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محمد زرین تاب

دانشجو دکرتی محیط زیست- دانشگاه تهران

تنوع زیستی
 و توسعه پایدار

ــه  ــظ چرخ ــی در حف ــش مهم ــتی نق ــوع زیس تن  
ــات،  ــه حی ــت دارد و پای ــط زیس ــادل محی ــی و تع طبیع
ــداری طبیعــت روی زمیــن اســت. در  ــروت انســان و پای ث
حــال حاضــر بــا توجــه بــه دالیــل مختلــف، منابــع تنــوع 
زیســتی در جهــان روبــه کاهــش اســت. در اصطــاح 
ــک  ــود در ی ــی موج ــرمایه بیولوژیک ــه س ــوع زیســتی ب تن
ــده در  ــه تفــاوت بیــن موجــودات زن ــه ویــژه ب منطقــه و ب
ســطوح مختلــف ســازمان بیولوژیکــی از جملــه ژن، گونــه و 

ــود. ــه می ش ــتم گفت اکوسیس
ــوان  ــه عن ــوع زیســتی را ب ــوع زیســتی، تن کنوانســیون تن
ــه   ــع از جمل ــه مناب ــده در هم ــودات زن ــری موج تغییرپذی
خشــکی، دریایــی و ســایر اکوسیســتم های آبــی و جوامــع 
ــامل  ــتی ش ــوع زیس ــد. تن ــف می کن ــناختی تعری ــوم ش ب
ارزش  هــای متعــددی اســت بــه طــوری کــه بــرای تولیــد 

غــذا و نیــز بــرای حفــظ پایــه هــای بــوم شــناختی مــورد 
ــت.  ــی اس ــا حیات ــان ه ــت انس ــظ معیش ــرای حف ــاز ب نی
ــه  ــت ک ــعه ای اس ــدار، توس ــعه پای ــر، توس ــی دیگ از طرف
نیازهــای نســل فعلــی را بــدون بــه خطــر انداختــن توانایــی 
بــرآورده  نیازهایشــان  رفــع  بــرای  آینــده  نســل های 
ــر  ــی ب ــر تصمیمــات فعل ــم تاثی ــن مه ــد. در نتیجــه ای کن

ــرد. ــر می گی ــز در ب ــده را نی ــل های آین نس
ســه هــدف توســعه پایــدار شناســایی شــده اســت   
ــی  ــاه اقتصــادی ۲( توســعه اجتماع ــد از:1( رف ــه عبارتن ک
و انســانی و 3( پایــداری و تجدیــد نســل محیــط زیســت.

بــه منظــور برقــراری نظــم نویــن جهانــی، توســعه پایــدار 
بــه ادغــام توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی 
گفتــه می شــود کــه بــه عنــوان پایه هــای متقابــل وابســته 
ــی،  ــی، مل ــطح محل ــوند و در س ــت می ش ــم تقوی ــه ه ب

عکاس: فرزانه بختیاری
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 منطقــه ای و جهانــی عمــل می کننــد. ریشــه کنــی فقــر و 
تغییــرات در الگوهــای ناپایــدار تولیــد و مصــرف، حفاظــت 
و مدیریــت منابــع طبیعــی و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی 

ــای  ــی و نیازه ــت یافتن ــی و دس ــداف دائم ــوان اه ــه عن ب
ــرای توســعه پایــدار ذکــر شــده اند. ضــروری ب

سوالی که وجود دارد این است که چرا این موارد باید در مرکز همه بحث های توسعه پایدار باشد؟ 
دالیل آن بسیار واضح است:

1. تقسیم جامعه بشری به ثروتمندان و فقرا و شکاف رو به افزایش بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
وجود دارد.

۲. در حال حاضر محیط زیست جهانی به دالیل زیر تحت فشار قرار دارد:
- نرخ باالی رشد جمعیت همراه با سایر عوامل انسانی به عنوان علت اصلی تخریب و ویرانی زیستگاه ها عمل می کند.

- میزان از دست رفتن تنوع زیستی بسیار بیشتر از میزان برگشت پذیری آن است.
- با استفاده از فناوری های برداشت مدرن و پیشرفته، ذخایر موجود تنوع زیستی رو به کاهش است.

- در نتیجه فعالیت های انسانی و عدم انجام اقدامات متقابل، بیابان زایی روز به روز بیشتر می شود.
- هر روز شاهد اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی هستیم.

- بایای طبیعی بیشتر و مخرب تر شده است.
- برخی از کشورهای در حال توسعه نسبت به مشکات اقتصادی آسیب پذیر شده اند و دالیل قانع کننده ای برای 

واگذاری منابع طبیعی خود به منظور کاهش بدهی ها دارند.
- محیط زیست دریایی، هوا و آب همچنان از طریق فعالیت های صنعتی ما آلوده می شوند.

3- مزایا و هزینه های جهانی شدن به صورت غیریکنواخت توزیع شده اند و این مشکاتی را برای کشورهای در حال 
توسعه بوجود آورده است.

ــن  ــردن ای ــوس ک ــرای معک ــی ب ــچ تاش ــر هی اگ  
ــت  ــا تثبی ــه نابرابری ه ــن گون ــد، ای ــی نباش ــد جهان رون
ــدف  ــک ه ــوان ی ــه عن ــدار ب ــعه پای ــد و توس ــد ش خواهن
ــه  ــه دســت نخواهــد آمــد. ب ــرای نظــم جهانــی ب نهایــی ب
ــی اجــاس  ــن اختــاالت جهان ــری از چنی منظــور جلوگی
ــی  ــه اجرای ــان برنام ــه از آن می ــدار ک ــعه پای ــی توس جهان
ژوهانســبورگ و اهــداف توســعه هــزاره ملــل متحــد 
ــن  ــر یافت ــاس ب ــز اج ــد. تمرک ــود آم ــه وج )MDGs( ب
توافــق از طریــق گفتگــو در مــورد اهــداف، جــدول زمانــی 
ــای  ــه نیازه ــریع تر ب ــی س ــرای دسترس ــا ب ــارکت ه و مش
اساســی انســان ها ماننــد آب آشــامیدنی تمیــز، بهداشــت، 
ســرپناه مناســب، انــرژی، مراقبت هــای بهداشــتی، امنیــت 

ــر  ــه خط ــدون ب ــتی ب ــوع زیس ــت از تن ــی و حفاظ غذای
ــه  ــوارد ب ــن م ــود. ای ــداری محیــط زیســت ب ــن پای انداخت
 WEHAB ــد ــل متح ــازمان مل ــتور کار س ــتی در دس درس
)آب، انــرژی، ســامت، کشــاورزی و تنــوع زیســتی( خاصه 
ــریت و  ــی بش ــای اساس ــن نیازه ــام ای ــت. تم ــده اس ش
ــرای  ــررات ب ــایر مق ــی و س ــع مال ــه مناب ــز دسترســی ب نی
ــورد  ــران م ــاس س ــعه در اج ــال توس ــورهای در ح کش
توافــق قــرار گرفتــه اســت. نتیجــه آن در هشــت مــورد از 
ــل متحــد )MDGs( نشــان داده  اهــداف توســعه هــزاره مل
شــده اســت و تمــام ســه رکــن توســعه پایــدار بــا اهــداف 
اجــرا، برنامــه ریــزی و جــدول زمانــی آن در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
هشت هدف توسعه هزاره ملل متحد )MDGs(به شرح زیر است:

)1( از بین بردن فقر و گرسنگی شدید
)۲( دستیابی به آموزش اولیه جهانی

)3( ترویج برابری جنسیتی و تقویت زنان
)4( کاهش مرگ و میر کودکان

)5( بهبود سامت مادران
)6( مبارزه با اچ آی وی / ایدز، ماالریا و سایر بیماری ها

)7( اطمینان از پایداری محیط زیست
)۸( ایجاد یک همکاری جهانی برای توسعه
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ــتور کار   ــه دس ــزاره ب ــعه ه ــدف توس ــام ۸ ه تم  
انــرژی، بهداشــت و  WEHAB مرتبــط هســتند. آب، 

ــای توســعه بخــش  ــه ه ــی در برنام ــه خوب کشــاورزی ب
ــف و دســتور کار کشــورهای توســعه یافتــه  هــای مختل
ــد  ــه گــذاری شــده ان و کشــورهای در حــال توســعه پای
ــه  ــعه بافاصل ــد توس ــر رون ــا در ه ــور آنه ــدم حض و ع
ــوع  ــا تن ــی ب ــر خیل ــن ام ــه ای ــود. ک ــی ش ــخص م مش
ــوان  ــه عن ــتی ب ــوع زیس ــدارد. تن ــی ن ــتی همخوان زیس
ــه  ــک ده ــش از ی ــی بی ــی، کم ــاح سیاس ــک اصط ی
ظاهــر شــده اســت، امــا ادغــام آن در دســتور کار توســعه 
پایــدار آهســته بــوده اســت. و ایــن وضعیــت بــا دســتور 
کار WEHAB متفــاوت اســت، بــه ایــن ترتیــب بــه تنــوع 
ــه  ــر از برنام ــی ناپذی ــی جدای ــوان بخش ــه عن ــتی ب زیس
ــود. ــی ش ــگاه م ــوارد ن ــایر م ــدازه س ــه ان ــدار ب ــعه پای توس

در مجمــوع شــاخص هــای مــورد اســتفاده بــرای تنــوع 
زیســتی بــه دو دســته اســتفاده پایــدار و غیرپایدار اشــاره 
مــی شــود. تنهــا ضامــن یکپارچگــی توســعه اقتصــادی، 
ــدار  ــتفاده پای ــیر اس ــی مس ــت محیط ــی و زیس اجتماع
ــدار  ــعه پای ــرای توس ــروری ب ــای ض ــه ه ــه پای ــت ک اس
ــتی،  ــوع زیس ــدار از تن ــتفاده پای ــن اس ــتند. بنابرای هس
ــوع  ــداوم تن ــتفاده م ــه اس ــتیابی ب ــرای دس ــدی ب فرآین
ــی و  ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــور توس ــه منظ ــتی ب زیس
ــرای توســعه پایــدار اســت. اســتفاده  زیســت محیطــی ب
ــک  ــا ی ــوع زیســتی ب ــه اســتفاده از اجــزای تن ــدار ب پای
روش و بــا یــک نرخــی کــه منجــر بــه کاهــش طوالنــی 
مــدت تنــوع زیســتی نمــی شــود تعریــف مــی شــود، در 
ــای  ــه نیازه ــرای پاســخگویی ب ــن پتانســیل ب نتیجــه ای

ــد. ــی کن ــظ م ــده حف ــی و آین ــای کنون نســل ه

6
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نتیجه گیری
تنــوع زیســتی منابــع طبیعــی زنــده ای هســتند کــه در سیســتم هــای اکولوژیــک آبــی )از جملــه دریایــی و آب شــیرین( 
و خشــکی )از جملــه تمــام بیــوم هــای اصلــی ماننــد جنــگل هــا( یافــت مــی شــوند. کنوانســیون تنــوع زیســتی  ســازمان 
ملــل متحــد بــه عنــوان ابــزار اصلــی بیــن المللــی بــرای اطمینــان از ادغــام مســائل مربــوط بــه تنــوع زیســتی در برنامــه 
کاری توســعه هــزاره مــورد بررســی و مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. تنــوع زیســتی در زمینــه توســعه پایــدار فرصــت 
هایــی را بــرای ریشــه کــن کــردن فقــر، ارتقــاء رفــاه و معیشــت اجتماعــی، یکپارچگــی اجتماعــی و فرهنگــی مــردم بــه 
ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه فقیــر کــه غنــی از تنــوع زیســتی هســتند فراهــم مــی کنــد. لــذا بــه منظــور حصــول 

اطمینــان از توســعه پایــدار، الزم اســت کــه تنــوع زیســتی را حفــظ و از آن بــه صــورت پایــدار اســتفاده کنیــم.
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