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انسان ها ساکن جهانی هستند که به آب و خاک متکی است که خداوند برای امنیت و آسایش ما آن را آفریده 
است که فقط با مراقبت، کار و کوشش و عشق و عالقه به آن می توان این جهان را از فنا و نیستی در امان داشت. 
شاید کسی نداند دانش بوم شناسی از چه زمانی شروع گردید ولی آنچه روشن است گویای روابط مشترک بین 

موجودات زنده با یکدیگر و محیط زیست آنان به شکل یک دانش می باشد. 
واژه بوم شناسی پژوهش درمورد تمام کنش و واکنش موجود زنده و غیرزنده می باشد انسان نمی تواند بدون تدبر 

و تعقل درباره جهان بیندیشد. 
علم بوم شناسی یا محیط شناسی روشنگر ویژگی  های محیط زیست طبیعی است و آنچه را که در اطراف ما 
می گذرد و از آن بی اطالع هستیم به روشنی توصیف می نماید و سرانجام آگاهی از محیط زیست طبیعی، از 
گیاهان، از حیوانات و از همه مهم تر منابع سرشار زیرزمینی و روزمینی ما را برای زندگی بهتر راهنمایی می کند.

 

قبل از شروع بحث در رابطه با بوم شناسی و محیط زیست محلی که در آن زندگی می کنید با دوستانتان 
گفت و گو کنید.

گفت و گو

آیا می دانید که:

1 شناخت روابط موجودات زنده با محیط زیست برای انسان چه ضرورتي دارد؟
2 جمعیت جانوران در زیست کره تحت تأثیر غذا و روابط آنها با سایر موجودات است؟

3 عوامل اقلیمي در پراکنش جانوران و گیاهان، نقش اساسی دارند؟
4 چگونه مي توانید در حفظ محیط زیست و منابع طبیعي نقش آفریني کنید؟

بوم شناسی

واحد یادگیری 2

تحلیل اکوسیستم
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اکوسیستم 

اکوسیستم یک سیستم طبیعی شامل گیاهان، حیوانات و میکرو ارگانیسم ها )مجموعه  موجودات زنده( است که 
در یک ناحیه مشخص با همه عوامل و اجزای فیزیکی غیرزنده محیط در تعامل هستند.

 تنوع اکوسیستم
اکوسیستم ها دارای اجزاي سازنده زیستي و اجزاي سازنده غیرزنده نظیر آفتاب، بارش، نوع خاک می باشند. 
گونه هاي علف ها و علف خواران، گیاهاني که از آفتاب براي تولید کربوهیدرات ها استفاده مي کنند، مورد مصرف 
علف خواران قرار مي گیرند که به نوبه خود غذاي گوشت خواران مي شوند. تنوع اکوسیستم ها را مي توان برحسب 
فراوانی و گوناگونی اکوسیستم ها در یک حوزه جغرافیایی خاص تعریف کرد. تجسم مفهوم اکوسیستم آسان است 
اما تشخیص اینکه یک اکوسیستم در کجا به پایان مي رسد و از آنجا اکوسیستمی دیگر آغاز مي شود، مشکل است. 
به طور مثال یک مرداب و دریاچه هر کدام را مي توان اکوسیستمي مستقل در نظر گرفت. اما اکوسیستم مرداب 
بخشی از اکوسیستم دریاچه مي باشد. اکولوژی به بررسی اثرات متقابل محیط بر موجودات زنده و تأثیر موجودات 

زنده بر هم می پردازد. بنابراین برای درک بهتر این علم نیاز به شناخت موارد ذیل می باشد. 
1 محیط زیست

2 عرصه گسترش گونه های محیط
3 عوامل مختلف دخیل در گسترش آنها
4 تأثیر متقابل محیط بر موجودات زنده

5 تأثیر موجودات زنده بر هم 

H O2

CO2

O2
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تقسیمات بوم شناسی 
1 بر اساس عالم جانداران )بوم شناسی گیاهی ، جانوری، انسانی( 

2 بر اساس پیرامون )آب های شیرین، جنگل،. ..( 

اکوسیستم هاي طبیعي و مصنوعي
در هر ناحیه از طبیعت که موجودات زنده و عوامل غیرجاندار محیط درحال تعادل و تأثیر متقابل بر روي یکدیگر 

بوده و به مبادله مواد بین یکدیگر مشغول اند، یک نظام اکولوژیک یعني اکوسیستم طبیعی وجود دارد.
در هر قسمتي از طبیعت که از آن چرخه یا گردشي تقریباً یا دقیقاً بسته براي انتقال ماده بین محیط و موجودات 

زنده انجام مي شود و ثبت و انتقال انرژي خورشید را ممکن مي سازد، در آنجا یک اکوسیستم وجود دارد.

دانش بوم شناسی دارای ماهیت بین نظام است. یعنی مرتبط به زمین شناسی، اقلیم شناسی و ... است به همین 
دلیل یک رشتۀ بین نظام است.

 
چرا انسان نیاز به شناخت محیط پیرامون خود دارد؟

این علم پیش از آنکه به صورت امروز در آید شاخه ای از علوم دیگر بود ولی امروزه روشنگر ویژگی های محیط 
طبیعی و زیست ما به شمار می رود و ما را در فراگیری قوانین طبیعت یاری می نماید که آنچه را که بقای ما به آن 
بستگی دارد تا از چگونگی زندگی با طبیعت بی آنکه محیط زیست پیرامون خود را به نابودی بکشاند، آگاه شویم. 
در اینجا الزم است به داستان و اقعی رمه آهوان کایباب )caibab( اشاره گردد در سال 1907 حدود 4000 رأس 
آهو در فالت کایباب وجود داشت ساکنان منطقه بیشتر حیوانات وحشی از قبیل گرگ، شیر،... را از میان بردند و 
در نتیجه جمعیت آهو ها به سرعت رو به افزایش گذاشت و در سال 1924 به 100000 رسید این افزایش اثرات 
ناگواری در پی داشت آهوان بیشتر مواد غذایی موجود خود را ویران کردند یا به آنها خسارت زیادی وارد ساختند 
و در دو زمستان متوالی بیش از نصف آنان در اثر قحطی و گرسنگی جان دادند و سال ها بعد نیز تعدادشان رو به 
کاهش گذاشت و سرانجام به رقمی در حدود 1000 رسید. البته ممکن است در کاهش جمعیت آهوها عوامل 
دیگری نیز دخالت داشته است ولی چنین اتفاقاتی برای گونه های دیگری از موجودات زنده گیاهی و جانوری در 

مکان های دیگر رخ داده و نتیجه یکسان بوده است. 

درباره تصویرصفحۀ قبل فکرکنید و برای هر مورد از محل زندگی خود مثالی جایگزین کنید و فلش ها را به هم 
متصل کنید.

تمرین



35

پودمان 2    اکوسیستم و محیط زیست 

انواع اکوسیستم های طبیعی:

1 اکوسیستم هاي آبي
2 اکوسیستم هاي خشکي

اجزاي اکوسیستم زنده:
جوامع زیستي مشتمل بر تولیدکننده ها یا گیاهان سبز، مصرف کننده ها، از گیاه خواران، گوشت خواران، همه 
چیزخواران و در نهایت تجزیه کننده ها یا میکروارگانیزم ها تشکیل مي شود. اکوسیستم دائماً در حال تغییرات 

بیولوژیکي، فیزیکي و شیمیایي است. در واقع تمام اکوسیستم هاي مختلف روي زمین اکوسفر را مي سازند.

اجزاي غیرزنده یك اکوسیستم:
1 نور خورشید

2 میانگین دما و دامنه حرارتي
3 میانگین نزوالت و توزیع و پراکنش آب در طول سال 

4 باد
5 عرض جغرافیایی

6 ارتفاع
7 آتش

8 جریان های آبی 
عمده ترین فاکتور هاي شیمیایي که یک اکوسیستم را تحت تأثیر قرار مي دهند عبارت اند از: 

1 میزان مواد آلی در آب و خاک
2 میزان مواد معدنی در خاک و یا محلول در آب
1 سطح اکسیژن محلول در اکوسیستم های آبی 

تداخل عمل در جمعیت اکوسیستم:

موجودات زنده جهت بقای خویش ناچار به ارتباط و انتقال مواد و انرژي به یکدیگر مي باشند. در نتیجه، تداخل 
عمل در جمعیت موجودات پدیدار مي گردد. این عمل به سه صورت زیر و براساس نوع تداخل و ارتباط شکل 

مي گیرد:
1 شکار
2 رقابت

3 همزیستی 
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شکار: 
بیشترین فرم ارتباطات در زنجیره غذایي، فرم شکار و 

شکارچي است. 

رقابت:
هنگامي که تعدادي از گونه ها در یک اکوسیستم سعي 
از یک منبع مشخص، محدود و کمیاب  استفاده  در 
را داشته باشند، رقابت بین گونه اي خاصي بین آنها 
به وجود مي آید. منابع محدود ممکن است غذا، آب، 
دی اکسیدکربن، نور خورشید، مواد غذایي موجود در 
خاک، فضا، پناهگاه یا هر چیزي که براي بقا نیاز است، 
باشد. در نتیجه، رقابت بین گونه اي از وابستگي دو یا 

چند جمعیت به منابع محدود مشابه ایجاد شود.
 

همزیستي: 
رابطه همزیستي به صورت کلي اختیاري و اجباري در 
بین موجودات زنده پدید مي آید. رابطه همزیستي به 

سه صورت زیر دیده مي شود: 
1ـ همیاري: چنانچه دو موجود از یکدیگر بهره مند شوند همیاري نامیده مي شود. زندگي باکتري ریزوبیوم در 

ریشه های گیاهان لگومینه نمونه اي از یک همیاري است.
2ـ هم سفرگي: چنانچه یک موجود سود برد و دیگري 
نه سود و زیان، رابطه هم سفرگي نامیده مي شود. مثل 
رابطه ما بین کوسه ماهي و ماهي بادکش دار که ماهي 
بادکش دار توسط بادکش هاي دهان خویش به کوسه 
ماهي مي چسبد و مسافت طوالني را بدون اینکه به 

کوسه سود یا زیان وارد کند مي پیماید. 
3ـ انگلي: انگل از ارگانیسم دیگري که میزبان نام دارد 
تغذیه مي کند ولي نه مانند شکارچي. انگل در دوره اي 
از سیکل زندگي میزبان خود، درون و یا روي میزبان 
زندگي مي کند و از او تغذیه کرده و کم کم او را ضعیف 
مي کند و میزبان طي این عمل یا مي میرد و یا سالم 
باقي مي ماند. گیاهان و جانوران هم مي توانند انگل و 

هم میزبان انگلي دیگر باشند.

شکارچی و شکار

رقابت

هم سفرگی

زندگی انگلی کك روی پوست جانوران
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اهمیت گونه ها در اکوسیستم: 

هر اکوسیستم از یک سري گونه هاي با اهمیت درست شده است که اگر آن گونه ها نباشند آن اکوسیستم به هم 
مي خورد. به عنوان مثال سمور آبي که در آب هاي آمریکاي شمالي زندگي مي کند از بعضي گونه هاي مهاجم تغذیه 
مي نماید و باعث تعادل محیط مي شود. در داخل فاضالب هاي کارخانه ها که حاوي جیوه مي باشند، قارچ هایي 
رشد مي نمایند که همراه مواد غذایي خود از این جیوه استفاده مي کنند لذا محیط اکوسیستم را پاک مي نمایند. 

نابودی این قارچ ها باعث زیاد شدن جیوه در آب شده و منطقه را مسموم مي نماید.

 اثرات انسان بر اکوسیستم: 
انسان به منظور کسب خواسته هاي مادي خویش در اکوسیستم هاي جهاني دخل وتصرف مي کند و آن را تغییر 
مي دهد. به عنوان مثال انسان جنگل ها و مراتع را مي تراشد و در آن کشت مي نماید و یا به ساختمان سازي 
مي پردازد و در این میان به اکوسیستمي ناقص و ساده به نام شهر یا انواع بزرگراه ها تبدیل مي کند در حالي که 
توسعه پایدار، نگهداري اکوسیستم هاي طبیعي را در کنار توسعه انساني تأکید مي نماید. مشکل اساسي این است 
که چنین تغییراتي موجب هجوم آفت ها، علف هاي هرز و امراض گیاهي ناشي از میکروارگانیسم هاي ناخواسته 
مي گردد که باعث نابودي برخی گونه های گیاهي و تولیدات آنها مي گردد و درنتیجه استفاده از آفت کش ها و 
علف کش هاي مصنوعي به تدریج مقاومت آنها افزایش مي یابد و درجه اثرپذیري مواد شیمیایي نیز به تدریج 
ازبین مي رود. دامداران با کشتار گونه هاي وحشي مانند گرگ ها، عقاب ها و دیگر جانوران حیات وحش، سعي 
در حفظ دام هاي خویش دارند که در این صورت موجب انقراض حیات وحش منطقه مي گردند و نیز به منظور 

را  وچراگاه ها  مراتع  خویش،  دام هاي  نمودن  پروار 
بیش از حد ظرفیت مورد استفاده قرار داده و باعث 
نابودي مراتع و نیز فرسایش خاک مي شوند. استفاده از 
سوخت هاي فسیلي در صنایع وسایط نقلیه موتوري و 
مراکز خانگي و تجاري موجب بروز آلودگي هاي صنعتي 
و شهري و در نتیجه تولید باران هاي اسیدي مي گردد. 
در سطح جهان  انساني  ازدیاد جمعیت  در حقیقت، 
موجب نابودي اکوسیستم هاي کره زمین و کاهش تنوع 

زیستي مي گردد.

پژوهش
تخم مرغی   نام سینی های شانه  به  و  باشد  بذر، مکان، جدا داشته  از سینی هایی که هر  استفاده 
معروف هستند بهتر از کشت در داخل سینی کاشت معمولی )ترین( می باشد در خصوص دالیل آن 

تحقیق نموده وحداقل سه دلیل مهم آن را نام ببرید.
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 توالي، تحول و بلوغ اکوسیستم

توالی اولیه

2ـ گل سنگ ها جایگزین جلبك ها 1ـ جلبك هایی در منافذ سنگ مستقرند
شده اند

3ـ سنگ پوشیده شده از خزه، خزه از 
بقایای گل سنگ ها استفاده می نماید

4ـ یك شکاف در سنگ ایجاد شده و 
خاک تولید شده از بقایای به جا مانده 

از گل سنگ و خزه در این شکاف آماده 
پذیرش دانه های گیاهان می باشد

   

نحوه تحول جامعۀ زنده و به بیان دقیق تر، تحول و تکامل اکوسیستم را اصطالحاً »توالي اکولوژیک« یا بلوغ 
اکوسیستم مي نامند. ماهیت تحول و بلوغ جایگزین شدن منظم و جهت دار جامعه هاي زنده یکي به دنبال دیگري 
است. توالي با استقرار کم نیازترین جامعه ها آغاز مي شود و هر جامعه اي شرایط محیط را براي استقرار جامعه اي 
دیگر و جامعه اي پرنیازتر از خود آماده مي سازد. به تعبیري دیگر، علت توالي، نوسان توان رقابت جانداران به دنبال 

تحول در شرایط محیط است.
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اکوسیستم هاي جنگلي و علفزار: 

جنگل و بیشه زار که در حال حاضر حدود یک سوم سطح خشکی های زمین را مي پوشانند از بزرگ ترین، 
پیچیده ترین و مهم ترین تولیدکنندگان اکوسیستم هاي جهانند. ترکیب غالب آنها شامل درختان چوبي چند ساله 
با ارتفاع بیش از سه متر است. این درختان، یک تنه و تاج الیه اي مشخص از شاخه هاي برگ دار دارند. درختچه ها 
در مقایسه با درختان عموماً ارتفاع کمتر از سه متر داشته و سایه اي کوتاه و تاج الیه اي نامشخص دارند اشکال 

درختي به تعداد زیادي جنس و گونه از تیره هاي مختلف تقسیم مي شود. 
سه گروه مهم از اشکال زیستي درختي عبارت اند از:

1 مخروطیان همیشه سبز با برگ هاي باریک
2 درختان خزان شونده با برگ هاي پهن

3 درختان پهن برگ اسکلروفیلوس )درختان همیشه 
سبز پهن برگ( 

تکامل مخروطیان به نسبت بقیه زودتر صورت گرفته 
به وجود  شمالي  نیمکره  مناطق سرد سیر  در  و  است 

آمده اند. 
معموالً  و  است  سبز  همیشه  برگ ها  مخروطیان،  در 
سال  هفت  تا  وگاهي  نیست  فصلي  برگ ها  ریزش 
برگ هاي سوزني خود را نگه مي دارند. این مسئله باعث 
مي شود که مخروطیان خیلي زودتر و قبل از مساعد 
آغاز کنند و  را  فتوسنتز  شدن کامل شرایط محیط، 
به همین دلیل مي توان گفت که مخروطیان، بزرگ ترین 
اشکال گیاهي جهان را تشکیل داده و گاهي قطرشان 
بسیار زیاد شده و ارتفاعشان به بیش از 80 تا 120 متر 

مي رسد. 
از نظر تکاملي، درختان اسکلروفیلوس پهن برگ همیشه سبز و خزان شونده به نسبت مخروطیان جوان ترند و 
گیاهان غالب مناطق گرم و مرطوبند. آنها به سرما حساسند و در حال حاضر شاخص مناطق مرطوب و گرمسیر 
تا معتدله هستند. در حقیقت، درختان پهن برگ خزان شونده، ترکیب مهم اکوسیستم هاي جنگلي در مناطق 
جنگلي معتدله مرطوبند وتنوع فصلي را در فصول مختلف یعني بهار گرم، تابستان خیلي گرم، پاییز معتدل و 
زمستان سرد نشان مي دهند. هنگامي که شرایط نوري یا دمایي مناسب مي شود، برگ هاي مزوفیلوس مي توانند 
فتوسنتز کنند. از نظر زیستگاه، خزان شونده هاي با برگ هاي مزوفیلوس مي توانند به سرما و خشکي سازش یابند.

ویژگي هاي شاخص اکوسیستم هاي جنگلي: 
بیوماس گیاهي، درختان به دلیل اندازه و طول عمرشان، بیش ترین بیوماس و اکوسیستم هاي پیچیده زمین را 
تشکیل مي دهند. در جنگل ها، حتي در یک جنگل ایستا و بالغ، سه چهارم جنگل را درختان تشکیل مي دهند. 
به این علت، مقدار بیوماس گیاهي در هکتار باالست که علت آن وجود تاج الیه وسیع و ضمایم ریشه اي گسترده 
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درختان است نوع اشکوب بندي و میزان ساختارها به میزان بیوماس درختي و نیز به عمق و تراکم تاج الیه درختي 
در شرایط محیطي خاص بستگي دارد. در مواردي مثل جنگل هاي باراني گرمسیري، نمو یک یا چند الیه تاج 
پوشش درختان مي تواند نور را کم کند و مانع رسیدن نور به اشکوب هاي پایین و زیر آنها شود. نمو ساختاري نیز 
به مکان ها و تغییرات فصلي در تراکم تاج الیه بستگي دارد که باعث تشکیل درختچه، علف زار و الیه اي از خزه ها 

و گل سنگ ها مي شود. 

انواع جنگل ها: 
جنگل هاي امروزي از نظر بیوماس، ترکیب گونه ها، ساختار و تولیدات با هم تفاوت دارند که به میزان سازش با 

محیط هاي فیزیکي، مرحله نمو و تأثیرات انسان در تغییر آنها بستگي دارد.
به طور کلي، عوامل زیست محیطي مؤثر در تقسیم بندي جنگل ها عبارت اند از:

1 شرایط محیطي به ویژه آب و هوا است.
2 سیماي کلي درختان غالب جنگل که از طریق اندازه و شکل آنها و نیز پایداري، بقا و تداوم استقرار برگ ها مثل 
پهن برگي، سوزنی برگي، بزرگ و کوچک بودن برگ، تقسیمات برگ، همیشه سبز یا خزان شونده بودن یا هر دو 

تعیین مي شود. 
3 جنگل براساس غالب بودن گروه هاي گیاهي مخروطیان، بازدانگان، گیاهان گلدار، نهاندانگان، تیره، جنس یا 

گونه مثل بلوط، صنوبر، کاج یا غیره تعیین مي شود.
انواع اصلي جنگل ها به ترتیب ذیل مشخص مي شوند: 

 جنگل باراني گرمسیري
 جنگل هاي خزان شونده گرمسیري

سبز(  همیشه  برگ  )پهن  اسکلروفیلوس  جنگل   
مدیترانه اي

 جنگل همیشه سبز و پهن برگ معتدله
 جنگل پهن برگ خزان شونده

 سوزني برگ درختي همیشه سبز

در اصطالح اشکوب اشاره به الیه و طبقات عمودی موجودات زنده با شرایط محیطی که یک جامعه حیاتی 
دارند می باشد، اشکوب بندی را می توان یکی از خصوصیات عمده هر جامعه حیاتی دانست و نباید آن را با 
منطقه بندی که مربوط به آرایش یا طرز قرار گرفتن مناطق حیاتی یا فاکتور های غیرحیاتی در یک سطح 

گسترده افقی می باشد، اشتباه گرفت. 

بیوماس یا زیست توده 
از منابع مهم انرژي هاي تجدید شونده می باشد در خالل پدیده فتوسنتز، انرژي خورشیدي در گیاهان 
ذخیره مي شود و باعث رشد و نمو آنها مي گردد این انرژي خورشیدي در مواقع مصرف، قابلیت تبدیل به 

انرژي را دارا مي باشد.
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شامل  علفزار  اکوسیستم هاي  علفزار:  اکوسیستم 
آنها  غالب  گیاهي  پوشش  که  است  اکوسیستم هایي 
مي دهند.  تشکیل  گندمیان  اکثراً  و  علفي  گیاهان  را 
متعددي  و مشخص  مجزا  علفزار، صفات  اکوسیستم 
دارد که آن را از جنگل متمایز مي کند که عبارت اند از: 

  ویژگي اول، غالبیت 
  ویژگي دوم، ساختار رویشي علف ها 

  ویژگي سوم، نسبت باالي بیوماس کل اکوسیستم 
علفزار است که زیر سطح زمین قرار دارد. سیستم ریشه، 
حجم زیادي از مواد آلي را به خاک اضافه مي کند که 
باعث تقویت جمعیت زیادي از جانوران خاک مي شود. 

انواع علفزارها: 
اکثر بوم شناسان گیاهي در بیان مفهوم ریخت شناسی، شکل رویشي گونه هاي علفی غالب و ماهیت فیزیکي 

زیستگاه را در نظر مي گیرند. از نظر منشأ، چندین نوع علفزار تشخیص داده شده است: 
1 علفزارهاي نیمه خشک، که در نواحي بین جنگل و بیوم هاي بیاباني وجود دارند. نواحي که بارندگي در آنها 

به طور مشخص فصلي بوده و به شدت متغیر است و آب قابل استفاده خاک براي رشد درخت کافي نیست. 
2 علفزارهاي کوهستاني )alpine( ، که در ارتفاعات باال که فصل حرارتي رشد براي رشد و نمو درخت کافي 

نیست وجود دارند.
3 علفزارهاي جانشیني )successional( ،که جایگزین جنگل یا رویش درخت زار قبلي مي شود و از طریق چرا 

یا آتش سوزي جنگل ها و مراتع ادامه حیات مي دهد. 
4  علفزار هاي زراعي، که به طور عمده از طریق کاشتن ایجاد مي شود و به وسیله زه کشي و کود دادن اصالح شده 

و شاید از این طریق است که پایدار و دائمي مي شوند. 
5  علفزارهاي یک ساله که در نواحي داراي آب و هواي مدیترانه اي ایجاد مي شوند. جایي که زمین هاي کشاورزي 

رها شده و به وسیله گراس هاي یک ساله و فورب هاي چند ساله اشغال مي شوند.

اکوسیستم هاي کوهستاني: 

اکوسیستم هاي کوهستاني از یک سو در ارتباط با اکوسیستم هاي متنوع طبیعی آبي و خشکي قرار داشته و از سوي 
دیگر به اکوسیستم هاي انسان ساخت شهرها وکشتزارها مرتبط هستند. کوه ها بخش مهمی از زمین های خارج 
از آب را شامل مي شوند که ویژگي هاي کاماًل متفاوتي با اراضي مسطح داشته و بهره وري از بستر آنها به عنوان 
اراضي زراعي یا استفاده از منابع موجود آنها نیاز به مالحظات زیست محیطي زیادي دارد. زیرا اکوسیستم هاي 
کوهستاني در برابر دگرگوني ها و اختالالت بسیار جزیي نیز حساس بوده اثرات دخالت هاي نامحسوس و سطحي 

انسان به ویژه در اراضي کوهستاني و مرتفع عموماً غیرقابل برگشت مي باشد. 
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 ارتبــاط اکوسیســتم هاي کوهســتاني با ســایر
اکوسیستم ها: 

اکوسیستم هاي کوهستاني در ارتباط با اکوسسیتم هاي 
از:  عبارت اند  آنها  مهم ترین  که  دارند  قرار  دیگري 
اکوسیستم هاي آب  هاي راکد، اکوسیستم هاي آب هاي 

روان و اکوسیستم هاي خشکي. 
اراضي کوهستاني به طور معمول داراي ویژگي هاي زیر 

هستند: 
با افزایش ارتفاع، فشار هوا، درجه حرارت کاهش یافته 
و برودت هوا افزایش مي یابد. از طرف دیگر، تشعشعات 
ماوراء )تشعشعات با طول موج کوتاه( افزایش مي یابد. 
با افزایش ارتفاع، پوشش گیاهي تغییر یافته و رویش 
گیاهي محدود مي شود. پستي و بلندي، داراي دو اثر 
مهم مي باشد: از یک سو، در سطح محلي باعث تغییر 
آب و هوا مي شود و از سوي دیگر با توجه به ارتفاع، 
درجه و جهت شیب و جهت عمومي رشته کوه ها، خاک 
زیستگاه را تغییر مي دهد. به طور کلي، سطوح ایستایي 
سفره هاي آب زیر زمیني در دره ها نسبت به کوه ها باال 
بوده و به سطح خاک نزدیک تر است. زیرا سرعت نفوذ 
آب در کوه ها سریع تر بوده و آب در سطح عمیق تري 
قرار مي گیرد، در نتیجه شرایط خشکي در کوه ها بیشتر 

حاکم است.

انسان و محیط زیست کوهستاني: 
تقریباً ده درصد جمعیت جهان در مناطق کوهستانی 
زندگي مي کنند و بیش از 40 درصد از جمعیت جهان 
وابسته  کوهستاني  متنوع  منابع  به  طریقي  به  نیز 
هستند. آب، مواد معدني، چوب، کشاورزي، تفرج و 
توریسم و سایر ثروت هاي طبیعي کوهستاني زندگي 
بیش  فشار  مي کند.  تأمین  را  مردم  از  کثیري  شمار 
باعث  کوهستانی  اکوسیستم هاي  روي  انسان  حد  از 
بروز یک رشته پدیده هاي زیان بار نظیر ریزش خاک، 
فرسایش، مسلح شدن آب در اثر حمل مواد و سیالب، 
تخریب جاده ها، انهدام سیستم هاي کشاورزي، انهدام 
سیستم هاي آبیاري و پر شدن مخازن آبي مي گردد. 

تأثیر انسان بر کوهستان عمدتاً رو ي پوشش گیاهي 
ملموس تر است. 

اکوسیستم هاي  تهدیدکننده  و عوامل  موقعیت 
کوهستاني:

جهان  کشورهاي  تمامي  در  کوهستاني  اکوسیستم 
به  و  شده  دگرگون  انساني  مؤثر  فعالیت هاي  اثر  در 
تخریب کشیده شده است.  این دگرگوني ها از نظر نوع 
عوامل، شدت آسیب، میزان خطر و درجه حساسیت 
در کشورهاي مختلف کاماًل متفاوت است. درصد قابل 
توجهي از خاک کشورها را مناطق کوهستاني تشکیل 
مي دهند به عنوان مثال نیمي از کشور ایران، کوهستاني 
است یا نزدیک به 80 درصد کشور افغانستان کوهستاني 
است. فعالیت مؤثر و دگرگون کننده در اکوسیستم هاي 
کوهستاني کشورهاي جهان سوم بدون توجه به شدت 

آنها تا حدودي یکسان بوده و به قرار زیر مي باشند:
 پاک تراشي جنگل ها در حوزه آبخیزها

 تبدیل مراتع براي افزایش توسعه اراضي زراعي
 بوته کني و از بین بردن پوشش گیاهي طبیعي خاک
 چوب کشي و استفاده از منابع چوبي حوزه آبخیزي ها

 براي مصارف سوخت
 چراي بي رویه در اراضي مرتعي و جنگلي

 کشت نادرست در اراضي شیب دار
 آتش سوزي و ایجاد حریق

 جاده کشي و توسعه بي رویه شبکه هاي دسترسي
 بهره برداري از معادن بدون احیاي اراضي تخریب 

یافته در برخي از کشورها
تحت  شیب دار  و  کوهستاني  اراضي  از  بهره وري   
مدیریت قرار گرفته و تدابیري نظیر موارد ذیل اتخاذ 

شده است:
 کلیه اراضي که زاویه شیب آنها کمتر از 20 درجه 
باشد، براي امور کشاورزي و استقرار کانون هاي تمرکز 

انساني اختصاص مي یابند. 
 اراضي مجاور مناطق مسکوني که زاویه شیب آنها 
20ـ45 درجه باشد صرفاً براي درخت کاري و احداث 
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باغ اختصاص مي یابد.
 اراضي مجاور مناطق مسکوني که زاویه شیب آنها 
باغکاري  براي  صورتي که  در  باشد  درجه  20ـ45 
مناسب نباشند و کلیه اراضي که شیب آنها بیشتر از 45 

درجه باشد به جنگل داري اختصاص مي یابد.
 اراضي واقع در فراتر از ارتفاع 4 هزار متر باید تحت 
براي  و  گرفته  قرار  مرتع داري  طرح هاي  مدیریت 

نگهداري از مراتع آن باید تناوب چرا صورت گیرد. 
پیرامون اراضي کشاورزي و فاصله بین اراضي جنگلي 
و  مثمر  درختان  کشت  به  باید  مسکوني  مناطق  و 
چند منظوره اختصاص یابد تا بخشي از نیازهاي مردم 
از نظر سوخت، علوفه و سایر فراورده هاي چوبی تأمین 
طبیعي  منابع  به  آنها  وابستگي  تدریج  به  و  گشته 

اکوسیستم هاي کوهستاني کاهش یابد.

اکوسیستم کویري: 

و  خشک  مناطق  از  جزئي  کویري  اکوسیستم هاي 
وسیعي،  طیف  در  و  مي شوند  محسوب  نیمه خشک 
صحاری خشک تا مناطق بیاباني و نیمه بیاباني، یک 
سوم سطح خشکي را پوشانده و در 60 کشور جهان 

پراکنده اند. 
کویري،  اکوسیستم هاي  همه  مشترک  ویژگي 
ناپایداري تعادل اکولوژیک آنهاست و کمبود باران یا 
فقدان آن، عمده ترین عامل محدود کننده اقلیمي این 
اکوسیستم ها به شمار مي رود. این مناطق درصورتي که 
به طور طبیعي به حال خود گذاشته شده و از دخالت هاي 
مخرب انساني مصون باشند، حتي در شرایط دشوار 
فقدان باران نیز قادرند تعادل پویاي خود را حفظ کرده 
و کمبود هاي خود را در خشکسالي ها، در سال هاي 
جریان هاي  دیگر،  به عبارت  کنند.  جبران  مساعد 
طبیعي مي توانند در بلند مدت، عدم تعادل اکولوژیک 
را ترمیم کرده و بدین ترتیب زمین، چشم انداز و منظره 

طبیعي خود را باز یابد. 
بیشتر  کویري  اکوسیستم هاي  پایداري  و  ثبات 
تحت تأثیر بخش هاي زنده )پوشش گیاهي و گونه هاي 
جانوري( قرار دارد و به همین دلیل نسبت به جنبه هاي 
اکولوژیکي اکوسیستم ها قابلیت تغییر پذیري بیشتري 
داشته و مي توانند به سادگي به دست بشر دستکاری 
شوند. این مناطق به عنوان بخشي از اراضي حاشیه اي 
در مطالعات برنامه انسان و کره مسکونی، جاي ویژه اي 

پیدا کرده اند.
 

 عمده ترین ویژگي ها و اهمیت اکوسیستم هاي کویري 
را مي توان به قرار زیرجمع بندي نمود:

علي رغم  کویري  اکوسیستم هاي  از  بهره برداري    1
وجود پاره اي از موانع طبیعي که کشت و زرع متمرکز 
را اغلب غیر ممکن مي سازد، از دیرباز به ویژه به صورت 
مرتع، سابقه دیرینه اي داشته است. جوامع انساني از 
طریق گزینش شیوه ها و تدابیري که انطباق عقالیي 
آنها را با شرایط فیزیکي و اقلیمی محیط زیست نشان 
مي دهد، آگاهانه ازمنابع محدود آن استفاده کرده و در 
حال حاضر نیز جمعیت کثیري از مردم از نظر زیستي 
)دامداري، عشایري و کوچنده( وابسته به این اراضي 

هستند.
مناطق  در  کویري  اکوسیستم هاي  از  دسته  آن    2
خشک و نیمه خشک که در توالي بال فصل استپ هاي 
نیمه بیاباني قرار داشته و به صحرا هاي خشک دروني 
بهره برداري  و  مخرب  فعالیت هاي  اثر  در  مي رسند، 
معرض  در  به شدت  آنها  طبیعي،  منابع  از  بي رویه 
تخریب و فروسایي قرار داشته و به عرصه هاي خشک تر 
و غیر قابل زیست تري تبدیل شده اند. در واقع مي توان 
گفت چشم انداز کنوني آنها بازگو کننده سیماي اولیه 

آنها نبوده و نتیجه سیر تکامل طبیعي آنها نیست.
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باید  تنوع ژنتیک موجود  تمام  از  براي حفاظت    3
جوامع زیستي اعم از گیاهي یا جانوري در زیستگاه هاي 
مورد  توجه  قابل  سطحي  در  خود،  اصل  و  طبیعي 
حمایت قرار گیرد. اکوسیستم هاي کویري، زیستگاه 
بخش قابل توجهي از تنوع گونه هاي گیاهي وجانوري 
به شمار آمده و برخي از حیات وحش این زیستگاه ها از 
جمله گونه هاي با ارزش، در معرض تهدید، آسیب پذیر، 

در خطر انقراض و یا کمیاب به شمار مي رود.
4 زیستگاه هاي کویري جدا از گونه هاي حیات وحش 
مهم و حمایت شده اي که دارند، از نظر برخي گونه ها 
پرندگان  )جوندگان(،  کوچک  پستانداران  نظیر 
شکاري و به ویژه خزندگان، بسیار غني هستند. این 
دسته از زیست مندان از اجزاي اصلي و عمده ساختار 
اکوسیستم هاي کویري به شمار مي روند. گستره مناطق 
کشور  و خشک  گرم  نیمه حاره اي،  اقلیم  در  کویري 
ایران از این نظر نمونه وار هستند. این مناطق، زیستگاه 
عمده خزندگان کشور بوده و داراي تعداد قابل توجهي 
مهم  زیستگاه هاي  مي باشند  نیز  اندمیک  گونه هاي 
کویري ایران در سه حوزه فالت مرکزي، سیستان و 
بلوچستان پراکنده اند. خزندگان این سه حوزه، عمدتاً 
به عناصر گیاهی صحرا و فالت مرکزي وابسته هستند. 
از  پاره اي  براي  کویر  زیستگاهی  اهمیت  از  جدا   5
براي  آن  رویشگاهي  اهمیت  جانوري،  زیست مندان 
برخي از گونه هاي گیاهي نیز بسیار است. جوامع گیاهي 
شن دوست در کمال شگفتي و با سازگاري اعجاب انگیز 
علي رغم  میکشند.  رخ  به  را  حیات  نشانه هاي  خود، 
گونه هاي  بیشتر  شني،  کویر هاي  گسسته  پراکنش 
تا  کنترل کننده  اقلیمی  عوامل  وجود  با  شن دوست 
دوردست ترین مناطق شني راه مي یابند و باد در این 

انتشار، نقش عمده اي براي آنها دارد. 

6 بهره برداري از منابع اکوسیستم هاي کویري نیاز به 
مراقبت هاي ویژه دارد، زیرا تولید بیولوژیک آنها در واحد 
سطح نسبت به سایر اکوسیستم ها، در سطح پایین تري 
قرار داشته و پوشش گیاهي، به عنوان تشکیل دهنده 
تابع  اکوسیستم ها،  این  ساختماني  و  اصلي  سیماي 
در  مي باشد.  باران  عمدتاً  و  اقلیمی  عوامل  نوسانات 
به دلیل  بهره برداري بي رویه و عدم حفاظت،  صورت 
امکان  ادافیکي(،  ـ  )اقلیمی  رویشي  محدودیت هاي 
ترمیم و احیاي آنها کمتر امکان پذیر بوده و باید براي 

همیشه آنها را از دست رفته تلقي نمود.
7 پوشش گیاهي کم پشت و پراکنده اکوسیستم هاي 
کویري، جدا از سایرتأثیرات آنها، از نظر حفاظت خاک 
حائز اهمیت ویژه اي بوده و در صورت فقدان آنها، خاک 
پراکنده گشته و به توده بي ثبات و متحرکي تبدیل 
مي شود. در نهایت، صحاري عریان، تل هاي شني و 
را گسترش مي دهد. پوشش گیاهي  از حیات  عاري 
کارکردهاي  حفظ  در  مناطق  این  در  خاک  محافظ 
متعادل اکوسیستم ها نقش تعیین کننده اي داشته و 
در صورت نابودي آن، روند فروسایي بدون بازگشتي 
را سبب مي شود که در نهایت اکوسیستم هاي کویري 
را به درجات خشک تر و نامساعدتر سوق داده و روند 

بیابان زایي را تشدید مي کند. 
8 بیابان زایي در مناطق نیمه خشک، سابقه اي دیرینه 
بیابان زایي  نیست.  مناطق  این  مختص  ولي  داشته 
فرایندي است که طي آن در اثر فروسایي بیولوژیکي، 
دست  از  را  خود  تجدید پذیر  طبیعي  منابع  زمین، 
بي رویه  استفاده  اثر  در  معموالً  بیابان زایي  مي دهد. 
انسان به وجود آمده و عمدتاً نیز از بخش هاي کوچکي 
شروع شده و با پیوستن آنها با یکدیگر توسعه یافته و 

اراضي وسیعي با ویژگي هاي بیاباني نمایان مي شود. 
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موجودات زنده بیاباني )گیاهان و جانوران بیابان( 
وقتی رطوبت و بارندگی کم شود، مراتع به بیابان تبدیل می شوند و این نتیجه یک توالی طبیعی است. بیابان ها در 
حدود یک پنجم سطح زمین را فرا گرفته اند. مثاًل در ایران، کویر مرکزی بخش عمده ای از مملکت ما را غیر قابل 
استفاده کرده است. میزان باران ساالنه بیابان معموالً کمتر از 250 میلی متر است و آنچه می بارد به سرعت تبخیر 
می شود.کمی رطوبت هوا، نور شدید خورشید، روزهای داغ، شب های سرد، تبخیر زیاد، وجود بادهای دائمی 
شدید، سبب شده است که زندگی در این محیط دشوار باشد. اختالف درجه حرارت شب و روز بسیار زیاد است. 
درجه حرارت هوای بیابان درروز ممکن است گاهی به 80 ـ70 درجه سانتی گراد برسد و در شب تا به درجه 
یخ  زدن پایین بیاید. در چنین آب و هوایی فقط گیاهان و جانورانی می توانند دوام بیاورند که زندگی خود را با وضع 
طبیعی این منطقه تطبیق دهند. قسمت های وسیعی از منطقه بیابانی ایران را نمک یا تل ها و تپه هایی از شن 
روان پوشانده است. در بیابان گاهی بادهای تند می وزد که شن ها را جا به جا می کند یا طوفان هایی از شن پدید 

می آورد که به کشت زار های روستاها، جاده ها و چراگاه های اطراف کویر آسیب فراوان می رساند. 
جمعیت  رویشي،  اشکال  نوع  علي رغم 
گیاهی و جانوری در بیابان از نظر گونه 
نسبتاً فقیر است. در مقیاس هاي قاره اي، 
تنوع گونه هاي مارمولک و جوندگان و 
چند گونه گیاهی با افزایش بارش همراه 

است. 
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پوشش گیاهي بیابان: 
شامل  ساله:  چند  بوته اي  خارهاي   1
جنوب  در  کاکتوس  مشخص  جوامع 
غربي آمریکا و بوته هاي کوتاه است که 

کمی چوبي شده اند.
2  پوشش گیاهي چند ساله درختچه اي: 
مرکب از چند گونه گوشتي کوتاه 30 
کمي  تعداد  و  سانتي متري   120 تا 

درختچه و علف هاي چند ساله است.
پوشش  یا  بي دوام  گیاهي  پوشش   3
از  مرکب  فصلي:  علف هاي  گیاهي 
یک ساله ها و چند ساله ها و به طور غالب 

گراس هاست. 
4 پوشش گیاهي تصادفي )accidental(: شامل گیاهان بي دوام یک ساله است که در نواحي داراي بارندگي کم 

و ناگهاني، روي خاک هایي می رویند که رطوبت را به حد کافي نگه مي دارند. 

سازش موجودات عالي با شرایط بیابان: 
موجودات زنده اي که در بیابان هاي داغ دنیا ساکن هستند؛ قادرند با گرماي شدید و خشکي مقابله کنند و 
نمي گذارند حرارت دروني و میزان از دست دادن آب بافت ها به حد کشنده اي برسد. گیاهان و جانوران بیابان ها 
براي زیست خود روش هاي مشابه مورفولوژیکي و رفتاري دارند که اگرچه منحصر به موجودات مناطق بیاباني 
نیست، این موجودات نسبت به رقباي واقع در منطقه معتدله )مرطوب( این رفتارها بیشتر مشاهده می شود. دو 

روش اصلي این موجودات، یکي دوري جستن از گرما و دیگري بردباري نسبت به گرما و کمبود آب است. 

تنوع زیستي در اکوسیستم هاي خشكي ایران: 

ایران، سرزمیني گسترده است و عرصه گسترده آن داراي اقلیم های مختلف است. تنوع شکل و ترازهاي جغرافیایي 
در ایران، موجب ایجاد اکوسیستم هاي متنوع شده و به تبع این پدیده و موقعیت جغرافیایي در کره زمین، داراي 
گونه هاي مختلف جانوري و گیاهي گردیده است که مي توان مانند آن و یا انواع آن را در اوراسیا و آفریقا مشاهده 
نمود. تنوع گونه اي و صور و شیوه هاي مختلف حیات و نحوه پراکندگي و تراکم آن در بخش بیو سفر یکسان نبوده 
و رابطه معني داري با شرایط اکوسیستم و عملکرد آنها دارد. به طوري که بیشترین تنوع گونه ای و صور مختلف 
زیستي را مي توان در مناطق استوایي مشاهده نمود. نتیجه تحقیقات دانشمندان نشان داده که تنوع زیستي در 

مناطق استوایي، بیش از 6 برابر مناطق سرد اروپاست. 

فکر کنید
چگونه می توان از اکوسیستم کویر محافظت کرد؟ 
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پرسش
به نظر شما چرا تنوع زیستی ایران از مناطق سرد اروپا بیشتر است؟ 

هر چه از خط استوا دورتر شده و به قطبین نزدیک مي شویم، صور مختلف حیاتي تغییر یافته و از تراکم گونه اي 
و پراکندگي آن کاسته مي شود. سرزمین ایران به دلیل قرار گرفتن در عرض باالتر از خط استوا، از تراکم و تنوع 
گونه هاي کمتري در هر هکتار از اراضي خود بهره مي برد. ولي باید توجه داشت، ایران سرزمیني گسترده با تضادهاي 
اقلیمی و ترازهاي جغرافیایي مختلف است. این شرایط، همراه با وضعیت و موقعیت جغرافیایي آن موجب گردیده 
که ایران نسبت به سایر کشورهاي هم جوار و هم عرض خود از تنوع گونه اي بیشتر و شیوه هاي حیاتي متفاوت تري 
برخوردار گردد به طوري که این سرزمین را مي توان به عنوان پل ارتباطي بین 4 ناحیه جغرافیایي گیاهي و به تبع 

آن جانوری شامل مدیترانه اي، ایران و توراني، اروپا و سیبري، صحرا و سندي به شمار آورد. 
مجموع فرایند هاي حیاتي و عملکردي اکوسیستم تأثیر پذیر از این چهار ناحیه جغرافیایي موجب شده است که 
دانشمندان و محققین، ایران را از نظر گیاهي به چهار ناحیه اصلي به نام هاي ایران و توراني، خلیج عماني، خزري 
و زاگرسي تقسیم نمایند. این چهار ناحیه به دلیل گستردگي عرصه و تفاوت هاي موجود در شکل زمین و ارتفاع، 

داراي اکوسیستم هاي مختلف با عملکرد هاي گوناکون مي باشند. 
ناحیه خلیج عماني، که از اراضي تأثیر پذیر از خلیج فارس و دریاي عمان برخوردار است، داراي اکوسیستم هاي 

نیمه گرمسیري خشک مي باشد. در این ناحیه، تنوع گونه اي بیشتر از منطقه ایران توراني مي باشد. 
ناحیه زاگرس که شامل اراضي غرب ایران است و از بخش هاي جنوبي آذربایجان تا فارس ادامه دارد، به دلیل 
شکل هاي متنوع زمین شناسي و ارتفاعات مختلف، داراي اکوسیستم هاي گوناگون مي باشند. اما این تنوع، 
تحت تأثیر موقعیت جغرافیایي سیاسي منطقه و نیز راه هاي معیشتي ساکنین آن قرار داشته و دارد. به این دلیل، 
در طول قرن گذشته صدمات زیادي به تنوع گونه اي و شیوه هاي حیاتي و به خصوص جانوري آن وارد شده است. 
این شرایط موجب انقراض شیر آسیایي در ایران و به آستانه انقراض کشاندن برخي از گونه هاي با ارزش نظیر گوزن 
زرد گردیده است. هر چند که سایر گونه هاي بزرگ جثه، نظیر خرس قهوه اي، کل و بز، قوچ و میش، آهو، جبیر، 
گورخر و یوزپلنگ نیز امروزه در شرایط مطلوبي از نظر تعداد افراد و جمعیت ها و نیز پراکندگي وتراکم قرار ندارند. 
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توسعه پایدار: 

سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحدFAO(1(، توسعه پایدار را به این صورت تعریف مي کند: توسعه پایدار 
عبارت است از مدیریت و حفاظت اساسي از منابع طبیعي و جهت دادن فناوري و سنت ها به طریقي که اطمینان 

حاصل شود که نیاز هاي انساني براي همیشه در حال حاضر و براي نسل آینده برآورد مي گردد. 
توسعه پایدار اکولوژیکي، بهترین و ایده آل ترین نوع توسعه محسوب مي شود و عبارت است از توسعه اي که کیفیت 
کلي زندگي را در حال و آینده بهبود بخشیده به طوري که فرایند هاي اکولوژیکی ضروري را براي ادامه زندگي 
حفظ نماید. چنین توسعه پایداري از زمین، آب، گیاهان و منابع ژنتیکي حفاظت مي کند، از نظر محیط زیستي 
مخرب نبوده، از نظر تکنولوژیکي، مناسب و از نظر اقتصادي، توجیه پذیر است. این الگو توسعه از نظر اجتماعي 

نیز پذیرفته شده است. 

تنوع زیستي به عنوان یك منبع کلیدي براي توسعه: 
براي تضمین تولید مواد غذایي و دارویي در آینده، حفظ ذخایر توارثي موجود در طبیعت دست نخورده و بکر، 
امري ضروري است. گونه هاي وحشي و تغییرات ژنتیکي که در گونه ها و بین آنها وجود دارد، بالقوه براي توسعه 
کشاورزي، دارو و صنعت بسیار ضروري است. تنوع زیستي امکان بسیار گسترده اي را فراروي نسل هاي رو به  رشد 
آتي قرار مي دهد. تنها چهار دهه بعد ما باید سه برابر بیش از آنچه امروز تولید مي کنیم غذا داشته باشیم. به همین 
دلیل، ضرورت نگهداري غناي ذخایر توارثي تا جایي که امکان دارد روز به روز بیشتر مي شود. برآوردها نشان 
مي دهد که عالم گیاهي داراي 70 هزار گونه خوراکي است که تنها 20 درصد آن 90 درصد پایه غذایي جهان را 
فراهم مي کند.گونه ها و نژادهاي وحشي قادرند از طریق به نژادي، شمار گونه هاي زراعي را تا هزارها باال ببرند. 
اگر ژن هاي چند گونه وحشي در پرو و اکوادور نبود تا امکان دورگه گیري و به نژادي را فراهم کنند، تولید اقالم 
گوجه فرنگي امروزه در سطح تجاري امکان نداشت. نوع خاصي گوجه فرنگي از جزایر گاالپاگوس این امکان را 
فراهم کرده است که نه تنها رنگ و ارزش هاي غذایی این گونه اصالح شود، بلکه قابلیت برداشت آن به وسیله 

ماشین ها نیز فراهم گردد. 
در عالم جانوري واریته هاي اصالح شده گوشتي مرغان تخم گذار، ماهیان و حشراتي نظیر زنبورعسل و کرم ابریشم 
نیز افزایش یافته اند. این نمونه ها همگي معرف این هستند که در طبیعت و محیط زیست طبیعي، توانایي زیادي 
در این زمینه وجود دارد. استفاده از مواد ژنتیکي طبیعت نه تنها رشد گیاهان را افزایش مي دهد بلکه سطح تولید 

خالص گیاهان زراعي و حیوانات اهلي را نیز ارتقا مي دهد. 

Food and Agriculture Organization ـ١

واحد یادگیری 3

تحلیل محیط زیست و کشاورزی
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اهداف توسعه پایدار:
از  مساوي  فرایند  یک  به  دستیابي  از  است  عبارت 
اجتماعي،  مشارکت  و  عدالت  اقتصادي،  نقطه نظر 
فرایندي که جهت جدیدي را عرضه مي کند و به کمک 
باالتري بهره مند مي گردد و در  از کارایي  تکنولوژي 
نهایت اینکه فرایندي است که از محیط زیست بهره 
گرفته و در حفظ و اعتالي آن مي کوشد. براي رسیدن 
به اهداف ذکر شده توسعه پایدار باید داراي شرایط زیر 

باشد: 
1 از نظر اقتصادي، غني شدن گروهي نباید موجب 
نباید  پایدار  توسعه  شود.  دیگر  گروهي  شدن  فقیر 
از  جامعه  از  عمده اي  بخش هاي  شدن  جدا  موجب 
منافع حاصله از توسعه گردد. ساختاري که رشد آن 
مرهون ایجاد نابرابري است، ممکن است صرفاً از نظر 
بیوفیزیکي پایدار باشد اما از نظر اقتصادي و اجتماعي 

پایدار نباشد.
از نظر اکولوژیکي نباید موجب تخریب و انهدام تنوع 
باعث  نباید  نیز  و  اکوسیستم ها  بیولوژیکي  قدرت  و 
تخریب فرایند هاي اکولوژیکي و سیستم هاي حیاتي 

گردد. 
هم بستگي،  نقش  سیاسي  و  اجتماعي  نظر  از   2
هماهنگي در عمل و مشارکت بین بخش ها و افراد را 

ایفا کند.
3 از نظر تکنولوژي باید ظرفیت ها را براي پاسخ گویي 
براي  دسترس  در  راه هاي  و  برده  باال  تغییرات،  به 

بهره وري مناسب و نگهداري از منابع را افزایش دهد. 
اقتصادي،  سیستم هاي  در  تنوع  وجود  اینکه  آخر 
اجتماعي، فرهنگي، تولیدي و اکولوژیکي نباید به عنوان 
عاملي بازدارنده در توسعه دیده شود، بلکه به عنوان یک 
عامل حمایتي که به کمک آن سیستم قادر به انجام 

تعهدات خواهد بود؛ تلقي گردد. 

حفاظت گیاهان در مناطق طبیعي حفاظت شده: 
حفظ و نگهداري از گیاهان در زیستگاه هاي طبیعي آنها 
غالباً به عنوان حفاظت از کانون اصلي گونه هاي گیاهي 

تدبیر  یک  از  فراتر  خیلي  این کار  اما  مي شود،  تلقي 
ساده مثل حصارکشي پیرامون بخش هایي از پوشش 
گیاهي است. مناطق حفاظت شده باید به صورت طیف 
گسترده اي از انواع زیستگاه ها و مناطق، عوامل تهدید، 
نگرش و رفتار اجتماعي، مورد توجه قرار گیرند. به همین 
دلیل حفظ و نگهداري از گیاهان به طیفي از گزینه هاي 
ویژه  نیاز هاي  یک سو  از  بتواند  تا  دارد  نیاز  مدیریت 
گونه ها و اکوسیستم ها را برآورد نماید و از سوي دیگر 
و به همان اندازه، پاسخگوي نیاز هاي معنوي باشد که 
در مناطق حفاظت شده زندگي کرده و یا از آن بازدید 
مي کنند. عموماً یک گونه از شمار زیادي از افراد مستقل 
تشکیل شده است. اغلب گونه ها واحد هاي نسل آوري 
به وجود مي آورند که ماهیتاً بسیار متنوع هستند. این 
تنوع از یک سو واکنشي در برابر محیط زیست و از سوي 

دیگر بازتابي از تنوع محیط زیست به شمار مي رود. 
گستره  تمام  در  گونه ها  باید  ضرورتاً  حفاظت  براي 
جغرافیایي و زیستگاهي خود و با توجه به تنوع آنها 
حفظ و نگهداري شوند. حفاظت از گیاهان باید جانوران 
را نیز مد نظر قرار دهد. گیاهان و جانوران مستقل از 
هم تکامل پیدا نکرده اند، بلکه در پیوندي متقابل با 
با  ذخیره گاه ها  از  بسیاري  یافته اند.  تکامل  یکدیگر 
کمترین توجه و تفکر درباره مفهوم دقیق و روشن آنها 
طرح ریزي شده اند. به وضوح معلوم است که براي یک 
ذخیره گاه، با لقوه اهداف متعددي وجود دارد و در واقع 
ممکن است براي هرمنطقه خاص حفاظت شده اهداف 
حفاظتي بي شماري وجود داشته باشد. ذکر این نکته 
مهم است که حفظ و نگهداري اجتماعات با حفاظت از 

ژن ها یکسان نیستند. 
در درجه اول باید آن دسته از مناطقي را که نیاز به حفاظت 
مبرم دارند، شناسایي نمود. بدیهي است تمام اکوتیپ هایي 
اما  شوند  مشخص  باید  هستند  حفاظت  شایسته  که 
که   )Conspicuous species( برجسته اي  گونه هاي 
آشکارا در حال نابودي هستند، نیاز به حفاظت و اقدام 
کلیدي  گونه هاي  دوم،  درجه  در  دارند.  فوري تري 
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)Key species( که تشخیص خوبي براي نشان دادن 
قرار  مد نظر  مي شوند،  محسوب  مدیریت  ثمربخشي 
گرفته و بر این گونه ها امعان نظر بیشتري باید داشت. 
چنانچه گونه هاي نادري که برجستگي بیشتري دارند 
نتوانند بقای خود را حفظ کنند، در این صورت معلوم 
مي شود که در رابطه با طراحي و مدیریت ذخیره گاه 

اشتباهي رخ داده است. 
در درجه سوم، حفظ گونه ها )preservation( چیزي 

که  گونه هایي  مي کنند.  درک  را  آن  مردم  که  است 
عامل  مي انگیزند؛  بر  مردم  بین  بیشتري  همدردي 
هزینه هاي  تأمین  و  آگاهي  ارتقای سطح  در  مهمي 
که  گونه هایي  فهرست  باالخره  و  مي باشند  حفاظت 
براي منطقه حفاظت شده پیشنهادي تهیه مي شود؛ 
نظر  از  را  آن  انتخاب  که  مي کند  فراهم  اطالعاتي 

جغرافیایي زیستي توجیه مي کند. 

بحران محیط زیست: 

مي شود  اطالق  محیطي  تمامي  به  زیست  محیط 
آن  به  غیر مستقیم  و  مستقیم  به طور  انسان  که 
وابسته است و زندگي و فعالیت هاي او را در ارتباط 
با آن قرار مي دهد. محیط زیست اصلي انسان را الیه 
پوشش خاکي  بر  کره زمین مشتمل  از سطح  نازکي 
و هوا تشکیل مي دهد. این الیه حیات را بیوسفر یا 
زیست کره مي گویند. زیست کره از مجموع موجودات 
ارگانیسم ها(  و  جانوران  سایر  انسان،  )گیاهان،  زنده 
باقي مانده موجودات متالشي شده که در گذشته  و 
مي زیستند و کلیه ترکیبات مواد زنده و غیرزنده به 
هیدروسفر،   ،).  . و.  اوزون  الیه  )هوا،  اتمسفر  اضافه 
الیه کف دریا، رودخانه ها و کوه هاي یخي )ژئوسفر(، 
رسوبات معدني، خاک و صخره ها که اساس حیات را 

در روي زمین تشکیل مي دهند؛ به وجود آمده است. 

تأثیر انسان بر محیط زیست: 
در  بي سابقه  پدیده اي  نمایانگر  دنیا  کنوني  جمعیت 
تاریخ جهان است. در گذشته هرگز پیش نیامده که 
بر محیط  بزرگي  تأثیر  زنده چنین  موجود  یک گونه 

انسان  باشد.  ادامه داشته  با شدت  زیست گذاشته و 
مسئله اصلي محیط زیست است. این عقیده که افزایش 
جمعیت عامل اصلي تخریب محیط زیست است، مورد 
استدالل مي کنند که  برخي  تأیید همگان مي باشد. 
تغییرات ایجاد شده در محیط زیست، ناشي از رشد 
جمعیت نیست بلکه مصرف و رفاه بیش از حد و نیز 
تکنولوژي هاي آلوده کننده محیط زیست، مسئول این 
وضع است. احتماالً هر دو این نظرات مي تواند درست 
نهایي  علت  تکنولوژي  و  اصلی  عامل  باشد. جمعیت 

تخریب محیط زیست محسوب مي شود.
 به طور کلي مي توان پیامدهاي رشد جمعیت را به صورت

ذیل خالصه نمود: 

 تخریب محیط زیست: کاهش منابع طبیعي، تغییرات
آلودگي  و  کاهش  اوزون،  الیه  تخریب  و  هوا  و  آب 
چراگاه ها،  و  مراتع  تخریب  شیرین،  آب  منابع 
یا اسیدي شدن خاک هاي  فرسایش خاک و قلیایي 
تنوع  نابودي  بیابان زدایي،  و  حاصلخیز، جنگل زدایي 
انرژي و مواد معدني، تخریب  زیستي، کاهش منابع 

گفت و گو
درباره گیاه یا درخت میوه ای که در محل زندگی شما قباًل بوده و امروز از بین رفته است با دوستان هم گروه 

خود بحث کنید و دالیل از بین رفتن آن را بررسی نمایید. 
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طبیعي،  تفریحي  مراکز  و  طبیعي  چشم انداز هاي 
افزایش مواد زاید خانگي و صنعتي و... 

تأثیرات فرهنگي: محرومیت هاي آموزشي، بي سوادي، 
و…  

تأثیرات اجتماعي: بیکاري، فقر، رشد شهر نشیني و 
آسیب هاي اجتماعي، مشکل مسکن … 

افزایش نیاز هاي غذایي: افزایش تقاضا براي غالت و 
حبوبات، مواد پروتئیني و.. 

مسایل محیط زیست از قدیم وجود داشته و در حال 
از وقتي که  انسان  یافته است.  بیشتري  حاضر شدت 
کشاورزي در زمین هاي مرتفع را آغاز کرده، موجبات 
نتیجه  در  و  است  آورده  فراهم  را  خاک  فرسایش 
سوزاندن جنگل ها جهت تهیه زمین هاي زراعي، آنها 
را نابود کرده است. استفاده نادرست از پوشش گیاهي 
خاک جهت دامداري نیز به طریقي دیگر باعث از بین 
رفتن آنها شده است. با این همه تا یک قرن قبل، این 

اقدامات چندان زیاد نبود که موجب برهم خوردن نظام 
طبیعي محیط زیست شود. منشأ اصلي این مسایل، 
کاهش روز افزون منابع طبیعي و ایجاد انواع آلودگي ها 
در محیط است. در حال حاضر، تقاضاي سرانه افراد 
کره زمین خیلي بیشتر از رشد تولید منابع طبیعي است، 
به طوري که منابع و مواد اولیه تجدیدپذیر رو به کاهش 
گذاشته اند و یا روز به روز از دسترس دور مي گردند. 
از  قبل  دوران  به  نسبت  فسیلی  مصرف سوخت هاي 
انقالب صنعتي افزایش پیدا کرده و موجب دگرگوني ها 
و بحران هایي شده است. بهره گیري بیش از حد و بدون 
برنامه از اکوسیستم هاي طبیعي منجر به نابودي منابع 
طبیعي و سرانجام گسیختگي نظام اکولوژیک مي شود. 
از سوي دیگر، محیط زیست تحت فشار انبوه فضوالت 
ناشي از مواد مصرفي و دور ریختني قرار مي گیرد که هر 
 )Selfـ Purification( چند با عمل تصفیه خود به خود
طبیعت هضم و جذب مي شوند، ولي تجمع و انباشتگي 
و تجزیه ناپذیري برخي از مواد سرانجام محیط را دچار 
و  بسته  اکوسیستم جهاني  زیرا که  آلودگي مي کند. 

محدود است و بي انتها نمي باشد. 

حفاظت کلي منابع طبیعي: 

هدف واقعي از حفاظت منابع طبیعي مشتمل بر:
رفع  به منظور  زیست  محیط  کیفیت  حفاظت  1ـ 
نیازهاي انسان و توجه به ارزش هاي دیگر آن مانند 

زیبایي و تفریح.
2ـ توجه به استفاده مداوم از گیاهان و جانوران و مواد از 
راه برداشت متوازن، تا تجدید حیات یا بقاي دراز مدت 

آنها امکان پذیر باشد.
منابع طبیعي را عموماً به دو دسته تقسیم مي کنند: 

حیوانات  ماهي،  مرتع،  جنگل،  مانند  تجدید  قابل 
شکاري و غیر قابل تجدید مانند زغال سنگ، نفت، گاز 

طبیعي و کاني هاي دیگر. 
البته منابع طبیعي قابل تجدید در صورتي مي توانند 

در  آنها  بازدهی  میزان  به  توجه  با  که  بمانند  باقي 
بهره برداري از آنها رعایت کامل برداشت بشود و مورد 
حمایت قرار گیرند. انسان فقط در صورتي مي تواند از 
لحاظ تأمین نیازمندي هاي دایمي خود از منابع طبیعي 
مطمئن گردد که تعداد جمعیت و میزان تقاضاهاي 
خود را در سطح متعادلي نگاه دارد تا گردش مواد در 
موجود زنده و خاک به همان سرعتي باشد که مورد 
استفاده قرار مي گیرد. انسان، جزئي از محیط زیست 
است و مانند همه جانداران بیو سفر به هوا، آب، خاک و 
دیگر جانداران نیاز دارد. تخریب هر یک از این اجزا بر 
تمامي طبیعت اثرخواهد گذاشت؛ زیرا بقاي هوا، آب، 
خاک و جانداران چنان به یکدیگر وابسته است که اگر 
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یکي از این اجزا غیر قابل استفاده شود، تمامي بیو سفر 
به نابودي کشانده خواهد شد. در زمان حاضر که بر اثر 
رشد اقتصادي و ازدیاد جمعیت روز به روز بر میزان 
مصرف و احتیاجات انسان افزوده مي شود، حفاظت از 

منابع طبیعي اهمیت حیاتي دارد. 

جنگل داري و مرتع داري: 
جنگل ها و مراتع تنها مواد غذایي و دیگر مواد و وسایل 
زندگي را براي رفع نیاز هاي آدمي فراهم نمی کنند، بلکه 
باعث تولید اکسیژن مي شوند. میزان تولید اکسیژن که 
دراقیانوس ها )در مناطق کم عمق( در هر کیلومتر مربع 
روزانه 0/55 تن است، درچمن زار و مناطق جنگلي 
به 1/1 تا 3/3 تن و در جنگل هاي استوایي به 3/3 تا 
11 تن مي رسد. البته این رقم در صحاري لم یزرع صفر 
است. مقدار کل اکسیژني که تمام جنگل هاي جهان در 
سال تولید مي کنند، به 41250 میلیون تن مي رسد. 
با توجه به این ارقام اهمیت و نقش جنگل در تولید 
اکسیژن براي ادامه حیات انسان و سایر موجودات زنده 
کاماًل مشخص مي شود. انسان بدون توجه به مزایاي 
از  بسیاري  در  سود جویي  خاطر  به  جنگل  بي شمار 
نقاط بي رحمانه آنها را از بین برده و در جاي آنها به 
کشاورزي پرداخته است. این عمل، خاک غني جنگل را 
در معرض تابش خورشید و وزش باد و ریزش باران قرار 
داده و در نتیجه پس از یک بهره کشي کوتاه، آن را به 
زمین لم یزرع مبدل کرده است. مراتع نیز تقریباً وضعي 
مشابه به جنگل ها را دارند. به طرق مختلف مورد تهدید 
و تخریب قرار گرفته اند. چراي مفرط و بي رویه دام ها 
موجب انحطاط گیاهان مرغوب و به طور کلي پوشش 
زنده خاک گردیده و چراي خارج از فصل یا بیش از 
حد نیز به تقلیل سطح مراتع کمک نموده است. نظر 
به اینکه حدود بیست درصد از درآمد ملي ما، مربوط 
به بخش کشاورزي است و قسمت عمده این درآمد از 
دام داري و دامپروي حاصل مي شود، حفظ و توسعه 
منابع غذایي دام )علوفه، مرتع( نقش مؤثري در ازدیاد 

درآمد ملي ایفا مي کند. 

کاربرد اراضي: 
با فرسایش خاک توسط باد و آب، حاصلخیزي زمین از 
دست مي رود. زمیني که تا چند سال قبل به صورت یک 
واحد زنده و فعال عمل مي کرد، با چند سال کشت  و کار 
بیاباني بي حاصل در  به صورت توده اي خاک مرده و 
خواهد آمد. حیوانات وحشي مناطق گوناگون را که طي 
قرن ها خود را با محیط سازش داده اند و با آب وخاک 
و گیاهان منطقه به حالت تعادل در آمده اند؛ به وسایل 
مختلف توسط انسان ها نابود شده و به جاي آن گله هایي 
از حیوانات اهلي نگهداري مي شوند. این عمل در ابتدا 
باعث خشنودي انسان مي گردد چون بازدهي بیشتري 
با چریدن  اهلي  حیوانات  همین  ولي  داشت.  خواهد 
علف ها و سم کوب زمین ها، پوشش منطقه را به نیستي 
مي کشانند و پس از چندي به علت کمبود علوفه به 
مناطق دیگر کوچ داده مي شوند و یادگاري جز بیابان از 

خود برجاي نخواهد گذاشت. 
در  تنها  اراضي  صحیح  کاربرد  و  طرح ریزي  تاکنون 
به صورت یک  است که مسئله  گرفته  مواردي شکل 
یک  تهیه  حاضر،  حال  در  است.  نموده  بروز  بحران 
طرح جامع کاربرد اراضي در مناطق مختلف مورد نیاز 
تهدید  موجب  آنچه  که  مي رسد  به نظر  است.  فوري 
سیستم هاي فعلي اجتماعي و اقتصادي خواهد شد، 
فرسایش مزارع گندم، جو و پنبه نیست، بلکه انهدام 
از  جلوگیري  راه هاي  از  است.  محیط زیست  کیفیت 
کاربرد غلط اراضي در شهر ها، غیر مسکوني و خلوت 
نگه داشتن دره ها، رودخانه ها و مرداب ها و دریاچه ها، 
حفظ مناظر طبیعي، حفظ منابع آب هاي زیرزمیني و 

غیره مي باشد.

کشاورزي: 
مکانیزه شدن کشاورزي بستگي به استفاده از کود هاي 
شیمیایي و سموم دفع آفات نباتي و انرژي سوخت هاي 
فسیلي دارد و به نحو قابل مالحظه اي در میزان رشد 
کاربرد  این حال،  با  است.  مؤثر  کشاورزي  محصوالت 
ایجاد  بحران هایي  نیز  خود  کشاورزي  در  تکنولوژي 
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نموده است که شاید در وهله اول به چشم نیاید ولي 
عواقب وخیم و غیر قابل جبران خواهد داشت. از جمله 
بیش   از  حد  کاربرد  از  ناشي  زیست  محیط  آلودگي 
مواد  سایر  و  علف کش ها  و  کشاورزي  ماشین های 
شیمیایي و نیز مقاوم شدن آفات و امراض گیاهي در 
برابر سموم و نابودي حشرات مفید. تحوالت جدید در 
روش هاي کشاورزي، کشت زارها و سایر منابع طبیعي 
چنانچه  مي کند.  تهدید  مختلف  به صورت هاي  را 
آبیاري، بي رویه و بدون زهکشي مناسب صورت گیرد، 
ممکن است کشتزارها را به شوره زار یا باتالق تبدیل 
نماید. ماشین های سنگین کشاورزي با ایجاد آلودگي 

در سطح مزارع )ایجاد دود، ریختن گازوئیل وروغن( 
باعث نابودي جانداران میکروسکوپي موجود در خاک 
مي شوند و در تغییرشرایط خاک محیط )شرایطي که 
تعادل  حالت  به  طبیعي  تبدیل  و  تغییر  قرن ها  طي 
درآمده است( نقش اساسي دارند. آفت کش هاي مختلف 
باعث مسمومیت آب و خاک و در نتیجه موجودات زنده 
مي گردند. کشت گونه هاي پرورش یافته و اصالح شده، 
باعث نابودي گونه هاي بومي می گردند که با شرایط 
محلي سازگاري بیشتري دارند و در برابر آفات بومي 

مقاومت بیشتري ازخود نشان مي دهند. 

کشاورزي و محیط زیست: 
جهان  صنعت  قدیمي ترین  و  بزرگ ترین  کشاورزي، 
است و بیش از نیمي از تمام مردم جهان در مزارع 
زندگي مي کنند. تولید، فراوري و توزیع مواد غذایي، 
خاطر  به  مي دهند.  تغییر  را  زیست  محیط  همگي 
عظمت این صنعت، اثرات آن برمحیط زیست غیر قابل 
اجتناب بوده و مي تواند جنبه هاي مثبت و منفي داشته 
باشد. براي مثال علف کش ها و آفت کش هاي جدید در 
کوتاه مدت انقالبي در کشاورزي به وجود آوردند، لیکن 
محیط  بر  آنها  نامطلوب  اثرات  طوالني  دوره هاي  در 
زیست ثابت شده است. کشاورزي داراي تأثیرات اولیه 
و ثانویه بر محیط زیست مي باشد. اثر اولیه آن تأثیراتي 
است که در محل انجام کشاورزي به وقوع مي پیوندد 
و اثر ثانویه در محل صورت نگرفته بلکه توسط باد و 
وارد  بر محیط  زیرزمیني آب  یا  جریان هاي سطحي 
مي گردد. مشکالت اصلي ناشي از کشاورزي در زمینه 
جنگل زدایي،  از:  عبارت اند  محیطي  زیست  مسائل 
کویر زایي، فرسایش خاک، تخریب منابع آبي، شوره زار 

شدن، تجمع فلزات سنگین، تجمع ترکیبات آلي سمي، 
آلودگي آب و رشد بیش از حد جلبک ها.

از بین رفتن پوشش و گونه هاي گیاهي: 
فالت وسیع ایران با داشتن حدود 7500 تا 7800 
نوع گیاه آوندي که تقریباً به 1110 جنس و نزدیک به 
150 تیره تعلق دارند، نسبت به مجموع انواع گیاهان 
بالغ بر 350 تیره می باشد، از  تمامي کره زمین که 
و  آب  تفاوت  وجود  است.  برخوردار  خاصي  اهمیت 
هوایي شمال، جنوب، شرق و غرب ایران و رشته کوه ها 
و دشت هاي وسیع و دیگر عوامل، سبب شده اند که 
ترکیب پوشش گیاهي بدین صورت درآید. متأسفانه 
کشاورزي،  بي رویه  توسعه  نادرست،  استفاده  به علت 
تهیه  جهت  گیاهان  از  زیاد  استفاده  و  مفرط  چراي 
سوخت و نیز به منظور تغذیه حیوانات اهلي، احیاي 
طبیعي این پوشش دچار وقفه شده است و در بعضي 
پاره اي  نابود شده اند.در  گیاهان  انواع  از  برخي  نقاط 
موارد، گیاهان خارجي یا غیر بومي که وارد یک محل 

پژوهش کنید
علت ریزگردها و خشک شدن تاالب ها را بررسی و در کالس ارائه نمایید. 
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از  شده اند، رفته رفته جانشین گیاهان بومي شده و 
تعداد آنها کاسته و باالخره آنها را از بین برده اند. در حال 
حاضر تعداد زیادي از گونه هاي گیاهي از بین رفته اند 
یا در حال انقراض اند، مثاًل در چند متري ساحل دریاي 
 Convolvolus ،خزر، کمربندي از نوعي پیچک به نام
persica از چالوس تا رامسر وجود داشته که بر اثر 
احداث پالژهاي عمومي و ویالهاي خصوصي و تبدیل 
دیگر،  صنعتي  مراکز  و  باغ ها  به  ساحلي  زمین هاي 
امروزه فقط در یک یا دو محل که تاکنون از دستبرد 
عوامل مخرب به دور مانده است، وجود دارند. انسان 
براي تأمین نیازهاي روز افزون خود، نوع پوشش گیاهي 
یک منطقه را تغییر مي دهد و با این عمل، باعث انهدام 
پوشش گیاهي و جانوري یک منطقه مي شود. مثاًل براي 
دستیابي به تولید بیشتر، اقدام به وارد کردن و کشت 
انواعي مي کند که بازدهي زیاد دارند و با این تک کشت 
و حمایت از گونه وارد شده موجبات انقراض انواع محلي 

را فراهم مي آورد.

صنعت و مشکالت زیست محیطي: 
هر جا که صنعت باشد، رشد اقتصادي نیز وجود دارد 
و رشد اقتصادي بدون صنعتي کردن یک کشور میسر 
نمی شود. اصوالً مناسب ترین راه براي باال بردن سطح 
اقتصادي و فراهم کردن زندگي بهتر براي مردم یک 
کشور، صنعتي کردن آن است و باید که هماهنگ با 
وضع اجتماعي و با فراهم کردن کلیه عوامل و امکانات 
امر شود. سیستم هاي صنعتي،  این  به  مبادرت  الزم 
بدان  خود  بقاي  ادامه  براي  جوامع  که  را  موادي 
بر درصد اشتغال  نیازمندند، فراهم مي سازد و ضمناً 
مي افزایند. در نتیجه، سطح زندگي را باال مي برند اما 
از سویي دیگر چنانچه مواد سمي حاصل از ضایعات و 
پسمانده خود را بدون تصفیه و کنترل در محیط تخلیه 
کنند، خسارات جبران ناپذیر به بار خواهند آورد. نیاز 
به مواد خام به مقدار فزاینده اي موجب مي گردد که 
بهره گیري بي رویه از منابع طبیعي بدون توجه به نتایج 
و مسایلي که به بار خواهد آورد، ادامه یابد. جنگل هاي 

بهره گیري  و  مي شوند  کشانده  نابودي  به  بسیاري 
با ارزش  نادرست از معادن موجب تخریب خاک هاي 
مي شود. کاستن وسعت فضاي سبز و زمین هاي با ارزش 
باعث جمع شدن سرب حاصل از احتراق وسایط نقلیه 
در رستني ها و خاک مي گردد. البته بیشتر این بحران ها 
از عدم هماهنگي وسایل ارتباطي با سایر عوامل مؤثر 
توسعه  مي گردند.  ناشي  اجتماع  یک  ساخت  در 
مؤسسات اتمي و مصرف روز افزون رادیو ایزوتوپ ها و 
آزمایش هاي پي دي پي اتمي، نگراني در مورد افزایش 
میزان فضوالت رادیو اکتیو و رسیدن آن به حد غیر مجاز 
را تشدید مي کند. ذرات رادیو اکتیو حاصل از آزمایش 
بمب هاي اتمي و هیدروژني و نیز مواد زاید رادیو اکتیو 
حاصل از استفاده از کاني هاي رادیو اکتیو براي مقاصد 
صنعتي و تولید انرژي، انسان را با شکل جدیدي از 
مسئله آلودگي رو به رو ساخته است. آلودگي حاصل از 
مواد رادیو اکتیو بسیار خطرناک است و نه فقط براي 
انسان ها و جانوراني که با آن در تماسند، بلکه احتماالً بر 
ژن ها و در نتیجه نسل هاي بعدي آنها نیز اثر مي گذارد. 
به طور کلي نمی توان نتایج ارزنده صنعت و تکنولوژي 
را از نظر دور داشت. باید گفت که صنعت و تکنولوژي 
ایجاد آلودگي نمی کند، بلکه روش استفاده از آن که 
تاکنون به طور مسلم ناقص و نارسا بوده است، باعث این 

نابساماني ها در محیط مي شود. 

راه هاي جلوگیري از تخریب محیط زیست: 
آن  آینده کره زمین و حفظ موجودیت  به  کساني که 
عالقه مندند، باید از خویش سؤال کنند که بشر براي 
ایجاد تغییر و ساختن آینده اي روشن و مناسب چه 
منابع قدرتي دراختیار دارد. روي هم رفته سه دسته 
قدرت وجود دارند که هر یک ممکن است زیرگروه هایي 

را شامل شوند:
اولین نوع قدرت، »قدرت تهدید« است، روش نظارت 
استانداردهاي  مي تواند  مرکزي  دولت  مستقیم 
زیست محیطي را تعیین و مقرراتي را جهت تضمین 
رعایت آن استانداردها طرح ریزي کنند. مقررات معموالً 
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حاوي دستوري است که آلوده گر را موظف مي کند تا 
تجاوز  تعیین شده  محیطي  زیست  کیفیت  از سطح 
نکند و شامل سیستم نظارتي است که رعایت و تقویت 
قدرت،  نوع  دومین  مي کند.  کنترل  را  استانداردها 
بر  مبتني  »انگیزه هاي  روش  یا  اقتصادي«  »قدرت 
بازار« است. استانداردهاي زیست محیطي را مي توان از 
طریق نظام هاي انگیزه اي )ایجاد انگیزه( به منظور وارد 
به تغییر فناوري هاي مورد استفاده  آلوده گران  کردن 
براي تولید کاال یا حتي تغییر کاالیي که تولید مي کنند، 
براي  را  زمینه هایی  نیز  نظام ها  این  درآورد.  اجرا  به 
بتوانند تشخیص  تا  فراهم مي آورند  مصرف کنندگان 
دهند که کاالهاي آالینده نسبت به کاالي غیر آالینده 
مالیات هاي  به طور کلي،  دارند.  بیشتری  ضررهای 
هزینه هاي  جبران  براي  را  مناسبي  ابزار  آلودگي، 
خارجي خسارات ناشي از آلودگي که توسط مؤسسات و 
کارخانه ها به وجود مي آیند، فراهم آورده و میزان انتشار 
آلودگي را به حد بهینه و با ثباتي تخفیف مي دهند. این 
مالیات ها داراي اثرات جانبي مطلوبي بوده به گونه اي 
که مصرف کنندگان را نسبت به عواقب آلودگي ناشي 
از کاالهاي خریداري شده توسط آنها آگاه مي سازد. 
بنابراین، مناسب است که مالیات ها به عنوان یک ابزار 
محرک اقتصادي جهت کاستن از میزان آلودگي مد نظر 
قرار گیرد. هدف از وضع این مالیات ایجاد نوعي انگیزه 
اقتصادي براي حفظ زیست است، نظیر صرفه جویي در 

مصرف سوخت به منظور کاهش انتشار CO2، ارتقای 
سرمایه گذاري در زمینه بهینه سازي مصرف انرژي و 
نیز جانشین سازي با محصوالت کم کربن و استفاده از 

آن به عنوان درآمد مالیاتي.
یافت  دست  قدرتي  به  مي توان  یادگیري  طریق  از 
در  چگونه  اینکه  مي نامند  تلفیقي  قدرت  را  آن  که 
مورد مسائل محیط زیست جهاني درس بیاموزیم و 
انتقال دهیم،  دیگران  به  را  دانسته هاي خود  چگونه 
از مسائلي هستند که متخصصان محیط زیست باید 
به آنها توجه کافي مبذول دارند. به طور کلي یکي از 
مهم ترین اقدامات براي رفع مشکل زیست محیطي، 
ارتقاي فرهنگ عمومي در این زمینه است. این خود 
همه  در  زیست  محیط  آموزش  نیازمند  اول  گام  در 
نیازمند آنیم که آگاهي هاي زیست  سطوح است. ما 
از معارف همگاني درآید و  به صورت جزئي  محیطي 
مشکالت ناشي از آن، نگراني عموم را سبب شود. در آن 
صورت است که نمود هاي آن، به صورت اصالح ساختار 
نظام قوانین، مدیریت و نظام آموزشي کشور، اصالح 
ضوابط  استانداردها،  منابع،  و  زمین  مختلف  کاربري 
دقیق زیست محیطي در ارتباط با همه فعالیت ها در 
پایدار و حفظ منابع طبیعي درخواهد  جهت توسعه 
آمد و منافع نسل حاضر و نسل هاي آینده هر دو تأمین 

خواهد شد. 
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جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان 
پودمان 

تکالیف 
عملکردی 
)واحدهای 
یادگیری(

استاندارد 
عملکرد )کیفیت( 

نتایج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

اکوسیستم و 
محیط زیست 

1ـ تحلیل 
اکوسیستم و 

بوم شناسی

2ـ تحلیل 
محیط زیست و 

کشاورزی

توسعه پایدار

تحلیل اکوسیستم و 
بوم شناسی و محیط 
زیست و کشاورزی 

توسعه پایدار

باالتر از 
حد انتظار

تحلیل اکوسیستم طبیعی و مصنوعی، 
تداخل عمل در جمعیت اکوسیستم، 

اثرات انسان بر اکوسیستم، تنوع زیستی 
3

در حد 
انتظار

تحلیل اکوسیستم طبیعی و مصنوعی، 
تداخل عمل در جمعیت اکوسیستم، 

اثرات انسان بر اکوسیستم، تنوع زیستی 
2

پایین تر از 
انتظار

تحلیل نادرست اکوسیستم طبیعی 
و مصنوعی، تداخل عمل در جمعیت 

اکوسیستم، اثرات انسان بر اکوسیستم، 
تنوع زیستی 

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20


