوامل عفونی باشدد
نظامی   تهاي مختلف پس از حمالانسانی در قاره هايفعالیت

هاي عفونی  منجر به معرفی بیماري بازرگانی  یا به دلیل تجارت و  
 هاقاره از یک قاره به دیگرو آبله مانند سرخک، طاعون    يبسیار

هاي جدید به مناطق جدیدتر موجب  معرفی بیماري  ه است.شد
شده است که هیچ گونه سابقه  بومیشیوع بیماري در جمعیت 

ر و هاي ویرانگتماس با پاتوژن را نداشته و در نتیجه اپیدمی
 . ]24[ها رخ داده استزندگی انسانبراي آمیز تلفات فاجعه
هاي  بیماري  تأثیر و  شدتبر  بسیار زیادي تأثیر تنوع زیستی 

 یبیماري و افزایش تنوع میزبان توالیدارد. بین کاهش  گیرهمه 
. در جوامع میزبان  نامیده می شود  "اثر رقت"که    رابطه وجود دارد 

هستند، خطر عفونت در انسان کاهش   هاکه غنی از تنوع گونه 
هاي تواند از طریق رقت ها میکاهش میزان بروز بیماري   یابد.می

ها با کاهش فزایش غناي گونهوابسته به تراکم باشد که در آن ا
هاي وابسته به فرکانس همراه  فراوانی افراد در گونه و با رقت

خود موجب  خودياي بهاست که در آن افزایش غناي گونه
. حتی اگر اضافه کردن گونه  شودبیماري می کاهش میزان بروز 

-منجر به افزایش تعداد مطلق فرد در جامعه شود، این اتفاق می 
افتد. بنابراین، نسبت جمعیت افراد آلوده در جمعیت، پویایی 
بیماري و انتقال بیماري وابسته به تراکم، فراوانی ارتباطات میان 

 .]25[ دهدافراد آلوده و میزبان بالقوه حساس را افزایش می

هاي میزبان تواند گونهتعداد ابتدایی تولیدمثل یک گیاه آلوده می
  تأثیر تغییرات تنوع زیستی که بر تنوع میزبان  د.را آلوده کن

نوبه  گذارد که بهمی  تأثیرهاي آلوده گذارد، بر تعداد ارگانیسم می
افزایش تنوع ثر است. ؤمها خود بر احتمال پیدایش بیماري 

ها منجر به افزایش بیشتر تعداد باروري یک ارگانیسم آلوده  گونه
ها به دلیل افزایش تعداد  و در نتیجه افزایش خطر ابتال به بیماري

هنگامی که نرخ   ت.ین فرد آلوده و میزبان بالقوه اسمخاطبین ب
گونه   هاي دروننزدیک به انتقال گونه  ،هاي انتقالانتقال بین گونه

بنابراین تنوع بیوفیزیکی  .است، خطر بسیار باال خواهد بود
اي را به  ها، گیاهان و جانوران، دانش گستردهمیکروارگانیسم

آورد که مزایاي مهمی براي علوم بیولوژیک و سالمت  ارمغان می 
 .دارد

-می مختل  را زیست بوم عملکرد و ساختار انسانی هايفعالیت
  اختالالت اینگونه. دهدمی تغییر را بومی زیستی تنوع و کند

  در جمعیت  رشد ایجاد موجودات، برخی  فراوانی کاهش  باعث
  تعامل ایجاد و هاارگانیسم بین انفعاالت و فعل تغییر سایرین،

-می آنها شیمیایی و فیزیکی هاي محیط و زنده  موجودات بین
  اختالالت  این به نسبت عفونی هايبیماري  الگوهاي. شود

  مثال عنوانبه آب مدیریت زمین؛ کاربري تغییر. هستند حساس
  مقاومت  نشده، کنترل شهرنشینی آبیاري، سد، ساخت طریق از
المللی  بین  تجارت  و  مسافرت  و   مهاجرت  ،شیمیایی  مواد  برابر  در

 که هنگامی ].26[ گذارند تأثیرهاي عفونی همه در ایجاد بیماري

 براي ایجاد یا و کشاورزي مصارف منظور به طبیعی مناطق

 انسان جمعیت شوند،می زداییل جنگ شهري، جدید هايشهرك 

 هايبیماري حامل  هايگونه و از ناقلین بسیاري معرض در

 را  طبیعی شکارچیان جمعیت کهحالی در گیرد،می  قرار  واگیردار
 کنترل را زابیماري  هايجمعیت پراکندگی کنترل  توانندمی  که

 از ناپذیرجدایی بخشی هوا و آب .]27[کندمی  محدود کنند،
  هوایی  و  آب  شرایط  نتایج  به   توجه  با  و  است  اکوسیستم  عملکرد

  مستقیم   طوربه انسان سالمت  دریایی، و زمینی  هاياکوسیستم بر
 تحت  دریایی  زیستی  تنوع.  گیرد می  قرار  تأثیر  تحت  غیرمستقیم  و

  در  موجود کربن میزان به مربوط  هااقیانوس شدن اسیدي تأثیر
  است،  هوا و آب  تنوع تأثیر تحت زمینی زیستی تنوع. است  جو
  سیل است که  خشکسالی و   هوایی  و   آب  شدید   حوادث   جمله  از
  دسترس در و وريبهره و اکوسیستم سالمت بر مستقیم طوربه
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-می تأثیر  انسان استفاده براي اکوسیستم خدمات و کاالها بودن
  هاي شهرك حتی و حیوانات گیاهان، توزیع در  گذارد و تغییر

 .]28[دهدمی قرار تأثیر تحت را انسانی

 روان  و سالمتتنوع زیستی  

 این .دارد انسان روان  سالمتبر  نیز مستقیمی تأثیر زیستی تنوع

 رابطه .است  شده مشاهده شهري سبز فضاهاي در مزایا نوع

 وجود سبز فضاي گسترش و روانشناختی بین سالمت مستقیمی

اما ارتباط با افزایش تنوع زیستی در فضاي سبز، مستقل از   دارد،
مزایاي بالقوه تنوع زیستی   .استتر  قوي  بسیاراندازه منطقه آنها،  

با تماس مستقیم افرادي که    براي سالمت جسمی و روانی عمدتاً
هاي طبیعی و یا فضاهاي سبز شهري قرار دارند  در معرض محیط

، مانع از  گسترش شهرنشینی از طرف دیگر،  .] 29[ همراه است
این  . شودهاي طبیعی میتماس راحت و دائمی افراد با محیط

هاي مرتبط با آلودگی  تواند با افزایش تعداد بیماريانزوا می 
ها مرتبط  تحرك و ترافیک زیاد اتومبیل شهري، سبک زندگی بی 

هاي اقتصادي و فناوري زندگی بنابراین، تمام مزیت .] 30[باشد
ند که با تغییر  شوهایی میدر مناطق شهري، تبدیل به معامله 

کنند،  می شرایط محیطی که افراد در آن زندگی و معاشرت
فرض بر این است که  . اندازد سالمت انسان را به خطر می 

تر و پیشرفت واقعی در بهداشت عمومی فقط از دیدگاه انسانی
عنوان  این رویکرد باید به. پذیر خواهد بود تر امکان شناختیبوم

بهداشت عمومی ریشه پیدا کند، یعنی قادر به دو بعد اساسی در  
هاي اجتماعی و بهداشتی و در عین حال ارتقاء  کاهش نابرابري

بررسی نقش محیط فیزیکی بر . هاي پایدار سالمتی شودمحیط
  . ]31[سالمت انسان، یک مسئله اساسی در سالمت عمومی است

روان، مبحث   سالمت  بر طبیعت با تماس  تأثیر مطالعه چه اگر
 پیش هااز مدت   مرتبط با آن  تجربی مستندات اما است، جدیدي

 بهداشت اتتأثیر  روي بر که دارد وجود دارد. مطالعاتی وجود

  تمرکز پذیرآسیب هايجمعیت در طبیعت  با تماس  ناشی از روان
است،  شده انجام بزرگسال  112  روي که ايمطالعه  در  .] 32[دارد

روي  هیادپ عیطبی محیط در که گروهی نشان داده شده است که 
 رويپیاده شهري  محیط در فقط  که  گروهی  به  نسبت  کردند،

 مطالعه  .] 33[نشاط بیشتري داشتند و داشتند عصبانیت کمتر

 که بوده است بیمارانی درکمتر شیوع افسردگی  حاکی از  دیگر،

 .  ]34[قرار گرفته اند طبیعی بوي و  میوه بوي معرض در

 طب و پزشکی تحقیقات در زیستی تنوع اهمیت
 سنتی 

  را اساسی نقش سنتی طب بهداشتی، هايمراقبت هنوز هم در 
  جهان جمعیت از  ٪60 توسط سنتی داروهاي  تقریباً. کندمی ایفا

  در  گسترده طور به کشورها از بعضی در و شوندمی استفاده
 گیاهان از استفاده. اندشده گنجانیده عمومی بهداشت سیستم
  مکمل  داروهاي و سنتی طب در  دارویی ابزار ترین رایج دارویی

  آوري جمع  طریق از دارویی گیاهان. است  جهان سراسر در
  جوامع از بسیاري. شوندمی تهیه زراعی و وحشی هاي جمعیت

 از شده آوريجمع طبیعی محصوالت  به غذایی، مواد بر عالوه
  . کنندمی تکیه نیز فرهنگی و دارویی اهداف براي زیست بوم

  در پزشکی اهداف برايفراوانی  شیمیایی داروهاي اگرچه
  طبیعی  محصوالت  براي  جهانی  تقاضاي  و  نیاز  اما  است،  دسترس

نیز   پزشکی تحقیقات  و دارویی داروهاي عنوان به استفاده براي
 متکی هامیکروارگانیسم و حیوانات  گیاهان، به که فراوان است

  و درك و انسان فیزیولوژي فهم براي و استفاده از آنها است
 ]. 35[دارد استمرار انسانی هايبیماري معالجه

زیستی تنها راه اساسی گسترش تنوع مولکولی الزم   حفظ تنوع
هاي وحشی در  کشف دارو از گونه باشد. براي کشف دارو می

هاي بهداشتی، پیشگیري از بیماري و  هاي مراقبتبیشتر زمینه
-می      حفظ سالمتی، یکی از مهمترین نتایج حفظ تنوع زیستی

شیمیایی، چه از منابع طبیعی و چه مصنوعی،   موادعالوه،  هب باشد.
، منابع کاهش  موادقابل تجدیدپذیر نیستند و با استفاده از این 

شوند،  طور مرتب کشف میهاي جدید بهگرچه گونه .دنیابمی
برابر بیشتر از   1000هاي شناخته شده قدیمی با سرعت  اما گونه

تهدید  که    ] 36[ شوند  هاي جدید منقرض میسرعت کشف گونه 
کننده عملکردهاي اکوسیستم و توانایی ارائه کاال و خدمات براي  

-عالوه بر این، از دست دادن غیرقابل سالمتی و رفاه انسان است.
برگشت دانش سنتی در مورد استفاده دارویی از گیاهان و  
حیوانات و از بین رفتن تنوع مولکولی همزمان با انقراض  

ضررهاي دیگري است   ا و حیواناتهها، گیاهان، قارچمیکروب
که تحقیقات زیست پزشکی و به نوبه خود بقاي انسان را تهدید  

  براي منافع دارو دارايکشف تنوع زیستی براي کشف  .کندمی
-توسعه و کم که در کشورهاي درحال  است   افراد بومی و افرادي

 ،هاي بزرگ داروییهنگامی که شرکت. کنند درآمد زندگی می
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هایی را که از آورند و یا زمیندست میگیاهان دارویی را به
تا بتوانند  کنندمی را خریداري  دکنمی محافظتزیستگاه بومی 

، این داروها و خود گیاهان براي  را تهیه کنند داروهاي جدیدي
دانش سنتی  عالوه بر این،  .شوندمیافراد محلی غیرقابل دسترس  

ممکن است از بین  نیز ها سازي گونهخواص و آمادهمربوط به 
 . برود

 گیرينتیجه

از دست    ،طبق گزارش جدید سازمان غذا و کشاورزي ملل متحد
غذا و   تأمینرفتن تنوع زیستی جهانی تهدیدي براي امنیت 

هاي  تنوع زیستی براي حفظ رژیمها انسان است. زندگی میلیون
اي و سالمتی، بهبود امرار و معاش روستایی، افزایش تغذیه

کاهش تنوع  کیفیت زندگی مردم و جوامع ضروري است. با 
-ها آسیبآفات و بیماري در مقابل زیستی گیاهان و حیوانات 

هاي انجام شده در سطوح  با وجودي که تالش شوند. پذیرتر می
ی در حال  اي، ملی و بین المللی براي حمایت از تنوع زیستمنطقه 

افزایش است، اما هنوز سرعت انجام آنها به اندازه کافی نیست  
در   ].37ها مقابله کند [تا بتواند با سرعت از دست رفتن گونه

هاي جهانی و  ها، سازماننتیجه، بسیار مهم است که دولت 
ذینفعان محلی با هم در توافق بر سر حفظ نقاط مهم باقی مانده  

 ها توافق کنند. ایناز طریق توسعه مشارکت ،از تنوع زیستی
آوري و تولید دانش در مورد مناطق و ها باید شامل جمعفعالیت
. همچنین باید باشد موجود در مناطق هايگونههاي پتانسیل

، تصمیم گیرندگان و  دولت امشترك ب هايآموزش و همکاري
کشاورزي   .در مورد حفظ تنوع زیستی گسترش یابدذینفعان 

، ، مواد غذاییمولد یک عنصر اساسی در حفاظت از آب، سالمتی
در این راستا باید مقررات مربوط به    .خاك، و تنوع زیستی است

استفاده از سموم دفع آفات براي اطمینان از ایمنی و استفاده ایمن  
کشاورزان، صنعتگران و سایر  از سموم دفع آفات وضع شده و

ها با یکدیگر  رات و دستورالعملذینفعان در چارچوب مقر
استفاده کارآمد از منابع طبیعی در هر  اگرچه  .همکاري کنند

تواند افزایش پایدار تولید را رقم می واستراتژي ضروري است 
بزند، اما نباید از قدرت و ارزش علم و نوآوري و ظرفیت عظیم  

ها و مسائل پیچیده غافل براي حل چالش  موجودهاي گونه
   .شویم
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