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 توضیح مترجم

 در زبان انگلیسی عنوان اصلی کتابدر رابطه با تغییر عنوان کتاب، الزم به توضیح است که 

توان را می  یکی از معناهای تر،دارد. به عبارت دقیقمعنایی چندپهلو 

 «کارانه با طبیعتبرخورد محافظه یامحافظت »دیگری را و « یا محدودمقتصد  طبیعتِ»

اللفظی عنوان انگلیسی و/یا ی تحتبه جای ترجمهی فارسی، اما در نسخه. ترجمه کرد

از عنوانی نما، ترجیح دادم ای و نخاستفاده از معادلی از نظر معنایی نزدیک اما کلیشه

است و آن « جنبانسگِ دُم»عبارت  معکوسِ ،«جنباندُمِ سگ» عبارتِ استفاده کنم. متفاوت

به شکلی طنزآمیز ام که در آنجا قرض گرفته« آب پنهان»ی کتاب نویسنده 1را از تونی آلن

به  حاضر،در کتاب . نه برعکسدهد و م را تکان میاین سگ است که دُ اساساًگوید می

 دیدگاه نویسنده در باب توصیفبرای  مناسبی بتواند تمثیلِ این عبارت معکوسِ درسی منظر

 .باشدبر طبیعت  اثیرشانسان و توضعیت 

 «هانهسطح گو در تنوع زیستی» برای اشاره بهدر این کتاب، به طور آزمایشی عالوه بر این، 

م که ترکیبی اهاستفاده کرد« گونیهگونِ» امی خودساختهواژهتکاز  ()

 سهکم دست ی جدید،واژهرسد این است. به نظر می «گوناگونی»و  «گونه»ی واژهدو از 

 مزیت داشته باشد: 

 امکان، شدناین کوتاه و را در یک کلمه خالصه کرده کلمه چندواژه،  اوالً این 

 . کندیتسهیل م  مختلفکالمی و نوشتاریِ هایدر ترکیباین مفهوم را کاربرد 

 ،شده است استفاده « گوناگونی»از « تنوع»ی به جای واژه دوماً در ساختِ این واژه

است. در حالیکه معنای  در   بخشِبرای  تریدقیقکه معادل 

                                                                 
1 Tony Allan 
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ی کلمه معادل باو تفاوت دارد « گوناگونی» های تخصصی بادر بحث« تنوع»ی واژه

 .   نه  رود وبکار می 

 ها نژها با تنوع زیستی در سطح سوماً به این شکل، بین تنوع زیستی در سطح گونه

 هم ،«تنوع زیستی»شود. در حالیکه با کاربرد اصطالح ها تمایز ایجاد مییا اکوسیستم

ه کالزم به ذکر است ماند. مبهم باقی میاین مسئله  ،در فارسی و هم در انگلیسی

در  ها یا تنوعرای اشاره به تنوع زیستی در سطوح دیگر، مثالً تنوع در سطح ژنب

 ست. استفاده شده ا« یتنوع اکوسیستم»، و «تنوع ژنی»رات ها، از عباسطح اکوسیستم

 

 1395آرش حسینیان . 
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 هسندنوی یرهدربا

شناسی و ، تکامل، بومشناسیی انسانفسور رشتهوپر ،کیجفری مک

در دانشگاه ایالتی اوهایو است. پس از دریافت مدرک دکترا از  شناسیزیست

 ، او نزدیک به یک دهه از عمرش را صرف1985ِدانشگاه واشینگتن در سال 

انجام پژوهش بر روی تکامل انسان 

شناسی در آفریقای بومو دیرینه

ها و کتاب. او ه استجنوبی کرد

زیادی منتشر کرده که از  مقاالت

های توان به کتابی آن میجمله

زنجیر »، و 2«تکامل انسانفهم »

 اشاره کرد.  3«دارحفره

                     :       نویسنده وبسایت آدرس
http://www.riddledchain.org 

 

                                                                 
2 Understanding Human Evolution 
3 The Riddled Chain: Chance, Coincidence and Chaos in Human Evolution. 
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 فصل اول
جوصرفهطبیعت   
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 فصل اول

 جوصرفه طبیعتِ

 

 یات را بابذرهای حو گیاهان، طبیعت  جانوراندر سرتاسر قلمروی 

 درمقام مقایسه،  دراست. اما  پراکنده تمام آزادمنشیِ وسخاوتمندی 

ت. اس عمل کرده هجویانالزم برای رشدشان صرفه تخصیص فضا و غذای

د، کنن رشد توانستند آزادانه، اگر میوجود دارند مینز درکه  ذرات جانداری

ی مسئلهاما پر کنند. ها جهان را میلیونتوانستند چند هزار سال میتنها  ظرف

 ایها محدودهبرای آن ،طبیعت گسترو همه آمرانهآن قانون یعنی ، «نیازمندی»

ن اینظارت تِ تح ،حیوانات ی گیاهان ومسابقه از این رو، .کرده است تعیین

تواند از ی؛ و بشر با هیچ ترفندی نمشودو حدگذار محدود می اساسی قانونِ

 کند.  شانه خالی این قانون زیر یوغِ
 

 توماس رابرت مالتوس

1798در بابِ اصلِ جمعیت،  یادداشتی                 

 

محل مورد  که زدهیرون از آب ب ایصخره، ی مرکزی، در اوهایو4نتاگیاولِ امتداد روددر 

پیرامونش به عنوان محیط و  صخره نیت. غالباً به ای من برای نشستن و اندیشیدن اسعالقه

 از تماشای متوانکند میآب از اطرافم عبور میدر همان حال که کنم. اشاره می« دفتر کارم»

و سرنوشت حیات فکر خاستگاه  طیف متنوعی از گیاهان و جانوران لذت ببرم و حینش به

                                                                 
4 Olentangy River 
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 حیات از های گوناگونیجلوه، این منظرهت، و در هم هس . جایی که آب هست حیاتکنم

 غنی.  5گونیگونهیک  -جود داردو

ام بیش از همه مورد عالقهشان برخی ،پیرامون دفتر کارمهای گوناگون در بین این جلوه از

در  و، رقصندمی در هواتر آب نزدیک به خشکی های آرامها در کنارههستند. سنجاقک

یک ماهی از وسط  ،. گهگاهکنندبازی میسرسرهزالل  روی سطح 6پیمایانپایین، آب

دیگر  و در همان حالرود، پرد و سپس به سرعت دوباره به عمق میرودخانه بیرون می

یی که اغلب همراه با هابچهگردند. آب به دنبال غذا می عمقِهای کمدر بخش موجودات،

در تورشان  ی جاندارانی کهگنجینههمواره از کنند از دفتر کارم بازدید میشناسان طبیعت

خود را با جریانِ ای که های کوچک جهندههای سیاه و ماهیصدف: کنندمیحیرت  افتدمی

 اند. سریعِ آب سازگار کرده
 

 

 

م -پیمانمایی از یک آب  

                                                                 
5 biodiversity 

6 water striders 
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کنم که بر مختلفی را تماشا می قدیمی و بزرگ، پرندگان چنار ی یک درختِایهدر س

 ی دیگر رودخانهلبهدر اقاقیا درخت  سمتاز آنجا به و شوند، نشینند و بلند میمی هاشاخه

به نیز  7زنیا مارموت سوت گوزنیک عالوه بر اینها اشم، شانس باگر خوش کنند.پرواز می

کند اما را جلب می نمابسیار کمتر توجهبا اینکه  ،های حیاتجلوه دیگر. خوردپُستم می

 کنار رودخانه،در  چناری تادههای فرواف. در زیر برگانگیز استدنیای آنها نیز بس حیرت

غنی نیز خاک را  شانو با فعالیت وجوشنددر جنب های کوچکنوع ارگانیسمهمه

توانم ببینم، چرا که در دفتر کارم میکروسکوپ ندارم، اما آنها را نمی سازند. بسیاری ازمی

میز » هایی که با باد رویبرگ ستند، و کارشان را برای تمیز کردنِدانم که آنها آنجا همی

 دهند. انجام میبه خوبی نشینند می «کارم

 

 
 م-زنیک مارموت سوت

                                                                 
7  Woodchuck  :های سنجاب گروه بزرگی از، که به سنجاب یاز خانواده ایجونده زنمارموت سوت

، در مناطق مارموت سپیدموی و زردمارموت شکم های دیگر از قبیلتعلق دارد. مارموت هامارموت به نام زمینی

 م -های پستخرمای کوهی آمریکا موجودی است متعلق به زمینکنند ولی موشسنگی و کوهستانی زندگی می
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خیلی  یطمح گاهی وضعیتِاما  ،حس خوشایندی دارمحضور در دفتر کارم غالباً از اگرچه 

انبوهی  ند وکمیه دیوانازدحامِ حشرات آدم را در تابستان، مثالً . خوردبه دردِ کار نمی

با  شود وگاهی هوا واقعاً سرد میها نیز زمستان کنند.وآمد میتاپم رفتروی لپ حشرات

 سنگ وکنند یکی میبهدست ،های بهاریبارانو  شدهها ذوبتر، برفهوای گرم بازگشتِ

ر دفتام را به دسترسی در بهار، سطح آب ال آمدنِاینکه با با برند.ام را زیر آب میمورد عالقه

ل، ن زمان از سادر ایدارد.  نیز مزایای خودش رااما این وضعیت،  سازد،کارم دشوار می

را که در آن « نوازیچشم بزرگراه»های آنقدر بلند است که سروصدای ماشینصدای آب 

 طیف متفاوتی از توانهمینطور در این فصل می. کندنزدیکی قرار دارد در خود گم می

تشکیل  خانه رادحیاتِ رو یچرخه ،که هر بهارتماشا کرد ات را و مراحل حی موجودات

 . دهندمی

رار ق یی برایکنم، عمالً جابیش از همه از دفتر کارم استفاده می کهحتی در تابستان و پاییز، 

به ام کاریهای پرتوخرتبرای  ،دیگرانمثل من هم ها و کتابهایم نیست. پرونده دادنِ

تاپ یا در پچه در لنیازم را صرفاً با آنبایستی ادی فضا احتیاج دارم، اما در اینجا مقدار زی

افتد، می کارم وقفه ستم، اغلب دروقتی اینجا هعالوه بر این،  شود برآورده کنم.ذهنم جا می

ی شهر حومه یآشفتگبرای فرار از  افراد دیگری که آنها همرا با  محل نشستنمزیرا بایستی 

شوم احساس خوبی ا آنها سهیم میدفتر کارم را ب از اینکهآیند تقسیم کنم. انه میرودخ به

 در آب شناور است.  شاننیکهای پیک، مگر آنکه ببینم زبالهدارم

رویم، و مسافت کوتاهی را در بزرگراه رانندگی کنیم، بقدری جلوتر  رودخانه اگر در امتداد

داخل شهر کولومبوس  در اینجا،. در رسیمیو میدانشگاه اوهادر  امواقعیدفتر کار به 

وجود  انداختنچندانی برای سایهدرختانِ به کلی متفاوت است.  مون رودخانهطبیعت پیرا

نیازی به شود. )دود میمح هاآموزان و خفاشتقریباً به دانشنیز پستانداران تنوع  و، دندار

دانشگاهم سکونت شناسیِ بخشِ انسان در ساختمان قدیمیِ، هااین خفاشکه گفتن نیست 
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ها، و ، کتابخانهدانشگاه هایساختمانما به غنی،  گونیهگونِ یک هب برخوردنبه جای ( دارند

در فصل پاییز، گاهی مسابقات فوتبالش سروصدای که  خوریمبرمی بزرگ یک استادیوم

سروصدا  همه با همحدود صدهزار آدم که بین  در استادیوم، حضورد. کنزیادی به پا می

که برایم  دانشگاه و سبکی از زندگی مظاهری واقع، من همه به -دحسِ جالبی دار کنندمی

 گونیگونهی به مطالعه بخواهماگر اینجا طوری شده که وضعِ اما  ،دوست دارم سازد رامی

 . کنمرجوع ها ها و آزمایشگاهکتاب عمدتاً به بایستی برای یافتنشبپردازم منطقه موجود در 

 وظر فضا از نا طبیعت، ام .به منابع و فضا احتیاج دارند جاندارانی نیز به مانند همه هاآدم

از این  ه است؛یانه عمل کردجوصرفهمقتصدانه و  هاانسان پرورشمورد نیاز برای  غذای

ند قابترحال در  یکدیگربا  چیزهااین دستیابی به غالباً برای  موجوداتها و دیگر رو، انسان

 و موضوعِ این کتاب نیز همین است. 

 

  

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 زندگی در خانه

در  حشرات از دستِ استیاز نزیرا گاهی  -دارم کار یک دفترِدر خانه نیز من غیر از اینها، 

رسد ر میبه نظ. باشمرها  کنممیام احاطه دفتر کار اولم و دانشجویانی که در دفتر کار دوم

ی شهر ام در حومهانهخپیدا کنند.  ی خالیاز فضاواره قادرند راهی برای استفاده ها همانسان

سانی آبه ت. در زمینی بنا شده که تا همین اواخر یک زمین کشاورزی بوده اسقرار دارد و 

جای رت و گندم، ذ یها. زمیندشمتوجه درختان بلند در این منطقه  نبودِتوان این را از می

ی توسط شبکه، و اندداده انسان آلمینیومیِ هایسرپناهو  ی از چمنقطعات خود را به

 . انداز یکدیگر جدا شده های آسفالتجادهدرپیچی از پیچ

 ختِدر حال ساهای شویم خانههرچه از شهر دور می، رویممی شمالسمتِ  همینطور که به

زراعی ارزشمند در حال از  هایاز زمین روزافزونیهای بخش، و خوردبه چشم میبیشتری 

بیعی طامری این  .با سرعتی باال در حال افزایش استجمعیت شهر  زیرا است دست رفتن

برایمان به ها لذت فراوانی بچههرچه باشد  -ندها دوست دارند تولیدمثل کنانسان زیرا است

چنین . ودشمحسوب میاز لذت گی شان نیز منبع بزرکردنآورند، و فرایند درستهمراه می

ای جدید برای جا دادن هخانهساختن  عالوه بر. و شودبیشتر و بیشتر میجمعیت  است که

و همینطور شود، یساخته م نیز یی و مراکز خرید جدیدهای ادار، ساختماناین جمعیتبه 

ه ه اینجاست ک. و نکتندهای جدید که امکان جابجایی ما را فراهم کپارکینگها و جاده

به های زراعیِ حاصلخیر بود زمین زمانی را که کند، و آنچهفضا اشغال می چیزهااینی همه

 . کشدزیر خود می

دهند های زراعی، از روی تأسف سری تکان میرفتن زمیندستازبرخی افراد، با اشاره به 

کنند. اگر تولید شود اظهار نگرانی میدر کجا غذایمان قرار است در آینده در مورد اینکه  و

همینطور کاهش یابد، سرانجام  مانهای زراعیزمینمان بیشتر و بیشتر شود و تعداد جمعیت
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در حال این اتفاقاً به نظر من، . برای خوردن پیدا نشودکه غذای کافی روزی خواهد رسید 

عالرغم گسترش  حد،در ایاالت مت ، زیرا تا به امروزحاضر خیلی جای نگرانی ندارد

در نقاط مختلف ، و های زراعی نسبتاً ثابت باقی مانده است، مقدار زمینی شهرحومه

زیر کشت  قبلتر از تر و پربازدههای ماهرانهجدیدی از زمین با تکنیک قطعاتِجهان، 

نگران باشیم، و باید که رسد ی این روند، سرانجام روزی میدر صورت ادامه بلی، .روندمی

برای ، رسد از نظر فنیدر حال حاضر به نظر می. اما کنیمپیامدهایش  یمحاسبه شروع به

با این وجود، ممکن است کسی  1وجود داشته باشد. غذا و زمین کافیجمعیت کنونی، 

 اینجاست کهو  ی دچار قحطی هستندیادآور شود که همین حاال هم بسیاری از جوامع انسان

 را چنین است. چ رویمباید به فکر فرو 

 رفتنِدستازکند نگران می مرا بیشتر های کشاورزیزمین رفتنِدستاز در مقایسه باآنچه 

زدوده شود  )کشاورزی و دامداری( پروریدانهودام یآنجا برا پیش از آنکهست که یزیچ

وجود داشت. جنگلی که زمانی اوهایو را پوشانده بود در حال حاضر به کلی از بین رفته 

ک غنی و حاصلخیزی که این از آن باقی مانده است، و خا محدودی هایتکهاست، و تنها 

 قرارگرفتن دریا  انگارانهسهل های کشاورزیی فعالیتها ایجاد کرده بودند به واسطهجنگل

گیاهان ، بیعیط هایها و دشتاز بین رفتنِ جنگلهمراه با . ستنابودیسفالت در حال زیر آ

نیز  ها8ها و گیالبباتالقزیستند نیز از بین رفتند. همینطور می هادر آنو حیواناتی که زمانی 

ت طبیع هایبودند ناپدید شدند. زمین العادهخارق اتاز موجود که پناهگاهی برای طیفی

. جمعیت مما طبیعت را برای مقاصد خودمان زیرسلطه گرفتیو  ما شد هایزمینتبدیل به 

ای مجموعهمنابع و فضایی را که زمانی توسط  ،شادامی-زراعی هایفعالیتما و  روزافزونِ

                                                                 
8 goB:  تخریب شده یا در حال تخریب و سایر مواد  یعمدتاً مرکب از خزهزمین اسفنجی، مرطوب و نرمی که

 یخزه یوسیلهه شود و بیشتر بها یا مخازن راکد کم عمق تشکیل میغالباً در دریاچه گیالب است.نباتی 

 م- شوداسفاگنام ایجاد می
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ی خود در چنبره اشغال شده بود گونی باالتریک گونهبه عبارتی یا  موجوداتاز  غنی

ساختنِ موجودات های ما، با منقرضمشکل اساسی این است که فعالیتبه واقع، . گرفت

 . را از بین برده است گونیگونهاین ریز و درشت، 

 در قعاًید آیا واابتدا بایستی دخیلی نگران شویم،  هاانقراض یمسئلهپیش از آنکه در مورد 

 از انبوهیدر حال حاضر، . روند زندگی موجودات زنده مشکلی به وجود آمده است

 هایانقراضو  کنندصحبت می گونیگونه« بحران» چیزی تحت عنواندانشمندان از 

دانند. آیا می رابربدایناسورها  گذشته نظیر زوال جمعیتهای با انقراض را امروز یگسترده

ا ب؟ آیا نقش دارد گونیگونه زوال در، هااعمال انسان همینطوررشد جمعیت انسان و واقعاً 

خود  بهاز منابع زمین را  اسبنامتنهای طبیعت، انسان سهمی ر گرفتن محدودیتدر نظ

توان میمان را به خطر خواهد انداخت؟ سالمت سیاره ،است؟ آیا این عمل اختصاص داده

را مورد  مفروض بحرانِ علمی مبنای ماست کهاز وظایف  هم در سرشت و همگفت 

 ها بستگی دارد.بررسیی این نتیجه اقداماتِ آینده، بهها و سیاست بررسی قرار دهیم، چراکه

رسد را که از مجامع علمی به گوش می یهشدارهای میزان صحتِبیایید با یک تمرین ساده، 

تعداد  تان بروید، و نوع ووگذار در اطراف محل زندگییک روز به گشت. ممحک بزنی

نیازی برای انجام این کار، کنید. خورید یادداشت مختلفی را که به آنها برمیموجودات 

ست تا یک پژوهش باشید، زیرا هدفم بیشتر یک آزمایش فکریدانِ ماهر نیست یک طبیعی

کند در مقایسه با کسی که در یک مجتمع آپارتمانی در وسط شهر زندگی میعلمی جدی. 

در پیش  تریها کار آسانکند برای شمارش گونهکسی که در یک باغ یا روستا زندگی می

رای ب تان دست یافتید،گونی در اطراف خانهوقتی به درکی معقول از میزان گونهسپس دارد. 

 پیدا هاجا اینطور تاناطراف در اگر البته) بروید تروحشی و تربکری اه منطقهمقایسه ب

 وحشی، یمنطقه آن در زیاد، احتمال به کنید. شمارش نیز را آنجا هایگونه تعداد و (شودمی
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 به .دکنیمی پیدا یبیشتر بسیار جانوری و گیاهی هایگونه تعداد ،تانخانه اطراف با مقایسه در

  دارند. باالتری گونیهگونِ غالباً طبیعی مناطقِ دیگر، زبانِ

 انجام گیتننلِوا در کارم دفتر ینزدیک در جنگلی در طورهمین و امخانه در را تمرین این من

 برای رو این زا زنده. موجودات نه و ،مدار سروکار هافسیل با ،مادانشگاهی تخصص من دادم.

 ترساده را تمرین ینکها برای .نبودم نشینانحومه دیگر از ماهرتر هم آنقدرها ،کار این انجام

 وجود با د.بودن مشاهده قابل آسانی به که پرداختم یحیوانات و گیاهان شمارش به تنها کنم،

 ؛کردم نظرصرف شانبرخی از اممحاسبه در داشتم حیات مختلف اشکالِ به تنسب که یحیرت

 چطور دانستمنمی دقیقاً زیرا ؛پیش یهفته نان کپک یا حمام اتاقک در رشدکرده یخزه نظیر

 نان کردن درست برای که را مخمرهایی ،همینطور کنم. شناسایی جنگل را چیزها نوع این باید

 پیچیده ازهاند از بیش را ماجرا که چرا نکردم لحاظ بودم کرده کشت سازمدست آبجوی یا

 گرروشن بسیار دتوانمی کارتازه فرد یک برای نیز ساده فکریِ هایآزمایش همین اما .کردمی

  د.باش

 مقایسه جنگل در موجود گونیگونه با ،امخانه اطراف در موجود گونیگونه ،زیر ینگاره در

 و هاسنجاب با ابتدا دسته، این از کنیم. شروع پستانداران با بیایید (1.1 ینگاره )است. شده

 برای جایی حتی من .شدم روبرو نوجوانم پسر دو با بعدش و ام،خانه حیاط در هاخرگوش

 هم ها)پرنده کنم. جذب را جثهکوچک حیوانات تا امکرده طراحی هاسنجاب به غذادادن

 و باال درختان روی بر هاشب که پرنده هایسنجاب ،اطرافم در اما .(دنشومی مکان این جذب

 چشم به وفور به جنگل در که «روباهی سنجابِ» از خبری حتی شود؛نمی پیدا روندمی پایین

 که زمانی از واقع، در شود.می پیدا 9سمورچه و خاکستری سنجاب فقط -نیست خوردمی

                                                                 
9  Chipmunk :که ظاهری شبیه نوعی جانور جونده ه، راسنجاب راه یا زمینی خرمایموش یا سَمورچه

 م-دارد سنجاب به
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 اطراف در گوزن و زنسوت مارموت از نشانی هیچ شده، ایجاد هاجاده نفوذناپذیر یشبکه

  .است ارانپستاند از تریغنی گونیگونه میزبانِ ،جنگل عوض، در است. نشده دیده امخانه
 

 
 میزان تصاویر، این .است مسکونی مناطق از بیشتر بسیار هاگونه تعداد ،طبیعی مناطق در -1.1 ینگاره

 سیاه( )بخش اوهایو جنگل از اندازههم ایقطعه با سفید( خشپ)ب امخانه اطرافِ در را گونیگونه نسبی

 است. کرده مقایسه

 

 .است پیش سال صد از بیشتر هاگوزن تعداد اوهایو در ،حاضر حال در که است ذکر به الزم

 در ؟ندارد تناقض هاانسان حضور دلیلِ به گونیگونه کاهش بابِ در امگفته با موضوع این آیا

 یک اعضای تعداد نه و ،شودمی محاسبه هاگونه کل تعداد شمارش با ،گونیگونه زیرا ؛نه واقع

 انقراض حال در -هاگوزن صیادانِ از برخی جمله از -هاگونه آن از بسیاری امروز، گونه.

 اما ،شودمی پیدا شغال و روباه ما هایجنگل در هنوز شنیدم وقتی کردم حیرت اینکه با هستند.

 دست از را جثهبزرگ صیادان از زیادی تعداد و هاگرگ ایالت، این هایبخش اغلب در ما

 به ،موضوع این .است یافته افزایش یدهایشانص جمعیتِ که است شده این نتیجه و ایم،داده
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 که شود زیاد قدری به گوزن جمعیتِ که شده آن به منجر انسانی مداخالت نتایجِ دیگر همراه

 خود حال به .بکشند را آنها از تعدادی هرساله بایستی شدهحفاظت یهاپارک بانانِمحیط

 بین از سریعاً را مناطق این محدود گیاهی منابعِ ،هاپارک در گوزن زیادی تعداد گذاشتنِ

 رو این از ها.انسان جمعیتضافها که است مخرب همانقدر گوزن جمعیتِاضافه .برد خواهد

 تعداد اگرچه حاضر، حال در بگیریم. بدست خود را تطبیع از بخش این مدیریت وریممجب

 گونیِگونه ،حیات یشبکه تخریبِ ینتیجه در اما ،است گذشته از بیشتر هاگوزن و هاانسان

  .است یافته کاهش شدت به پستانداران

 پرندگان تنوع اما ام،کرده طراحی پرنده و سنجاب یتغذیه برای جایی خانه، حیاط در اینکه با

 این در بلند درختان نبودِ به ایاندازه تا دلیلش .است جنگل از کمتر امخانه بر و دور در نیز

 تغذیه غذادان از مکرر طور به که هایی10کاردینال دیدنِ .گرددبرمی زراعی سابقاً هایزمین

 برای که را پرندگانی اکثر پسرانم و است بخشلذت بسیار امخانواده و من برای کنندمی

 از شاندانش رویم،می جنگل به وقتی اما شناسند.می آیندمی مانخانه حیاط به خوردنغذا

 با را شانجوان ذهن ،پرندگان مختلف هایدسته عبور ،جنگل در است. محدود بسیار طبیعت

 در حضورم ساعت اولین در تنها است. همینطور هم من برای .آورددرمی پرواز به خود

 سال تمام در که ستپرندگانی یهمه از بیشتر بینممی که ایپرنده هایگونه تعداد ،جنگل

  .دوشمی پیدا امخانه اطرافِ

 اختالفِ شدمی پیدا مانخانه اطراف در که گیاهانی تعداد بینید،می تصویر در که همانطور اما

 باغبانان ما که است این دلیلش .ندارد جنگل از اندازههم یقطعه یک گیاهانِ تعداد با چندانی

 اما ایم.کاشته مختلفی بسیار گیاهی هایگونه مان،خانه کردنجذاب برای و هستیم پراشتیاقی

 پستاندار، زیادی تعداد نیست قادر و است جالب خودمان برای تنها اهیگی گونیگونه این

                                                                 
10  Cardinal :شناسه بارز این پرنده . کندزندگی می آمریکای شمالی جثه است که درنوعی پرنده کوچک

 م -استهای جذاب و آواز رسای نرهای این پرندهرنگ
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زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 ایخزنده موجود هیچ ما واقع، در کند. تغذیه را آنها یا کند جذب خود به را خزنده یا پرنده

 خانگی پرستآفتاب یک برایش بخواهد هابچه از یکی آنکه مگر داشت، نخواهیم )و نداریم

 نشان خودی ایمداشته نگه پاکیزه را مانباغ بس از یزن هرجایی حشرات حتی بخریم.(

 دهند.نمی
 

 
 م - ایالت آمریکا است 8افتخاری  یاین پرنده، پرنده - کاردینال یک از نمایی

 

 یمنطقه بومیِ خانه، یمحوطه در بکاررفته گیاهی هایگونه از بسیاری شوم متذکر باید

 ستکافی تنها نند.مانمی باقی دائم توجه و مراقبت بدون آنها از بسیاری و نیستند، اوهایو

 این از چندانی چیز که دید خواهید ،بگذارید خود حال به را حیاط سال دو یا یک برای

 تولیدمثل برای چندانی شانسِ نیز هابوته و درختان ماند. نخواهد باقی نازپرورده گیاهانِ

 برای شانسی دیگر که اندهشد دور شانگونههم اعضای از آنقدر زیرا داشت، دنخواهن
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زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 .آوریم حساب به نیز را آنها شمارش، حین بایستی و است، تنوع ،تنوع اما .ندارند افشانیگرده

 و بود بلند درختان از پر کردم انتخاب جنگل در بررسی برای من که سیریم شوم یادآور باید

 انرژی یعنی طبیعی منابع ترینگبزر از یکی ،چترمانندشان وبرگشاخ که اینجاست نکته

 جنگل کفِ گیاهان به چندانی نور شودمی باعث و آوردمی در خود انحصار به را خورشید

 تمامی چطور دید توانمی خوبی به .یابد کاهش نیز گوزن غذایی منابع شکل، این به و رسدن

  .رقابتند در یکدیگر با منابع دیگر و فضا سر بر ،حیات اشکال

 کاهش امخانه رد را گیاهان گونیگونه آگاهانه، و عامدانه من کنم خاطرنشان باید همینطور

 از گهگاه کنم عترافا باید بلکه م،اهبرید را وحشی سیب درختِتک تنها نه ثالًم .امداده

 رویپیش با و ،برممی بین از را قاصدک نظیر یهرز هایعلف و کنممی استفاده کشعلف

 این به بسته شود ادقلمد «هرز» چیزی چه اینکه جنگم.می طلبفرصت زیستیِ مهاجمانِ دائمِ

 که کرده تعیین شهر یحومه هایمحوطه به مربوط قوانین مثالً باشد. کسی چه بیننده که دارد

 که حقیقت این )عالرغمِ نیست خوشایند خانه اطراف در گیاهی هایگونه برخی وجود

 یلجوجانه حضور عالرغمِ که است جالب حال هر در است.( خوراکی گیاهِ یک قاصدک

 اطراف در نیز معموالً و -امبرخورده آنها به ندرت به جنگل در من ،هاخانه اطراف در قاصدک

 شوند.می دیده هاانسان وآمدرفت مسیر

 و تعداد .رسدمی نظر به ابتدا در که است چیزی از دشوارتر قدری ،حشرات شمارش

 سمتِ به پرواز با و کنندمی لطف آنها از برخی .است انگیزتحیر واقع به حشرات گونیگونه

 هاسنگ پشتِ در آنها، زا دیگری تعداد کنند.می آگاه حضورشان از مرا زدنم،نیش یا و صورتم

 بسیار انواع توانمی دهیم خرج به حوصله اگر اما .اندشده پنهان پوسیده یاندهکُ خلِاد یا

 و یلفام و اسم شناسایی به نیازی آزمایش،  این برای کرد. پیدا را آنها از یمتفاوت

 نارنجی کوچکِ یحشره» نظیر ایساده و غیرعلمی اسامی از من مثالً :نیست شاننامهشجره

  .کردم استفاده «خیزورجستپُ
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زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 ختلفِم مراحلِ در موجودات شمارش با باشد مانحواس بایستی اینکه دیگر ینکته یک

 کرمِ یک توانیدنمی شما -نزنیم تخمین واقعیت از بیشتر را هاگونه تعداد اشتباه به ،رشدشان

 تانحواس .دماریبش بار دو را اآنه و دبگیری نظر در متفاوت یگونه دو را پروانه یک و ابریشم

  باشد. موضوع این به

 نیز کشحشره از کش،علف بر عالوه ،انهخ در من اینکه آن و بکنم باید نیز دیگر اعتراف یک

 احساس چندان ،بابت این از و کشممی را موذی حشرات هافصل بعضی در .کنممی استفاده

 امخانه در موجودات گروهِ ترینمتنوع همچنان حشرات حال، این با کنم.نمی وجدان عذابِ

 هر درونِ و هستند، حشرات جهان امروز هایگونه تمامی از نیمی از شبی واقع، در هستند.

 خبرِ این .باشد بیشتر نیز هاانسان جمعیتِ کلِ از تواندمی عضاا تعداد ،هاگونه این از کدام

 حشرات -کنیم ندگیز آنها بدونِ توانیمنمی ما که است این واقعیت زیرا ،ستخوبی نسبتاً

 خوردنِ ها،پرنده یغذیهت ،گیاهان افشانیگرده به کمک جمله از دهندمی انجام زیادی کارهای

 با نیز گاهی و ،داریم مشکل مانخانه در حضورشان با صرفاً ما غیره. و حشرات، دیگر

  .اغب در حضورشان

 از پس وقتی اما است، ترآسوده هاموریانه و ها،سوسک ،زنبورها غیابِ در گیدزن اینکه با

 و بردم ذتل بسیار دیدم عسل زنبور یک مانخانه پشتیِ حیاط در ،آشکار غیبتِ هامدت

 از قدری قلحدا فکری، آزمایش این راستای در کنممی پیشنهاد ضمن در .شدم زدههیجان

 شکلی چه هموریان فهمیدم زمانی دقیقاً من .کنید حشرات برخی شناسایی صرفِ را تانوقت

 !بودم افتاده وپادست به جانور، این شر از خانه چارچوب حفظِ برای که است

 تعداد چه آزمایشم پایان تا دانیدنمی د.باش ناخوشایند تواندمی حشرات وجود نیز، جنگل در

 حشرات از انگیزیحیرت تنوع دارای ،جنگل داشت. را ارزشش اما کردم. تحمل پشه نیشِ

 حالیکه در .بودند مشاهدهقابل زمین روی از که کردم شمارش را آنهایی فقط من تازه و است،

 گرداندنِ مشغول که دارند وجود حشرات بیشتری حتی تعدادِ ،بلند درخت یک باالی در
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 صدای جمله از داد صتشخی صدایشان روی از توانمی را آنها از برخی هستند. طبیعت چرخ

 به ،کردممی وارسی را پوسیده یکُنده یک ونِدر یا کندممی را زمین اگر .هازنجره بلندِ

 جنگل هایقسمت بسیاری از اینکه با مجموع، در .خوردمبرمی بیشتری بسیار حشرات

 خانه اطراف در تعدادشان از وضوح به ،جنگل در حشرات گونیگونه هم باز کردم، نظرصرف

  بود. بیشتر

 
 

 
وهای پیر پوست دهند ولی در الرمیاین حشرات عموماً درخت کاج را ترجیح  - زنجره یک از نمایی

 حیاتی چرخه کلی طور به. است شده دیده نیز سرخس گاه و علفی هاندازی بر روی ساق

ی عمده .شودمی سپری زمین زیر و الرو صورت به دوره این اکثر و استساله چندین هاجیرجیرک

کنند. این حشرات دارای جهش می هازنجرهکنند، اما خطر فرار می از کردن پرواز یوسیلهبه حشرات

 م – نندکمتر یا بیشتر جهش  1تونند معموالً میو  پاهای سنیگنی در عقب بدن خود هستند

 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 حتی گاهی و رسندمی مشابهی ینتیجه به کنندمی امتحان را ذهنی آزمایش این که افرادی اکثر

 ممکن کنندمی زندگی شهر «سیمانیِ جنگلِ» در که آنهایی .برسند بدتری نتایج به است ممکن

 و یداداده انجام هخان رد را آزمایش این هم شاید بیابند. اندکی گونیگونه شاناطراف رد است

 گونیگونه این ایجاد بابت خودتان به باید است چنین اگر اید.رسیدهن اینتیجه چنین به

 اید،شمرده انهخ اطراف در که یموجودات از سیاریب احتماالً که بدانید باید اما .بگویید تبریک

 زندگی کویری یمنطقه یک در هم شاید نیستند. بومی ،ما هایباغ گیاهان و اسب ویژه به

 شهر مرزهای از بیرون گونیِگونه از بیشتر تان،خانه اطراف در موجود گونیگونه و کنیدمی

 ،بود وشتهن شهر یحومه رشگست از دفاع در یکبار ویل، جورج نام به ژورنالیستی .است

 آیا د.شونمی تبدیل هاخانه اطرافِ سبز یمحوطه به ساعت در هکتار یک سرعت با ،هابیابان"

 سبز، فضاهای این رازی ست.ا کنندهنگران بلی، جهات، برخی از2"؟است کنندهنگران این

 گونیگونه این شپرور و رشد برای که کنید فکر بیآ میزان به مثالً آیند.نمی بدست رایگان

 به رسانیآب برای که -دیگر کلیدی منبع یک -انرژی مقدار به همینطور و کنید،می استفاده

 ترغنی را تانخانه فِاطرا سبزِ فضای تواندمی انرژی و آب این اینکه با .شودمی مصرف آنجا

  .کند فقیرتر را دیگری یمنطقه است ممکن اما سازد،

 احتماالً ،بکشید سرک نیز اطراف هایخانه یمحوطه به ها،گونه شمارش جریان در اگر

 یمنطقه واقع، به .هستند مشابهی نسبتاً گیاهان دارای نیز تانهاهمسایه شد خواهید متوجه

 کنممی زندگی که جایی در را موضوع این من .نیست بیشتر گونیگونه معنای به لزوماً بزرگتر

 باغبانی یحوصلهوحال من یاندازه به هایمهمسایه از بسیاری ام؛کرده درک وضوح به

 جریان .اندکاشته آن در درخت دو یا یک تنها ،شانحیاط به بخشیتنوع برای و ،ندارند

 با سیمانی تروتمیز کانال یک شکل به گذردمی سایگانهم یخانه پشت از که ایرودخانه

 بین از پیرامونش گونیگونه و آب یکناره شکل، این به و شده بازسازی دستیک یکناره

 دادم انجام خودم یخانه مرزهای از فراتر را آزمایش این که زمانی رو، این از .است شده برده

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 جنگل در وقتی -نیست چنین این ،وحشتحیا در اما نشد. اضافه لیستم به چندانی هایگونه

 هایگونه با ،کنممی طی را بیشتری مساحتِ یا کنممی دنبال را رودخانه جریان ،مرومی رجلوت

 نه جنگل، در د.وشمی دیده بیشتری هایگونه نیز هاباتالق در حتی شوم.می مواجه بیشتری

 با هاییونهگ پذیرای های«اکوسیستم» یا شناختیبوم هایسیستم بلکه بود باالتر گونیگونه تنها

 3.داشتند بیشتری تنوع نیز مختلف هایسازگاری

 یشدهحفاظت پارک با برابر تقریباً اندازه نظر از دارد قرار آن در من یخانه که یامنطقه

 یاندازه به گیاهان یا خزندگان، پرندگان، ان،پستاندار تعداد جاکهیچ در ،است مانخانه نزدیک

 شدهحفاظت یمنطقه در استثناً که خودمان یگونه تعداد از غیر به البته نبود، متنوع هاپارک

 حدوداً کردم شمارش اطرافم مسکونی مناطق در که گیاهانی تعداد وجود، این با .است پایین

 نوع ههم هابعضی که بود این حدی تا دلیلش بود، امخانه در موجود گیاهان تعداد دوبرابر

 افزایش پرندگان و پستانداران تعداد در اما رند.کامی شانحیاط در غریب و عجیب چیزهای

 مثل چیزهایی آیا ببینم تا نکشیدم سرک افراد یخانه داخل به من البته .نداد رخ چندانی

 هاپژوهش طبق حال، هر در .نه یا دارند 11جربیل یا همستر نظیر یاتحیوان یا ،خانگی گیاهان

 پیدا من کوچکِ یمحوطه در آنچه با مقایسه در هاپارک در جانوری و گیاهی هایگونه تعداد

 پرنده گونه 200 حدود ،شدهحفاظت یمنطقه در (1.2 ینگاره)است. چشمگیر واقعاً شودمی

 شمارش بدون 4بود. من بررسی مورد یمنطقه برابر 5 نیز گیاهان گوناگونی و ،شدمی یافت

 هایزیستگاه آن با طبیعی پارک باشد، تواندمی فرساجان کار یک هرکسی برای که حشرات،

 جای خود در را بیشتری یهاگونه برابر 7 یا 6 ام،بررسی مورد یمنطقه با مقایسه در متنوعش،

  بود. داده

                                                                 
11  gerbil :گیرندقرار می سانانموش یکوچک است که در خانواده جوندگان از نام گروهی جِرد یا جِربیل. 

 م-متر استسانتی 30تا  15ها معموالً بین طول بدن جربیل
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 تصاحب میزان گفت توانمی اختصار به ؟گرفت توانمی اینتیجه چه فکری شآزمای این از

 ما نکنید فراموش .دهدمی کاهش یا کندمی محدود را گونیگونه میزان ،ما توسط سیاره فضای

 هایزمین همه آن به ایاشاره همینطور .ایمنگرفته نظر در را ماهیگیری و شکارگری هنوز

 با منفرد صولمح یک زندگی برای محلی به ،را گونیگونه از پر سابقاً مناطقِ که کشاورزی

 یواسطه به ما .ایمنکرده اندداده تقلیل شهمراه هایگونه دیگر از اندکی نسبت به تعداد

 تعداد لیِمح انقراضِ و گونیگونه نابودی و ،کاهش باعثِ حال به تا ،باالیمان جمعیت

  داشت. خواهد ادامه روند این احتمالً و ایمشده هاگونه از بیشماری

 نشان را یکلید اصل یک دادیم انجام برمان و دور هایگونه شمارش با که گذرایی بررسیِ

 ره که همانطور صرفاً ماا .دارد وجود ارتباط گونیگونه میزان و هاانسان جمعیت نبی :دهدمی

 است. متغیر نیز آنها بر سانان تاثیر و شناختیبوم هاینظام دارد، تفاوت دیگری با ایهمسایه

 روابط به ترجامع نگاهی و ،نهیم فراتر پا کوچک آزمایش این از است بهتر ترتیب، این به

  بیندازیم. هاگونه دیگر و هاانسان بین پویای

 
 

 نسبی میزان ،مقابل تصویر در  -1.2 ینگاره

 )بخش امبررسی مورد یمنطقه در گونیگونه

 مانخانه نزدیک یشدهحفاظت پارک با سفید(

 برخالف است. شده مقایسه سیاه( )بخش

 یمنطقه در هرچه مسکونی، یمنطقه

 بررسی را بیشتری مساحت غیرمسکونی

   خوریم.برمی بیشتری گونیگونه به کنیم،می
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 محدودیت داردطبیعت  اول: تز

 تز این .امنامیده «ضیقهم در طبیعت تز» را آن که رساند،می کتاب این یگزاره اولین به مرا این

 به دارد. وجود نزدیکی بسیار یرابطه گونیگونه زوال و انسان جمعیت افزایش بین گوید:می چنین

 وحشی اهانگی و حیوانات ،باشد هداشت وجود بیشتری هایانسان جایی در هرچه ساده، زبان

 یا هاگونه دیگر ،تهیاف افزایش مانجمعیت که انطورهم سالها، طی .شوندمی رانده ترعقب به

 زیرناگ به یا اند،کردهمی سازگار ترمحدود یشدهمحاصره قلمروهای در زندگی با را خود باید

 با و است یشافزا حال در انسان معیتج همچنان حاضر حال در رفتند.می انقراض سوی به

 در شود،می اضافه جهان جمعیت هب نفر هزار 200 از بیش روزانه ومیر،مرگ آمار احتساب

  5.ماندمی باقی ماندندهزن برای کمتری شانس ها،گونه دیگر برای روزبهروز شرایطی چنین

 رشد رسدمی نظر به اینکه با" نویسد،می 12وستاف چارلز ،پرینستون دانشگاه شناسجمعیت

 یاد چیزی بر تاثیرگذار املع عنوان به آن از ندرت به اما دارد، یرتاث چیزهمه بر انسان جمعیت

 بین یطهراب که است این جمعیت یمسئله بر بستنچشم دلیلِ یک ما، بحث در 6"شود.می

 هستیم ایگونه ما آنجاییکه از نیست. مستقیم همواره هاگونه راضانق و انسان، جمعیت رشد

 نهغیرمسئوال شکلی به منابع این از نیز گاهی و ،داریم منابع برای یناپذیرسیری یاشتها که

 مقایسه در ،مانزندگی ینحوه و ما اعمال که کنندمی استدالل برخی بنابراین، ،کنیممی استفاده

 .باشد داشته هاگونه دیگر بر تریجدی تاثیر تواندمی مانجمعیت با

 نظر در را شکار یمسئله مثال، برای ؟چیست زندگی ینحوه و اعمال از منظور ببینیم بیایید

 نبوده چنین همواره اما هستند باوجدان و کاردرست فراوانی شکارچیانِ امروز، اینکه با بگیرید.

 موارد، بسیاری در .ندارند قرار دسته این در جهان شکارچیان یهمه همینطور و است

 در حتی گیرد؛می صورت طمع و حرص روی از یا تفریح یک عنوان به صرفاً گریشکار

                                                                 
12 Charles Westoff 
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 عنوان به حیوان هایبخش اکثر ،گیردمی صورت خوردن هدفِ با شکار که مواردی

 اندک نیز مانرفتار هایحوزه دیگر در ما گریاتالف اما شود.می انداخته دور زائد هایبخش

 نابودی بر عالوه تواندمی ای،هحار هایجنگل یفزاینده سوزاندن و بریدن مثالً نیست.

 برخی که است دلیل همین به .شود گیاهی یهاگونه از بسیاری رفتنازبین به منجر حیوانات

 و بودیم، داده انجام درستی شکل به را کارها این ما اگر دکننمی لاستدال کارمحافظه افراد

 دیگر رب انسان تاثیر آنگاه بودیم، کرده اتخاذ هااکوسیستم به ترمحتاطانه و زترمیمهرآ رویکری

 بودن، زیاد عالرغم نیز ما جمعیت و نباشد مخرب اندازه این به توانستمی هاگونه

 در زمانی آمریکا بومیان که همانطور -دهد ادامه زندگی به طبیعت با هماهنگی در توانستمی

  کردند.می زندگی طبیعت با هماهنگی

 در کارم فترد به نزدیک باشند. کرده زندگی اینطور آمریکا بومیان واقعاً که شرطی به البته

 بجا هاییتجمعی از که ددار وجود کهنی تدفینِ خاکریزهای و سنگرها ،تانگیاولن یرودخانه

 سال هزاران طی را وجودشان که جنگلی و زیستند،می ترساده ما از است این بر باور که مانده

 خندق است. نیافته کاهش اشگونیگونه و ندیده چشم به یآسیب شاندست از کردهمی تحمل

 سمندر رایب زادوولد استخر یک به تبدیل بهار، هر حاال مانده بجا اقوام این از که پرآبی

 چند برای انسان توسط شده ایجاد اختالل نمونه، این مانند به گاهی است. شده جفرسون

 یاقوام یمثابه به پوستانسرخ به نگاه بدانید باید اما ،آوردمی بار به خیری نیز دیگر یگونه

 وجوداتم سایر برای آمریکا بومیان که یاحترام عالرغم 7.نیست بیش توهمی «اندیشبوم»

 تاثیر دید، هیمخوا که همانطور و داشتند، طبیعت بر چشمگیری منفی تاثیر نیز آنها ،بودند قائل

  .است بوده مربوط شانجمعیت زیاد رشد به موارد بسیاری در نیز آنها مخرب

 تعداد بین تنگاتنگی ارتباط اعصار، این یهمه طی داد نشان بتوان تا است نیاز جامعی اسنادِ به

 کتاب این در ما اما .است شتهدا وجود هاگونه تعداد کاهش و زمین یکره روی بر هاانسان

 زیادبودنِ هم باز بودیم کرده رفتار و زندگی یمتفاوت طرز به اگر حتی دهیم نشان خواهیممی

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 تجمعی بین داد نشان بتوان اگر .آورد بار به مخربی بسیار تاثیرات انستتومی مانجمعیت

 بر انسان میلیارد 6 از بیش امروز کهاین آنگاه ،دارد وجود ارتباطی چنین گونی،گونه و انسان

 در نیز روز به روز ما جمعیت که بماند .است کنندهنگران راستی به کنندمی زندگی زمین روی

 به نیز امخانه نزدیکی در شهر یحومه روزافزونِ گسترش در را این و است افزایش حال

 امروز،" بود، نوشته یکبار علوم پنجمِ کالس آموزاندانش از یکی .دید چشم به توانمی آسانی

 داستان ".اندایستاده رویش هاآدم همه این رازی آیدمی وارد زمین مرکز روی زیادی فشار

 بر آدم همه این وجود پیامدهای آنگاه باشد، صحیح «مضیقه در طبیعت تز» اگر است؛ همین

  باشد. عمیق بسیار تواندمی هاگونه دیگر

 از قولینقل به اشمعنی اولین دارد. معنا دو «مضیقه در طبیعت» عبارت از من یاستفاده

 نظر از طبیعت، که است این منظورش و آوردم فصل ابتدای در که گرددبرمی مالتوس توماس

 جمعیت و وحشحیات از همزمان حمایت برای که میزانی با مقایسه در الزم، منابع و فضا

 مالتوس نام به اقتصاددانی ،1798 سال در .دارد قرار مضیقه محدودیت در است نیاز انسان

 ها،سال این طی کند. رشد نیازش مورد منابع از ترسریع تواندمی ،انسان جمعیت داد هشدار

 دیدندنمی انسان جمعیت رشد در مشکلی هیچ که بینیخوش افراد توسط مالتوس هایدیدگاه

 مالتوس کتاب انتشار سالگرد میندویست ،1998 سال در که بود دلیل همین به .است شده انکار

 نفر میلیارد 6 به انسان جمعیت 2000 سال در بعد، سال دو حدوداً شد. برگزار خاموشی در

 ما از کمی تعداد برای متاسفانه اما .است نمادین عدد دو این همزمانی است، بدیهی رسید.

 بود. 13«» کامپیوتری  یمسئله از ترکنندهنگران یجمعیت رقمِ این مند،دغدغه دانشمندانِ

 یابندهرشد و رماندگا تاثیر یک ،میلیارد 6 رقم اما نکرد ایجاد مشکلی هیچ تقریباً  یمسئله

                                                                 
، 2000ای که نگران بودند با فرارسیدن سال است و اشاره دارد به عده« 2000سال »یک نام اختصاری برای   13

شان دچار ( در محاسبات99کردند )نظیر های کامپیوتری که عددِ سال را در قالب ارقام دورقمی ذخیره میبرنامه

 م -مشکل شوند

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 آن به کمتری یعده حتی و شدند میلیارد 6 از گذر متوجه اندکی افراد وجود، این با .دارد

  .دادند نشان واکنش

 تناسب  نگرانِ که روست همین از .ندارم شرمی نیز گفتنش از و ستمه نئومالتوسی یک من

 .دارد تاثیر زمین یهکر گونیگونه بر که ایزاویه از ویژه به هستم؛ منابع و انسان جمعیت بین

 1947 سال در 14فیلدبرام لوئیس زیست،محیط نگهبان و اوهایو اهلِ نویسداستان که همانطور

 مانرخ به را مانشتهگذ اشتباهات ،مالتوس ینظریه که است این در موضوع تلخی" نوشت،

 آن از نماجمعیت زیرا است، صادق گذشته از بیشتر امروز حتی ،موضوع این و 8".کشدمی

  «» کتاب عنوان معنای دومین بنابراین، است. شده دوبرابر امروز به تا زمان

 مخرب تاثیر برابر در طبیعت از داریم وظیفه هاانسان ما یعنی -است طبیعت از محافظت

  .کنیم محافظت مانجمعیتاضافه

 بیان ساده را آن بخواهم اگر است. برانگیزتربحث اولم تز از که رساندمی متز دومین به مرا این

 که اقدامی ترینهمم کنیم، محافظت جهان گونیِگونه از خواهیممی اگر :است چنین کنم

 بهتر حتی بگویم، پردهبی است. انسان جمعیت رشد ساختنِمتوقف یا ندکُ داد انجام توانمی

 واقعاً نم -نکنید داشتبر اشتباه را منظورم اما بیاییم. ترپایین نیز میلیارد 6 رقم از که است آن

 .قائلم ارزش گیردمی صورت گونیگونه از محافظت برای امروز که اقداماتی دسته آن برای

 ترینهدلسوزان حتی آنگاه دهد، ادامه رشد به همینطور نماتجمعی اگر است این حرفم اما

  باشد. ثمربی تواندمی نیز یامروز هایتالش

 اگر" گفتم، و کردم مطرح «اگر» یک با را آخر تز این من که باشید شده متوجه شاید

 به آیا دارد؟ ضرورتی گونیگونه حفظ واقعاً آیا اما ؛"کنیم حفظ را گونیگونه خواهیممی

 منقرض سیاه کرگدن امسال ؟داد ادامه زندگی به آن بدون توانمی یا است، نیاز گونیگونه

 اگر دارد؟ نگرانی جای موضوع این آیا دهیم.می دست از بعد سال را نادر سمندر و شود،می

                                                                 
14 Louis Bromfield 
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 گونیگونه رفتن دست از و انسان جمعیت رشد بین یرابطه فهم برای ما پژوهش آنگاه ،ندارد

 جالبی موضوع است ممکن اگرچه و ،دارد ارزش یدانشگاه تمرین یک حد در صرفاً جهان،

  نه. یا است چنین واقعاً آیا دید باید ندارد. بقایمان یبرا راستینی پیامد هیچ اما شد،با

 ،گونیگونه ظحف داد نشان بتوان که کندمی پیدا بیشتری معنای زمانی دانشگاهی تمرین این

 در بخواهیم گرسنه هایآدم از باشد قرار اگر واقع، به است. ضروری بلکه نیست خوب تنها

 برای بایستی ،بیاورند بچه کمتری تعداد بخواهیم همه از یا د،نکنن شکار شدهحفاظت مناطق

 بررسی تابک این در که تزی سومین بنابراین باشیم. داشته روشن و محکم دالیلی مانحرف

 رو این از و دارد، یحیات اهمیتی نماسیاره سالمت برای ،گونیگونه حفظ :است این شودمی

  است. حیاتی امر یک نیز ما برای

 پس کنم ارائه لمیع دالیلی برایشان خواهیدمی یا ندارید آمادگی تز سه این پذیرش برای اگر

   کرد. خواهم ارائه محکمی اسناد رو، پیش هایفصل در دهید. ادامه خواندن به
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 از طبیعت حفاظتمدالیل التون برای 

 زیستمحیط از محافظت برای اصلی دلیل سه ،شناسیبوم یرشته درسیِ کتابهای از بسیاری

 چارلز نام به شناسبوم یک هاینوشته تا توانمی را دالیل این خاستگاه و کنند،می ارائه

 و حیوانی تهاجمات شناختیبوم هایجنبه» نام به کتابی 1958 سال در او کرد. دنبال 15التون

 پروپاقرصِ طرفداران از یکی ،تونال .کرد مطرح را هایشدیدگاه آن در و نوشت 16«گیاهی

 پایایی برای یمزایای چه گونیگونه دهد نشان کرد سعی و بود، گونیگونه از حفاظت

 برای دلیل سه به بوده، متفکران از بسیاری بخشالهام که ،هایشنوشته در .دارد هااکوسیستم

 :است شده اشاره زیستمحیط از محافظت

اخالقی و مذهبی دلیل (1

عقالنی و شناختیزیبایی دلیل (2

 اندیشانهفایده و کاربردی دلیل (3

 یپایان هایصلف در سپس و کنیممی بررسی اختصار به را مقوالت این از هریک ما اینجا، در

  .کرد خواهیم اشاره موضوع این به دوباره کتاب

 «یحق» دارای حیات، اشکال تمامی آنها یواسطه به و ،حیوانات که کندمی عنوان مذهبی دلیل

 مخالفتِ من اینکه با م{-انداخت خطر به را بقایشان بایدن رو، این از }و هستند. زیستن برای

 یا «مذهبی» دیدگاه این کرده، خاطرنشان التون که همانطور اما ندارم، دلیل این با چندانی

 از بسیاری 9"رسد.می نظر به مضحک گرا،عمل غربی فرد یک برای" ،انهاندیشاخالق

 طبیعت از ناخواسته روز هر عمل، در اما دارند، تطبیع به نسبت یعمیق اتاحساس ،هاغربی

 هستند زندگی حق داری موجودات یهمه که دیدگاه این این، بر عالوه کنند.می استفادهسوء

                                                                 
15 Charles Elton 
16 The Ecology of Invasions by Animals and Plants 
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 به ترمضحک هم آن از است شدهحفاظت یمنطقه یک در موجود منابع یهتشن که کسی برای

 نیز را هاآدم و بگذاریم، خود حال به را دیدگاه این باید شاید بنابراین .رسید خواهد نظر

  .کنند اتخاذ واحد مذهبی دیدگاه یک جمیعاً نکنیم مجبور

 در بود. عقالنی و شناختیزیبایی جنس از زیست،محیط از حفاظت برای التون دلیل دومین

 و یابند،می زیبا بسیار ار طبیعت افراد اکثر .نیست حرفی طبیعت «شناختیزیبایی» هایجنبه

 غذا رفظ پرندگان و سنجاب برای و کنیممی درست باغ ما که است دالیلی از ییک این

 .شوند روبرو طبیعت هایشگفتی با و بروند جنگل به دارند دوست من هایبچه گذاریم.می

 تا باشد ندهما باقی جنگل کافی رمقدا کودکان برای آینده هایدهه طی که شرطی به )البته

 هداشت کمتری فرزندانِ دهیممی ترجیح ما آیا :پرسید باید رو این از (.ببرند لذت آن از بتوانند

 باشیم اشتهد بیشتری فرزندان یا باشند داشته قدردانی برای بیشتری طبیعیِ چیزهای که باشیم

 هایحرف این با ،من باور به اما ؟باشند داشته گذاریارج و قدردانی برای کمتری چیزهای که

 این آموختنِ حال در هامآد از بسیاری زیرا ،رودنمی پیش از کاری دوستانهطبیعت و احساسی

 در زیبایی یبهجن هیچ باشند، داشته ستدو درختان یاندازه به نیز را هاساختمان که هستند

 طوالنیِ سیرم یک حتی امروز بیابند. آزاردهنده موجوداتی صرفاً را حشرات یا نبینند، قاصدک

  .شودمی خوانده «دیدنی» آسفالت، با شدهشفر

 به حمله برای فرصتی حتی و شود،نمی گرم آبی تنهایی به ،احساسی برخوردهای این از پس

 یک با ،روستایی کشاورز یک مثالً .شودمی فراهم زیستمحیط از حفاظت برای ماناستدالل

 سرشاخ گیردمی او از دارد قرار رود حریمِ در که را زمینش از بخشی که حفاظت یبرنامه

 را هاجهجو راسو د،خورمی را هایمانمرغ روباه اینجا در" ،گفت خواهد و شد خواهد

 دارم، حیات تنوع کافی قدر هب من کنند.می پارهتکه را مانگوسفندان گرگ و د،کشمی

 شناس،بوم عالئق نگفته او به کسی که ستباقی شکرش جای باز 10"ممنون. همخیلی

 به بیل با واقعاً او که اینجاست -شودمی شامل نیز را رودخانه یکناره نادر هایصدف
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 با ما ،اینکه آن و دارد وجود اینکته روستایی کشاورز این یگفته در اام .افتاد خواهد نمادنبال

 از دفاع در من پاسخ م.یدار قرار رقابت در غذایی مواد به دستیابی سر بر موجودات دیگر

 .شانحضور در نه و کنیم زندگی آنها غیاب در توانیممی نه ما که است این وحشی هایگونه

 احتماالً اما ؛داریم نیاز وحشحیات به ،زمین شناختیبوم سالمت حفظ برای ما واقع، به

 این روی رو، این }از دارد. قرار بلتقا در من ساساتِاح با همچنان کشاورز آن احساسات

  م{-کرد باز حساب چندان تواننمی شناختیزیبایی-احساسی هایاستدالل

 جان زبان به .گفت چیزهایی توانمی نیز یگونگونه از حفاظت برای عقالنی دالیل مورد در

 بسیار این" د:گذار بنیان را محورانسان شناسیبوم یزیرشاخه که شناسیگیاه ،17بوز

 همراه به شرب حیات برای سودی چه شناختیزیست العاتمط این بپرسیم که ستطبیعی

 ما از بسیاری شودمی باعث تنها نه تحقیقات نوع این گفت توانمی پاسخ در 11".دارد

 کاربردش و طبیعت سازوکار مورد رد مفیدی چیزهای ما به بلکه ،کنیم پیدا دانشگاه در شغلی

 به و بکاریم بهتری برنج و گندم، ذرت، کندمی کمک مثالً .آموزدمی خودمان زندگی در

 طبیعت هایدرس هرچند .شویم خالص محصوالت این طبیعی صیادان چنگ از بهتر شکلی

 نیز طبیعت وحشِحیات هایبخش بلکه آید،نمی زراعی محصوالت بهتر کاشتِ کار به تنها

 از بیش ،حیات نظم که ایمشده متوجه اواخر همین تنها ما مثالً .دارد ما برای بسیاری فواید

 یک باشد بودند( کرده مطرح دیگران و التون که نوع آن از) ساده غذایی یزنجیره یک آنکه

 باشد. ارزشمند تواندمی دانش این راستی،به .است ناگشودنی یتنیدههم در و پیچیده یشبکه

 برده را تکامل بازی ما است ممکن" ،بود نوشته امتحان یبرگه در دانشجویانم از یکی یکبار

 "بیاموزیم. را بازی قواعد قدری و بکشیم بازی این از دست رسیده شوقت امروز اما باشیم،

 لذت در غرق خورمبرمی ایمندانهخرد هایدیدگاه چنین به نوجوانان، بین در اینکه از همواره

  .شوممی

                                                                 
17John W. Bews 
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 نیز بسیاری یکاربرد فواید گونیگونه از حفاظت هستیم، یادگیری حال در هنوز که همانطور

 و کاربردی دلیل شود:می محسوب گونیگونه از محاظفت برای التون دلیل سومین این و دارد

 کائوچو نظیر) آوریممی بدست گیاهان انواع از ما که آشنایی هایفراورده از جد گرایانه.فایده

 شانصنعتی هایجایگزین از دو هر که ،کلوچه برای افرا یشیره یا اتوموبیل الستیک برای

 هایاستدالل کنند.می ارائه فراوانی مزایای ما برای گیاهان ژنتیکی مبنای (هستند برتر

 ژنتیکی اطالعات از ایذخیره حکمِ در ،وحشی گیاهان که است این متداول یگرایانهفایده

 بایستی و،ر این از }و شوندمی محسوب ما پزشکی برای طورهمین و ما محصوالت برای مفید

 نظیر ،گونیگونه فاقد اینطقهم در کنید. فکر ماجرا به زاویه این از .م{-کنیم محافظت آنها از

 و است برخوردار دفاعی ابزارهای از محدودی یدسته از گیاه این ذرت، یمزرعه یک

 صیادان و هاآفت مثال، برای .دارد قرار تکامل حال در موجوداتِ دیگر یسلطه تحت بنابراین

 به نسبت شدنمقاوم برای زیادی شانس از رو، این از و برخوردارند یباالتر تنوعِ از

 فقدانِ واقع، به .رخوردارندب ما محصوالتِ از تغذیه برای جدید هایراه یافتنِ و/یا هاکشآفت

 اما باشد. سازمشکل تواندمی جدید آفت یک با رویارویی هنگام ،محصوالت در گوناگونی

 انواع برابر رد قادرند طبیعی طور به آنها مباشی داشته چنته در گیاهان از متنوعی طیف ما اگر

 حصوالتم در آنها یسازوکارها از شودمی و دهند، نشان مقاومت مختلف اشکال به آفات

 یافت وحشحیات در که مشابه گیاهانِ دیگر با را مانمحصوالت یا ،کنیم استفاده خودمان

  .دهدمی جامان ما برای را کار این که دارد را قدرت این طبیعت کنیم. جایگزین شوندمی

 عناصر از کنیممی استفاده هابیماری برای که هاییدارو از توجهیقابل بخش شکل، همین به

 ،دیگر داروی صدها و نین،کوئی سپرین،آ آید:می بدست وحشی گیاهان در موجود طبیعی

 از تغییریافته یاندک هاینسخه یا هستند گیاهان از آمدهبدست طبیعی شیمیایی مواد یا همگی

 بیشتری گیاهی هایگونه به هرچه که است این استدالل این منطقیِ فرض .طبیعی هایمولفه
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 و کنیم. پیدا دست مفیدی درمانی هایمولفه به که دارد بیشتری احتمال دهیم، بقاء امکان

 بود. خواهد ترسالم و ترطوالنی هاییزندگی به دستیابی اشکاربردی یفایده

 تمحصوال به دستیابی -گونیگونه از ناشی مزایای به دستیابی دلیل به ،حفاظت از طرفداری

 شخصی نیز اینجا در اما .شودمی محسوب گرایانهفایده نگاه یک واقع در -جدید داروهای و

 از بابتِ یچندان نگرانی آیدبرنمی آسپرین یتهیه یهعهد از حتی که زدهقحطی و گرسنه

 بیندنمی دلیلی فرد آن .دهدنمی اهر خود به بومی گیاهان پزشکی-دارویی مزایای رفتن دست

 تواندمی کسی حتی .کند محروم چیزی از را خودش ثروتمند، افراد تعدادی درمان برای

 و دارو و تغذیه طریق از هازندگی کردنطوالنی کند اعالم و بگیرد جویانهکینه کامالً یموضع

 هایتداللاس این اینکه با بنابراین، کرد. خواهد دتشدی را جمعیتاضافه مشکل تنها ،درمان

 و کنندهقانع کسهمه رایب دارد، اهمیت افراد از بسیاری برای التون( سوم )دلیل گرایانهفایده

 داریم. نیاز ترقوی حتی دلیلی به گونیگونه از حفاظت برای ما واقع، به رسد.نمی نظر به کافی

 با گونی،گونه از حفاظت .دهدمی تشکیل را من سوم تز که است سیاره سالمت دلیل، این

 ساده بسیار ماجرا است. برخوردار زیادی قدرت از که است دلیلی ،سیاره از محافظت هدف

 انجام ما برای بسیاری یغیرمنتظره کارهای گذاریم،می خود حال به را طبیعت وقتی :است

 کمک گیاهان تکثیر به اما ،هستند زاردهندهآ حشرات این از برخی که درست این دهد.می

 به اوهایو، در مثال، برای .کنندمی چنین پستانداران و پرندگان برخی که همینطور -کنندمی

 برای باید ما ،اندبرده بین از را عسلزنبور جمعیت که ها18مایت از متنوعی طیف هجوم علت

 .پرداخت( خواهم ادامه در موضوع این )به بگیریم. قرض زنبور هاباغ بهاریِ افشانیگرده

 به ،چنار یهابرگ زیر در ناپیدا هایمیکروارگانیسم همان مثالً ،ناچیز یهاگونه از بسیاری

                                                                 
18Mite  :ها به هستند. مایت عنکبوتیان یبندپایان و رده یهموجوداتی میکروسکوپی از شاخ هاهیره یا هامایت

 م-کره زمین هستند مهرگانبی ترینترین و موفقها از پرگونهدارند. مایتتعلق  سانانکنه یبه زیررده هاکنه همراه
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 پسماندهای ،کنندمی کنترل را اقلیم کنند،می تأمین اکسیژن ما برای ،کنندمی کمک خاک ایجاد

  خبریم.بی هاآن از که دیگر کارهای بسیاری و کنند،می تجزیه را ما

 و شغلهپرم یمادر بگوییم باید ماست، «مادر» طبیعت شودمی گفته گاهی که طورآن اگر

 طبیعت واقع، به ؛کند،می لطف آنها به فهمندمی فرزندانش آنچه از بیش که است خدمتگذار

 را آنها ،کودکانه تیمعصومی با ما که دهدمی انجام برایمان بیشماری چشمداشتبی کارهای

 قلیما مدیریت زا -کندیم ایفا زمین یکره در کلیدی نقشی ،گونیگونه .انگاریممی بدیهی

 آن زمانِ ماا هستند، پیچیده بسیار هاسیستم این اگرچه .خاک فرسایش از جلوگیری تا گرفته

  بیاموزیم. را بازی قواعد که رسیده

 درازشان و دور ملیتکا تاریخ به دلیلش و هستند ایپیچیده هایینظام ،طبیعی هایاکوسیستم

 و ،کرد تحلیل و تجزیه علوم شناختیروش ابزارهای با سرعت به تواننمی را آنها .گرددبرمی

 مزایای ملِکا فهم مدعی آنکه بدون .کرد توصیف کتاب یک در را پیازشان تا سیر آسانی به یا

 موضوعات این فهم به شروع تازگی به اتنه ما چراکه) شویم، سیاره مدیریت برای گونیگونه

 حرکت پیچیده سمتِ به ساده از و دهیم مانجا دیگر فکری ایشآزم یک توانمی (ایمکرده

 آنها به سیاره این در بقاء برای انسان که ایگونه تعداد کمترین کنید تصور کنید سعی کنیم.

 بقاء برای ما یراز نیست کافی این ذرت. و هاانسان کنید: آغاز تا دو با چندتاست. دارد احتیاج

 به داریم. احتیاج نیز دیگر یگونه چند به که ستجایی اولین این و داریم احتیاج نیز خاک به

 ها،کرم زنده، هایارگانیسم یپیچیده محصولِ بلکه نیست، غبار و گرد مشتی تنها خاک واقع،

 مانذرت هایهریش به کافی مغذی مواد انتقال که ستناپیدایی هایمیکروارگانیسم و حشرات

 داریم. احتیاج نیز کوچک دهندگانِیاری این به ما پس کنند.می تضمین را

 داریم احتیاج آن به بقاء برای ما که را مغذی مواد از کاملی طیف تواندنمی ییتنها به ذرت

 انسان میلیارد چند این اگر حتی خب، است. نیاز دیگر محصول چند به بنابراین کند، برآورده

 یگونه چند کمک به ما هم باز ،دهند انجام دست با را کدوتنبل افشانیهگرد عملیاتِ نخواهند
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 ازدیاد وجود، این با دهند.می انجام الیع شکلی به را کار این حشرات برخی داریم؛ نیاز دیگر

 این جمعیت تا است احتیاج نیز پرندگان برخی به بنابراین باشد، ندهآزار تواندمی حشرات

 جایی پرندگان این به تا است نیاز درختان به همینطور دارند. نگاه معینی حد در را حشرات

  د.نشو داغ خیلی زمین سطح تا بیندازند سایه زمین روی بر و دهند سازیالنه و نشستن برای

 برای که دید توانمی زود خیلی اما داد، ادامه همچنان را ذهنی آزمایش این توانمی

 هب بسته نهایتاً -ایدکرده بازآرایی هست که همانطور را جهان ادیزی حد تا شما ،بودنراحت

 12.کنید بازآرایی پشه بدون یا با را آن است ممکن تانشناختیبوم بینش سطح و ترجیحات

 «طبیعت خدمات» توانمی آنچه مدد به ما است. انخودم بقای انکار گونیگونه انکار واقع، در

 ،گونگونه و غنی یسیاره یک تنها داد خواهیم نشان ،کتاب این سرتاسر در .ایمزنده نامید

 ،)کاربردی( گرایانهفایده دالیل التون، دالیل بین در .است خدمات این یارائه به قادر

 هاگونه دیگر ونبد ما زیرا شودمی محسوب هاگونه دیگر از حفاظت برای دلیل ترینقوی

  نیستیم. زندگی به قادر

 

 چه کنیم؟ 

 کردم اشاره ترپیش که همانطور سردرآوریم. طبیعت سازوکار از باید ابتدا کار، تکمیل برای

 .نداریم دانش کافی قدر به گونیگونه مورد در ما جهات، بسیاری از زیرا نیست آسانی کار این

 برای قوی دالیلی ،سیاره مورد در مانکلی مشاهدات همینطور و اخیر هایپژوهش نتایج قطعاً

 یک بگیرد صورت محافظت این باید چطور اینکه اما د،کنمی فراهم گونیگونه از حفاظت

 زمان سال هامیلیون تو در تو و پیچیده یشبکه این تنیدنِ برای ،طبیعت .است دیگر یمسئله

 از است. داده خراش را شناختیبوم پیچیدگی این سطحی یپوسته تازه ،علم و است، داشته
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 گونی،گونه از محافظت برای روش کارآمدترین و ترینمطمئن من، نظر از رو این

 باشد، هرچه .است مانجمعیت از کاستن حتی شاید و ،انسان جمعیت رشد ساختنِمتوقف

 به اما شود.می شباعث چیزی چه دانیممی زیرا نیست دشواری کار هابارداری تعداد از کاستن

 برای است الزم و آیندمین پایین کافی قدر به خودبخود ارقام این ،تولیدمثل به مانتدعا دلیل

  .گیرد صورت همسئوالن و آگاهانه تالشی موضوع، این

 بدبین و تلخ فردی من که باشد داده دست شما به حس این ،متن خواندنِ اینجای به تا شاید

 گویندمی که هاییبینخوش نوع آن از نه البته ؛دانممی یبینخوش آدم را مخود من اما هستم.

 دارم قیدهع که جهت این از بلکه یابد، ادامه تا بگذارید خود حال به را انسان جمعیت رشد

 انتهای تا نکنید فکر آنکه برای دیگر، سوی در است. آن حل برای گام اولین ،مسئله شناسایی

 اضافه هایمفتهگ به نیز دیگر هشدار یک رسید، خواهد پایان به خوبی و خیر به چیزهمه کتاب

 درست طبیعت در چیز همه آنگاه دهیم، کاهش را مانجمعیت ما اگر کنمنمی فکر من کنم.می

 یفضاها آن کرد. خواهیم زندگی شهرآرمان یک به شبیه فضایی در ما و شد خواهد

 وجود نقصبی و وتمامتام حلراه یک ایمسئله هیچ برای .هاستداستان به متعلق گونهبهشت

 این صرفاً من رفح دارد. وجود مسائل از انبوهی ،گونیگونه بحران مورد در که بماند ندارد،

 بیشتری بسیار خطر در مانسیاره هایگونه ،یابد افزایش همینطور مانجمعیت اگر که است

  دارد. امن هوموساپینس ،هاگونه این از یکی اتفاقاً و ؛گرفت خواهند قرار انقراض برای
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 فصل دوم
شدهبذرهای پراکنده  
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 2فصل 

 شدهپراکنده بذرهای

 

 به اتنه ابتدا در عظمتش، یهمه با حیات، که است باابهت و شکوهبا  چه

 این که حال همان در و ؛است شده دمیده محدود شکل چند یا یک درونِ

 به آغازی از است، بوده چرخش درگیر گرانش تثاب قانون طبق ،سیاره

 هاجلوه انگیزترینحیرت و زیباترین از پایانیبی اشکال ،سادگی این

  یابند.می و اندیافته تکامل

     1859 ها،ونهگ خاستگاه باب در داروین، چارلز                                       

 

 ،بمانند باقی ثابت است ممکن ،فیزیک قوانین است. طبیعت از ناپذیرجدایی بخش یک ،تغییر

 از متفاوت جهات بسیاری از امروز جهانِ است. «تغییر» شناسی،زیست در ثابت قانونِ تنها اما

 شکل ما یگونه که زمانی یعنی -است بوده پیش سال هزار 100 حدود که است چیزی

 ،است گرفته صورت نماخود دستِ به ،اتتغییر این از زیادی بخش کرد. پیدا را اشامروزی

 عقب به سال میلیون 2.5 اگر مثالً .بود «تغییر» بر قاعده هم باز نبودیم نیز ما اگر حتی اما

 ترمتفاوت حتی جهان ،شد پیدا هومو 19ِسَرده یسروکله تازه که برسیم دورانی به و یمبرگرد

 نشده باز هاقاره اکثر به هاپیشاانسان پای هنوز زمان، آن در مثالً .هست امروز که بود چیزی از

 کجا از را این .خوریمبرمی تریگسترده تغییرات به بازگردیم، عقب به بیشتر هرچه بود.

  ها.فسیل روی از دانیم؟می

                                                                 
19Genus  : نیز ها خود بسیاری از سرده .است بندی علمی جاندارانطبقهدرجات در یکی از

 م-شوندتقسیم می هاییزیرسرده به
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  م -شناسیهای آرایهستفاده از طبقهبندی زیستی جانداران با اطبقه

 این با .است اولمتد امری «تغییر» ،زنده موجودات جهان در دهدمی نشان فسیلی هاییافته

 سال یلیاردم 3 در تقریباً اما د،دار قدمت سال میلیارد 4 حدود ،حیات اینکه عالرغم وجود،

 هایفسیل ترینقدیمی 1است. نیفتاده جالبی چندان اتفاق امروزی استانداردهای با ،اول

 موجوداتی نهات ابتدا در دهدمی نشان است پیش سال میلیارد 3.5 به مربوط که شدهیافت

 یدبع سال میلیارد چند طی آنها و اند،داشته وجود سیاره روی بر ایساده بسیار و مانندتریباک

 تدریج به سلولیتک موجوداتِ این پیش، سال میلیارد 2 حدود د.اندرآمده گوناگون اشکال به

 ساده آنقدرها هم ساده هایسلول این حتی اما ند.یافت تکامل ترپیچیده و زرگترب هایسلول به

 از را جهان نهمچنا امروز حتی ،تریافتهتکامل هایباکتری که است دلیل همین به و نیستند،

 گونیگونه زا شکلی آن تا ،ابتدایی هایسلول آن از اما دارند. خود یسلطه در جهات بسیاری

 .است شده طی درازی و دور بسیار راه شناسیممی امروز که
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 اناتِحیو یپایه هایویژگی برخی که ابتدایی، دریایی موجود یک چپ( )تصویر ،تریلوبیت -2.1 ینگاره

 یدسته جزو شده، منقرض حاضر حال در که موجود این داشت. خود در حالت و شکل نظر از را مدرن

 گذارایهپ و راست( )تصویر زیستند،می دریا در کامبرین دوران حین که بود حیوانات و گیاهان از ایگسترده

  سترز(م مایکل از )نگاره .داد دامها تکامل به بعد سال میلیاردنیم حدوداً طی که بودند گونیگونه از الگوهایی

 

 بسیار اتفاقات اخیر، سال میلیاردنیم در تقریباً و رسید، بعد یمرحله به نوبت سرانجام

 از یاآستانه به حیات پیش، سال میلیون 540 حدود ما( نظر از )البته .افتاد تریجالب

 اصطالحاً که ایدوره طی مرحله، این در .شد شکوفا حیات گونیگونه و رسید، پیچیدگی

 که کردند پیدا اشکالی باستانی دریاهای موجودات ،شودمی خوانده 20کامبرین دوران انفجار

 ینگاره) 21تریلوبیت یک به تا باشد دشوار برخی برای شاید .بود ما نیاکانِ به ترشبیه قدری

                                                                 
 488میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدوداً  542که از حدود است   شناسیهای زمیندوره یکی از کامبریَن،  20

 م-استمیلیون سال پیش ادامه داشته 

21Trilobite :ها ازجملهتریلوبیت .زیستندمی زیستیدیرینه یدوره بودند که در بندپایان شده ازمنقرض گروهی 

ای را در ، نقش ویژهمختلف شناسیهای زمینوسیع در دوره گستردگیِی مهرگانی هستند که به واسطهاولین بی

 م-کنندشناسی ایفا میفسیلفرایند 
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 موجودات این ما، مانند به اما .ببینند شانخود بدن به شبیه الگویی آن در و کنند نگاه (.2.1

 همینطور ؛بودند جانبی تقارن دارای هم و ،تخصصی هایبخش با بدنی دارای هم دریایی

 بودند. قبیل این از و مرکزی، عصبی سیستم ،گوارش سیستم شامل پایه بدنی تقسیمات دارای

  .بود شده آغاز جدیدی یمرحله گفت توانمی

 اشامروزی گونیگونه به ،متغیر جهان این دایناسورها، و ،دوزیستان خزندگان، ظهور با

 از چندانی اطالع ما هرچند بود، متنوع حیات نیز دور بسیار هایدوران در البته .شد ترنزدیک

 از یکی شاید واقع، در .نداریم پیش سال میلیون 200 دنیای دایناسورهای اقسامِ و انواع

 اکثر دهدمی نشان که است این فسیلی هاییافته از آمدهبدست نتایج انگیزترینحیرت

 یشاخه در حتی اند.شده منقرض حاضر حال در اندآمده وجود به حال به تا که هاییگونه

 خط در موجود یهاگونه از تعداد چه که است این سر بر بحث تکاملی، شناسیانسان م،خود

 اندشده منقرض هاگونه برخی اینکه در البته اند.شده منقرض حاضر حال در انسان، تکاملی

 آن با ما یعموزاده ،22«روباست آسترالوپیتسین» که شده روشن مثالً .ندارد وجود شکی

 که هاتالنئاندر همینطور است. رفته بین از تکاملی رقابت یک در بزرگ، صورتِ و هادندان

  .اندشده منقرض دلیل آن یا این به حاضر حال در ،هستند آشناتر برایتان احتماالً

 هر که است این ستقطعی آنچه است، شده هاگونه انقراض به منجر عاملی چه نداد فرقی

 به که هاییژن جمله از -است حیات نتیکیژ تنوعِ از بخشی رفتنِدست از معنای به انقراض،

 د.نباش متمایز ام از ما، به بسیار شباهت عین در تا دادمی را خاص خصوصیات آن هانئاندرتال

 .کردنرسه فرایند نوعی است: همین دقیقاً «طبیعی انتخاب» طریق از تکامل سرشت واقع، در

 و زمخت فرایند از که ایمبرده ارث به را گذشتگان متنوع هایژن از ایدسته ما فرایند، این طی

 دارد همیتا انسان جمعیت برای حاضر حال در نچهآ اما .اندآمده بیرون پیروز تکامل خشن

 است. قدرتش میزان و فرایند این ماهیت

                                                                 
22 robust australopithecines 
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 فراوانی یبالقوه هایعلت به و دارد بسیار اشکال بلکه ،نیست گونه یک مرگ صرفاً انقراض

 و گیاهی هایگونه اکثر که دهدمی رخ عظیمی هایموج شکلِ به انقراض گاهی .دهدمی رخ

 که است هددا رخ 23«گسترده انقراض» موج پنج امروز، به تا برد.می بین از را زنده جانوری

 2.رودمی شمار به گسترده هایانقراض این از مورد آخرین ا،دایناسوره اکثر انقراض

  2.2 ینگاره)

 
 از شاخه یا خط هر پایان اند.کرده حرص پیوسته را حیات درخت هاانقراض زمان، طول در -2.2 ینگاره

 گونیگونه ابتداییِ الگوهای که پیش سال میلیون 540 از است. 24نَسَب یک انقراض بیانگر عمودی، درختان

 انقراض باعث که (پهن افقی )خطوط است داده رخ گسترده انقراض پنج امروز به تا شدند، ایجاد حیات

  داریم. قرار انقراض یگسترده موج ششمین در امروز ما شاید اند.شده حیات هایجلوه از باالیی درصد

                                                                 
23 mass extinction 
24 lineage 
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 شبیه ماجرا نیست نیازی همیشه ،بگیرد صورت گسترده یا کوچک انقراض یک آنکه برای اما

 کند. رخوردب زمین به سنگشهاب یک و رود پیش داد رخ دایناسورها عصر اواخر در آنچه به

 دیگر وقتی رفاًص گیاهی، یا جانوری یگونه یک و اند،بوده ترمالیم هاانقراض سایر

 آن جایب نیست شکی است. شده منقرض آورد تاب را محیط جدید تغییرات توانستهنمی

 ،اندبخشیده تداوم را حیات وکارکسب و اندشده وارد تکامل بازی به جدیدی هایگونه گونه،

 مکنم بازگشتی و ستابدی رخدادی ،گونه یک انقراض اینکه آن و است روشن نکته یک اما

  .نیست

 از که انقراض انواع از ییک اما ،است ناپذیربازگشت و ابدی رخدادی هاگونه انقراض اینکه با

 همانطور انقراض، نوع این در .دارد نام 25«انتقالی انقراضِ» اصطالحاً ،است ترامیدبخش بقیه

 و شوند،می محو قدیمی خصوصیات یابد،می تکامل جدیدی شکل به جمعیت یک که

 آن حالت، این در .دهندمی تشکیل را جدید یگونه اعضای ،قبلی یگونه موفقِ اعضای

 شکل همین به شود.می منقرض قبلی یگونه هایویژگی برخی تنها و رودنمی بین از «نَسَب»

 که شده نَسبی تولید به منجر اما است، شده منقرض ارکتوسهومو یگونه امروز که است

 ناپذیربازگشت و ابدی اتفاقی گونه انقراضِ حالت، این در 26است. شده منتهی ما به امروز

 جدید چیزی به گذار نوعی فرایند، این در اما ،شودنمی ظاهر دوباره هوموارکتوس و است

  است. گرفته صورت

 زا بخشی انقراض، و تکامل درهرحال ،بگیرد صورت شکل چه به انقراض اینکه از فارغ

 گذارند.می رتاثی حیات گونیگونه بر شکل، آن یا این به و هستند طبیعی اتتغییر فرایند

  کنیم. پیدا تکامل فرایند از درکی باید ابتدا ،گونیگونه چندوچونِ فهم منظور به بنابراین،

  
                                                                 
25 transitional extinction 

 نویسنده -نشود یا شود شامل نیز را هانئاندرتال نَسَب، این است ممکن 26
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 خوش آمدید یی داروینیدنیابه 

 

 و ،فسیلی هاییافته طریق از ما است. تکامل انگیزشگفت فرایندِ مرهون حیات، گونیگونه

 از خوبی فهم ایمتوانسته زنده موجودات فیزیولوژی و ،27شناسیریخت ،ژنتیک بررسی

 دستب بیشتری بسیار هاییافته ،تاکنون داروین زمان از .کنیم پیدا تکامل الگوهای و فرایندها

 فهم برای تکاملی ینظریه اهمیت یواسطه به واقع، در .است شده پیموده درازی راه و آمده

 قصد وجود، این با .است شده مدرن شناسیزیست بنایسنگ به تبدیل تکامل فرایند حیات،

 ،داروینی تکامل دهم نشان خواهممی صرفاً نیست. تکامل فرایند جزئیاتِ توضیح اینجا در من

  چیست. فرایند این از بخشی عنوان به هاانقراض نقش و شود،می گونیگونه به منجر چطور

 هایبدفهمی هنوز اما دارد، مدرن شناسیزیست در بنیادی نقشی تکامل، ینظریه اگرچه

 یا فرصت ،دافرا از بسیاری که است این ماجرا .دارد وجود تکامل و داروین مورد در فراوانی

 درک افراد، این ندارد تعجبی رو این از کنند. فکر تکامل مورد در تا اندنداشته را موقعیتش

 در این .باشند نداشته است جریان در امروز که هاییانقراض مقیاس و اهمیت از درستی

  است. ضروری کنونی بحران توضیحِ برای ،تکامل فرایند فهم که ستحالی

 تکامل هامیمون از ما اگر" :پرسندمی اندشده آشنا داروینی مفاهیم با تازگی هب که کسانی غالباً

 این لزوماً پرسش این معنای "دارند؟ وجود هاگوریل و هاشامپانزه همچنان چرا پس ایم،یافته

 دانند.می را حد این در افراد اکثر ؛نه یا ایمیافته تکامل دوران هایمیمون از ما آیا که نیست

 هایمونیم از برتر، آشکارا یگونه یک عنوان به ما وقتی که است این بیشتر منظورشان

                                                                 
27  Morphology  :و  اندامگان ی شکل ظاهری و فرماست که به مطالعه شناسیزیست ای ازشاخه

این شامل جوانب مختلف ظاهر بیرونی )شکل، ساختار، رنگ، الگو(  پردازد.های ساختاری خاص آنها میویژگی

که  فیزیولوژی شود. از این لحاظ، بامی هااندام ها داخلی چون استخوان و دیگرو همچنین شکل و ساختار اندام

 م-پردازد فرق داردبه طرز کار اندام می
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 بین از داروینی تنازعی در را نماخویشاندان تریننزدیک بایستی ایم،شده جدا ریختانسان

 و است همینطور دقیقاً که مشومی یاداور و کنممی فادهاست فرصت از همواره من .باشیم برده

 به این اما هستیم، امروزی ریختِنسانا هایمیمون کردنمنقرض حال در هم حاال همین ما

 گمان برخی که است این بنیادی بدفهمی هستند. دنبالش آنها که ستپاسخی آن ندرت

 یک گویا دیگر عبارتِ به -شودمی دیگری ضاانقر به منجر همواره گونه، یک تکاملِ کنندمی

 و اینهاست. از ترپیچیده ماجرا اما است؛ جریان در م{-آن یا این یا نوعِ }از خطی کامالً رایندف

  است. نهفته گونیگونه ماندگاریِ و آغاز ینحوه برای کلیدی ،پرسش این قلبِ در

 هایمیمون و هاانسان بیندازیم: انسان و شامپانزه تکاملِ داستان به مختصری نگاه نیست بد

 اند.یافته تکامل مشترک جد یک از پیش سال میلیون 6 یا 5 حدود در ،آفریقایی ریختِانسان

 از پس مدتی تا که است پذیرامکان کامالً اما ،ندارد وجود دیگر امروز مشترک جد این اگرچه

 جد آن جمعیتِزیر یک است. دادهمی ادامه زندگی به ،متفاوت حدی تا جمعیتِزیر یک تولید

 تکاملِ و رفتنراهایستاده سمتِ به یگانه مسیری در ار او که کرد تجربه را تغییراتی مشترک،

 ینقطه در احتماالً اجدادی، یهگون آن زیرجمعیتِ دیگر داد. قرار ترپیچیده و تربزرگ مغزی

 گردی و 28پیماییمشت سمتِ به تکاملش مسیر و گزید، سکنی آفریقا یقاره از متفاوتی

 منافات یکدیگر با هاسازگاری این که نبود طوراین 3کرد. پیدا جهت هاحالت و رفتارها

 خود تکامل به نَسَب دو هر بلکه ؛یابد تکامل بتواند گونه دو این از یکی تنها و باشند، داشته

 نظر به کهچرا ،ندتریافتهتکامل ما از هاگوریل گفت توانمی جهات برخی از حتی دادند. ادامه

 ژنتیکی تغییرات بیشتری تعداد ،مشترک نیای از انشقاق زمان از انسان، با مقایسه در رسدمی

  4اند.کرده تجربه را شناختی(ریخت احتماالً )و

                                                                 
28 Knuckle walking 
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 29سانانِنخستی اصطالحاً از گروهی دهدمی نشان مدارک ،بگذریم که موضوع جزئیاتِ از

 تکاملی خط این در قدری اگر اند.یافته انشقاق زیرگونه سه به کمدست گونه یک از تر،جدید

 در شدند. منقرض و نداهسربرآورد نیز دیگری هایگونه حتی که یابیمدرمی رویم، ترپایین

 ما به شبیه مبهمی طوربه که شودمی دیده بیشماری هایگونه از بقایایی ،فسیل هاییافته

 بین، این در و یافته افزایش ما خانوادگیِ درخت در گونیگونه دوران، آن در گویا هستند.

 و ماندند باقی امروز هب تا کنند پیدا را راهشان متغیر دائماً دنیای این در نداهتوانست که آنهایی

  .شدند انقراض یدهقاع اسیر راندیگ

 و اختیکنو بسیار یجا دنیا آنگاه نداشت، وجود «تکاملی انشقاق» یا هانَسَب جدایی این اگر

 زنده گونه یک تنها زمان هر در ،انسان تا هاآمیب از که شدمی چنین و شدمی ایپاافتادهپیش

 هیچ به آنها ازیر بود،ن ممکن انشقاق بدون هرگز دارانپستان نظیر هاییگروه تکاملِ بود.می

 وسیعی طیف ،بینیممی عمل در که همانطور نداشتند. دسترسی دیگریک خوردنِ از غیر چیزی

 توسط خود و خوردمی را دیگری یکی آن طی که پیچیده یشبکه یک قالب در ،هاگونه از

 مسیر این در شکلی به حیوانات و گیاهان بین، این در .اندیافته تکامل شودمی خورده دیگری

 گونه یک ،آن طی که درآوردند یترپیچیده و پیچیده روابط از سر که دادند ادامه یتکامل

 به که است تنوع و م{-}وابستگی همین دقیقاً باشند. وابسته دیگر بسیاری به ستا ممکن

                                                                 
29  Primate :و ریختانسان هایمیمون ،هامیمون که شامل تمامیاست  پستانداران هایراسته یکی از 

های بسیار متنوع و پرجمعیت در میان پستانداران است و تاکنون بیش از جمله گروهاین راسته از ود.شمی انسان

های استوایی اند که در جنگلسانان از جانورانی تکامل یافتهنخستی .اندشمارش شدهسانان گونه از نخستی 350

دید  شانزندگی بر درختان را دارند و چشمان توانایی ساناننخستیاغلب دند. کربر روی درختان زندگی می

ی کاسه با جهت رو به جلو، هایچشم داشتندارند. شش ویژگی اصلی اعضای این گروه  دوچشمی

بزرگ است.  مغزهای ، واثر انگشت دست و پا، ناخن قابل چنگ انداختن و گرفتن اشیا، هایدست ،چشم

 (کیلوگرم 250تا )اینقرهگوریل پشت شانگرم وزن دارد و بزرگترین 55تنها  ساناننخستیکوچکترین عضو 

 م-شوندسانان تنها در مناطق استوایی آمریکا، آسیا و آفریقا یافت مینخستی. غیر از انسان، اکثر کندوزن پیدا می
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 انسان و ذرت از تنها که جهانی که است علت همین به دقیقاً و داده زندگی امکان ما یهمه

  ندارد. وجود امکان باشد شده تشکیل

 است. تکامل سال هامیلیون از شدههماهنگیبخوبه یمحصول است زنده امروز که ایگونه هر

 یا زرنگ وجوداتم که ببیند بارخون وضعیتی عنوان به را طبیعت تا شودمی اغوا گاهی فرد

 انتخاب بلی، 5زنند.می رقم را آنها مرگِ و شوندمی چیره دیگران بر تبرقا جریان در ،کثیف

 اتنه باال، نوع از یسناریوهای اما دارد نیز را خودش هایزشتی ،«ترینمتناسب بقای» یا طبیعی،

 از بیش یچیز حاصل ،داروینی دنیای در موجود گونیگونه و است تکامل فرایند از بخشی

 خود و بمانند دهزن توانستند که آنهایی گویدمی که است حیات از «زنبور و پرنده» تبیین یک

 ما که اییدهپیچ تیشناخومب هایسیستم دادند. ادامه را حیات و ماندند باقی کنند تکثیر را

 با حیوانات و هانگیا موفق سازگاری سال میلیاردها محصول کنیممی زندگی شاندرون امروز

 ابهتی و کوهش ،حیات به نگاه نوع این در واقع، به .است بوده یکدیگر به واکنش در و یکدیگر

  .است نهفته

 این که چرا گرفت، نظر در زشت فرایندی را طبیعی انتخاب طریق از تکامل بتوان سختی به

 یا گیاهان، یریشه و هاکرم ،افشانگرده هایگل و زنبورها بین زیبایی متقابل روابط فرایند،

 ینمونه این است. کرده ایجاد شانزندگی محل هایکوه یدامنه گیاهی پوشش و هاگوریل

 بازیگوش بسیار غالباً هاانسان مانند به ها،گوریل است. غیرمعمول البته و جالب ویژه به ،آخر

 یدامنه از را خود است خودمان فرزندان یادآور که حالتی با ،کوهستان هایگوریل هستند.

 چتر و کنندمی له را نجوا درختان نهال آنها ،شکل این به .دهندمی غلت پایین به هاکوه

 از ها،گوریل یعالقه مورد گیاهان شودمی باعث این دارند.می باز رشد از را درختان سنگین

 یاهانگ این گفت توانمی واقع، در ؛کنند رشد بیشتر نتیجتاً و شوند مندبهره بیشتری آفتابِ

 بسیار بانانِمحیط جهات برخی از هاگوریل این، بر عالوه 6هستند. هاگوریل به وابسته
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 به هابوته این از و ،دارند دقیقی روابط شانتغذیه مورد گیاهانِ از برخی با آنها -هستند خوبی

  .نرود بین از جدید هایجوانه رشد امکانِ که چینندمی قدری

 ترپیچیده یکدیگر با شانروابط کنند، زندگی وسیستماک یک در بیشتری هایگونه هرچه

 و باشد، هابستو حشرات به افشانیگرده برای است ممکن درخت یک مثال، برای شود.می

 ،پرندگان به زاآسیببالقوه حشراتِ از رهایی برای و ،هامیمون به بذرهایش کردنپراکنده برای

 برای هامیکروب به و ،زمین روی گیاهان به فرسایش برابر در خاک از محافظت برای و

 م{-گونه هر اعضای }بین هاگونه درون تنها تکامل فرایند واقع، به .هایشریشه یتغذیه

 فرایند نوعی-است دهدا رخ مشترک تکاملِ نیز هاگونه بین بلکه است، نگرفته صورت

 و ،برده زمان سال هامیلیون ،پیچیده هایسیستم این تکاملِ 7ها.گونه یتنیدهدرهم سازگاری

 است ممکن ونهگ یک انقراض .نیست آسانی کار حیات یشبکه این گشودنِازهم رو، این از

 داشته همراه به خیمیو پیامدهای اندیافته تکامل گونه آن با همراه که دیگری هایگونه برای

 حفظ برای امروز، ییافتهتکامل شدیداً دنیای در گفت توانمی که روست همین از باشد.

  .است احتیاج گونیگونه به گونیگونه

 کلیدی پرسش یک ،نگریممی آن قبال در انسان کنونی اعمالِ و ،پیچیده یشبکه این به وقتی

 موجود گونیگونه میزان :ستیمناسب شروع ینقطه موضوع، فهمِ برای که رسدمی ذهن به

 است ممکن که ستچیزی از ترپیچیده ،ساده پرسشِ این برای پاسخ یافتنِ ؟است چقدر دقیقاً

 ما که بگوییم باید دهیم پاسخ شکل ترینکوتاه به بخواهیم اگر حال، این با کنید. فکر

 اینکه از اطالع برای حاضر، حال در .باالست بسیار جهان، گونیگونه دانیممی تنها دانیم.نمی

 بر مجبوریم ،است انقراض حال در مقدار چه و تکامل حال در همچنان گونیگونه مقدار چه

 از متنوعی طیفِ مدد به اما نیست، دقیق انچند کنونی تصویر اینکه با کنیم. تکیه هاتخمین

  کنم. آشنا تصویر این با را شما بگذارید است. شدن تردقیق حال در هاپژوهش
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 گونیگونه گزارش میزانِشمارش و 

 جنوبی آفریقای در 30گاتماکاپانس یدره جهان، در من یعالقه مورد مکانِ اوهایو، از بیرون

 فسیلی نظر از منطقه این که گذراندممی آنجا در را وقتم دلیل آن به من .(2.3 ینگاره) است.

 هایینمونه شده، یافت منطقه این باستانی غارهای در که هاییخواناست -ستغنی بسیار

 تنها دره این اما .شودمی محسوب اخیر سال میلیون چهار یا سه طی حیات راتیتغی از پراکنده

 شخاک ،پژوهشگران برای منطقه این گونیِگونه بلکه ،است هنبود جذاب شناساننهیدیر برای

 اعماقِ .است داشته باالیی ارزش هاانسان و حیوانات گیاهان، برای شآب و کشاورزان، برای

  .است نخوردهدست و بکر زیادی حد تا هنوز نیز امروز حتی دره، این

 
 

 
 ست.گونیگونه از غنی ایمجموعه حاوی جنوبی، آفریقای در ماکاپانسگات یدره امروز -2.3 ینگاره

 سه طی منطقه ینا در حیات بیشترِ حتی تنوع از که خوردمی چشم به هاییفسیل دره این در همینطور

 دهد.می خبر گذشته سال میلیون

  

                                                                 
30 Makapansgat 
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 دره این من، برای .شود گرفته نظر در گنجینه یک عنوان به تواندمی جهات بسیاری از دره این

 حال رد که مردمی برای اما دارد. گودبرداری و حفاری ارزش و است فسیلی یجینهگن یک

 و هاتپه زا باران که است آبگیر یحوزه یک پانسگاتماکا یدره کنندمی زندگی آنجا حاضر

 که جایی کند.یم پر را زیر آبخوان و شود،می سرازیر دره کف هایجریان به مرتفع نواحی

 یرهد بنابراین ت.سباال بسیار حیات این عیار ،مورد این در و هست، هم حیات هست آب

  .شودمی محسوب نیز گونیگونه یگنجینه یک همچنین ،ماکاپانسگات

 تماشای صرفِ را وقتم از زیادی بخشِ من است. کنندهخیره دره این در حیات هایهجلو

 این شب. طول در 32گاالگو و روز، حین 31وِروِت هایمیمون و هابابون کنم:می ساناننخستی

  از متفاوتی هایبخش در زندگی برای و اندکرده پیدا تکامل مختلفی هایزیرگونه به جانوران

 امروز که ما دور نیاکان یعنی ،ساناننخستی دیگر اند.شده سازگار ماکاپانسگات هزارتوی

 منابعِ فراوانی مقدار از اینجا در اندتوانستهمی خورد،می چشم به اینجا در شانفسیلی بقایای

 تغذیه هاتوت و هامیوه انواع تا گرفته سطحی( های)ریشه 33تجه و بذرها از گیاهی غذایی

 با بایستی غذا، آوردنبدست برای پیشاانسانی نیاکان این معلوم قرار از وجود، این با 8کنند.

 کهن سانانِنخستی از بسیاری امروز زیرا اند،کردهمی رقابت بیشتری سانانِنخستی

 -است غنی گونیگونه نظر از همچنان دره این حال، هر در اند.شده منقرض ماکاپانسگات

  امروز. تا حداقل

                                                                 
31 vervet monkeys 

32  Galago :دوستانشباز خانواده  زیشب نوعی جانور گاالگو یا دوستشب) Galagidae( ی در راسته

 م-کندهای بزرگی دارد که دید وی در شب را آسان میاست. این جانور چشم آفریقا و بومی قاره ساناننخستی
33  Tubers :شود که مواد مغذی گیاه را در سطحی، به بخشی از ساختار برخی گیاهان گفته می یهیا ریش تجه

ی خشک برای هایا فصل زمستان گردد تا گیاه بتواند در طولی گیاه مصرف میدارد. تجه به وسیلهخود نگه می

است  ریشه ، انسان تجه را که بخشی ازتربچه یا سیب زمینی دار، ماننددر گیاهان تجه .باردهی مجدد زنده بماند

 م-.کند، به عنوان خوراک مصرف میگیاه جای دیگر اعضایبه
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توانند تا دو متر به کنندگان ماهری هستند و میها پرشدوستشب -دوست()شب گاالگو یک از نمایی

ساق پای  هایتاندون رود این پرش بلند به خاطر انرژی کششی ذخیره شده درسمت باال بپرند.گمان می

 م-شود بلندتر از جانوران هم جثه خود بپردجانور است که باعث می

 

 دانشگاه از شناسحشره دو بودم، کار مشغول دره این در که وهشیژپ هایفصل از یکی حین

 برای اینکه با ببرم. پی جالبی موضوع به شد باعث آنها با جواریهم شدند. ملحق ما به محلی

 اما بود، دشواری بسیار کار باستانی هایغار این وخلخاک در نماهاانسان هایفسیل یافتنِ من

 یعنی نداشتند: شانعالقه مورد مدارک و اسناد یافتنِ در مشکلی هیچ شناسحشره دو این

 یک در تنها .کرد پیدا جدید ایحشره نتوامی راحتی به که رسیدم نتیجه این به حشرات.

 به و بود، ناشناخته علم برای که آوردند گیر حشره نوع 5 یا 4 آنها ،هفته آخر یجلسه
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 در کنند. توصیف را هاگونه این از یک هر فرد به منحصر صفات تا شتندبازگ شانآزمایشگاه

 هیچ با جدید هایگونه یافتنِ در آنها که شدم مطمئن من و بود همینطور نیز بعدی دیدارهای

 بودند جدید نظر این از بلکه نبودند، جدید تکاملی نظر از ها،گونه این نیستند. مواجه مشکلی

  نداشت. وجود توصیفی و نام برایشان ،علمی مجامع در که

 و ،کنندمی پیدا یجدید یگونه گاهی از هر همچنان شناسانزیست جهان، سرتاسر در امروز،

 پستانداران اینکه با مثالً .نیستند پیچیده یا یابکم حشراتِ یدسته از همواره هاگونه این

 قرن نزدیک ،هامیمون از جدید یگونه دو اما اندشده مستند دیگر یدسته هر از بهتر االًاحتم

 هر در شناختیزیست هشپژو سال صدها عالرغمِ 9شدند. کشف آمازون جنگلِ در بیستم

 اگر البته -اندناشناخته جانوری و گیاهی هایگونه از هنگفتی حجم همچنان جهان، از نقطه

  .شناخت شوند منقرض آنکه از پیش را آنها بتوان

 و پیدا این از ترعسری را جدید هایگونه توانیمنمی ما که رسدمی نظر به عجیب گاهی

 کششهنق تعدادی با بیگل هورمش کشتی در داروین ،نوزدهم قرن اوایل در .کنیم شناسایی

 تهیه را جنوبی یآمریکا نظیر هاییقاره ساحلی خط ینقشه رامیآ به که همانطور و شد همراه

 بیشمار هایگونه یشناسای و بردارینمونه به عشرو و رفتمی احلس به داروین کردند،می

 کشید طول لسا چند زیرا داشت، زیادی بسیار وقتِ داروین کار، این برای کرد.می مناطق این

 هاماهواره ،امروز اما ،شود تهیه مناطق این از دقیق چندان نه و حدودی هرچند اینقشه تا

 وجود، این با .دهند ارائه ما به جزئیات با و دقیق اینقشه دقیقه چند ظرفِ قادرند

 کنار چشم پیش از را هاشاخه و بپیمایند راه انبوه هایجنگل در باید همچنان شناسانزیست

  کنند. مستند را حیات ثروت تا بزنند

 میزان تخمینِ برای ایماهواره تصاویر از توانندمی نیز شناسانزیست که برد یاد از نباید البته

 نظر از غالباً هستند غنی گونیگونه نظر از که مناطقی کنند. استفاده منطقه یک گونیِگونه

 سنجشقابل هاماهواره طریق از ،انرژی این میزان و هستند، مولدتر نیز خورشید انرژیِ جذب
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 مجاور هایرعلفزا نظیر استوایی مناطق با مقایسه در آمازون هایجنگل در ما بنابراین، .است

 ،جنگل گفت توانمی قطعیت با تقریباً رو، این از و ،هستیم باالتری 34وریبهره شاهد استوا،

 همین به است. درکقابل نیز زمینی مشاهدات از موضوع این ست.یبیشتر گونیگونه حاملِ

 به زراعی هایزمین با مقایسه در شمالی آمریکای هایجنگل ای،ماهواره ویراتص در شکل،

 وریبهره به ما اینکه با که اینجاست جالب د.شومی دیده باالتر وریبهره با ایمنطقه عنوان

 دیده طبیعی جنگل یک در آنچه پای به مناطق این وریِبهره وجههیچ به اما بالیممی مانزارعی

 حدودی ییهاتخمین است قادر ییفضا مشاهداتِ این اگرچه همه، این با .رسدنمی شودمی

 زندگی آنجا در ییهاگونه چه اینکه مورد در اما ،دهد بدست منطقه یک هایگونه تعداد از

  کنیم. پیدا یکبهیک و پیاده، پای با را آنها باید همچنان ما و ،کندنمی کمکی ما به کنندمی

 باشد. داشته وجود شدهشناخته حیوانی و گیاهی یگونه میلیون یک از بیش شودمی براورد

 حد در نیز هشدشناخته هایگونه تعداد از ما دانش حتی که برسد نظر به عجیب برایتان شاید

 لیست هیچ هنوز زمینه، این در که است این واقعیت اام است، حدودی هایتخمین همین

 از ییک در ،شودمی شناسایی جدید یگونه یک وقتی 10ندارد. وجود واحدی و مرجع

 برای گونه، آن از نمونه یک غالباً سپس ،شودمی منتشر المللیبین آکادمیک هایژورنال بسیار

 که نیست پذیرامکان وارهمه اما شود.می داده قرار موزه یا دانشگاه یک در بعدی ارجاعاتِ

 است ممکن رو، این از کنیم، 35«متقابل بررسی» آکادمیک نهادهای یهمه در را هاگونه این

 شود. ایجاد «نمونه نوع» برایش مختلف، مکان دو در و شود ناگذاری دوبار معین یگونه یک

 1.6 تا 1.4 رقمِ متخصصان ،مختلف آکادمیکِ متونِ بررسی از پس و نکته، این نظرگرفتنِ در با

 11.اندکرده بندیسرهم «شدهشناخته» یگونه میلیون

                                                                 
34 productivity 
35 cross-check 
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 این به و ،زنندب «ناشناخته» هایگونه تعداد از تخمینی دارند سعی دانشمندان حاضر، حال در

 ها،گونه کل تعداد از که براوردی به باتوجه اما کنند. ارائه هاگونه کل تعداد برای رقمی شکل،

 توصیفِ و شفک کنونیِ سرعتِ با که گرفت نتیجه توانمی شده، ارائه (ناشناخته و شناخته)

 بپرسید شاید شوند. ییشناسا جهان هایگونه یهمه که بردمی زمان سال 700 حدود ،هاگونه

 دیگر، عبارت به .میلیون 12.5  حدوداً است؟ شده زده تخمین تعدادچه هاگونه کل مگر

 دانشمندان توسط شدهثبت هایگونه برابرِ 8 حدوداً ،ناشناخته هایگونه تعداد است ممکن

 اعداد این به رچطو علم ببینیم نیست بد -باشد این از بیشتر است ممکن رقم این حتی باشد.

  کنیم. پیدا گونیگونه وسعتِ از بهتری درک بتوان شکل این به شاید است، رسیده ارقام و

 از استفاده با است، شده ارائه گونیگونه کلیِ تعداد مورد در که هاییتخمین از بسیاری

 ساده اصلِ یک بر مبتنی هاتکنیک این یهمه اما است. آمده بدست مختلف هایکتکنی

 نمونه سه موضوع، این دادن نشان برای .هاناشناخته به هاشناخته از یابی()برون تعمیم هستند:

 است. لوئیسنتس در میسوری گیاهان باغِ از گونیگونه متخصص ،36راون پیتر :کنممی ارائه

 است معتدل مناطقِ برابرِ 2 حدوداً استوایی مناطقِ هایگونه تعداد که دانستمی سو یک از او

 یهمه در تقریباً پرندگان و پستانداران نظیرِ هاییدسته تعداد دانستمی دیگر سوی از و

 انواعِ دیگر برای نسبت این اگر گرفت نتیجه رو این از 37.است شده مشخص مناطق

 یا نقشه یک که است این ماندمی باقی که کاری تنها آنگاه ،باشد صادق نیز زنده وجوداتم

 شده،شناخته هایگونه تعداد روی از محاسبات، برخی انجام با و برداریم ایماهواره یرتصو

 گیاهی یگونه میلیون 3 رقمِ به روش، این بر تکیه با ،راون .بزنیم حدس را هاناشناخته تعداد

 میزان مورد در نهکارامحافظه هایتخمین از ییک که رسید، زمین روی بر جانوری و

 12است. گونیگونه

                                                                 
36 Peter Raven 

 م-بگذاریم کنار را اندشده کشف گهگاه که میمون هایگونه از اندکی تعداد اگر البته 37
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 با اما ،یابیبرون نوع همین از استفاده با بریتانیا از 39گاستون کوین و استرالیا از 38استارک نیگل

 از رسیدند. متفاوتی رقمِ به بریتانیا حشراتِ دیگر و هاپروانه به مربوط هایداده روی بر کار

 نسبتاً تخمینی به تواندمی فرد اند،شده بررسی خوب نسبتاً جهانی سطحِ در هاپروانه که آنجا

 گونه هزار 22 و پروانه گونه 67 بریتانیا در مثالً .برسد پروانه هایگونه کلی رقمِ از دقیق

 کلِ هایپروانه به بریتانیا هایپروانه نسبتِ بر تکیه با توانمی سپس دارد. وجود دیگر شراتح

 در نسبت همین اینکه فرض با .رسید هاتخمین برخی به بیشتر باتمحاس برخی و جهان

 وجود پروانه گونه هزار 20 تا 15 بین جهان در اینکه دانستنِ و است، برقرار جهانی سطحِ

 است میلیون .6.6  تا 4.9 بین تنهایی به حشرات هایگونه تعداد که است این معنایش دارد،

 زده تخمین میلیون 3 را هاگونه کلِ که راون کلی رقمِ از ،رقم این بینیدمی که همانطور 13

  .است بیشتر بسیار بود

 توسطِ که  پژوهش یک است. بوده باالتر بسیار اتحشر گونیگونه مورد در هاتخمین دیگر

 در تنها که رسیده انگیزحیرت رقم این به گرفته صورت اسمیتسون یموسسه از 40اروین تری

 چطور !دارد وجود بندپایان( ترفنی اصطالح به )یا حشره گونه میلیون 30 ،ایحاره هایجنگل

 این روی او .استوایی جنگل یک درختِ 19 روی از صرفاً است؟ رسیده رقمی چنین به او

 قرار هاسوسک یدسته در شانباغل که کرد شناسایی حشره گونه 1200 حدود هادرخت

 یا کنند پرواز آنها تا کردنمی صبر اوهایو، در اممقدماتی آزمایش در من مثل او اما .گرفتندمی

 حشراتِ و کردمی استفاده «کنندهبیهوش» کشحشره کی از بلکه گیرند، قرار دید معرضِ در

 خاص طور به حشرات این از بسیاری کرد.می  شمارش و شناسایی را درختان از کرده سقوط

 شده سازگار تربزرگ مناطقِ با دیگران حالیکه در بودند، شده سازگار درختان از معینی انواعِ با

                                                                 
38 Nigel Stork 
39 Kevin Gaston 
40 Terry Erwin 
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 جهانی رقمِ او پیچیده، ریاضی محاسبات برخی انجامِ با و اینها، یهمه گرفتنِ نظر در با بودند.

 دقت هب علمی محافل در مطالعه، این 14کرد. اعالم گونه میلیون 30 حشرات برای تنها را

 است. واقعیت از بیشتر ،اروین رقمِ که است این بر توافق و ،است گرفته قرار بررسی مورد

 را زیادی چیزهای دهد، انجام ریاضی محاسبات بتواند آنکه برای او زیرا ،ندارد تعجبی

 داشت وجود زمین در بیشتری حشراتِ همچنان احتماالً دیگر، سوی از .بود گرفته فرضپیش

 که دهدمی نشان کمدست او پژوهش صورت، هر در بود. نیاورده حساب به را آنها او که

 حجمِ چه و -است دشوار اندازه چه تا ،گونیگونه میزان از دقیق تخمین یک به دستیابی

  د.دار وجود جهان در حشره فراوانی
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 متنوع دح چه تا حیوانات و گیاهان اینکه از دقیقی اطالع ما که است این است، واضح آنچه

 روی حیات پذیریِامکان در تحقیق صرفِ دالر اردهامیلی ما که است مضحک .نداریم هستند

 است. دهمان باقی زمین روی بر حیات مورد در کار مهه این هنوز وقتی آنهم کنیممی مریخ

 هایصخره و خاک بررسی مشغول که فضانورد یک تماشای از هم من افراد، بسیاری همچون

 مربوط زمین یکره به ما برای هاپرسش ترینمهم اما شوم.می زدهشگفت است مریخ سطحِ

 ما ستند؟ه انقراض حال در تعداد چه و ،دارند وجود سیاره این روی بر گونه تعداد چه :است

  .است مانده حنا در دستمان نادقیق، و حدودی هاییتخمین این با هنوز

 ونهگ میلیون 15  تا 5 بین دارای زمین یکره که دارند توافق تخمین این سر بر متخصصان اکثر

 کنیم تکیه واحد عدد یک روی بخواهیم اگر و ها(.ویروس و هاباکتری احتسابِ )بدون است

 رقم به علمی توافق با تواننمی قطعاً دارد. قرار گونه میلیون 12.5 حدود چیزی سر بر توافق

 فعالً تواندمی نیز تخمینی رقمِ اما است. نشده تعیین هنوز واقعی رقم و یافت دست واقعی

  .کنیم درک را تکامل فرایند التوصمح تنوع کند کمک و ،بیندازد راه را نماکار

 چه کنیم تعیین خواهیممی که است این بدانیم را هاگونه تعداد خواهیممی که دالیلی از یکی

 چقدر هاگونه کل به هاانقراض نسبتِ کنیم معلوم و تندهس انقراض حال در آنها از تعداد

 یا است عادی میزان این آیا کوچک؟ یا است جریان در بزرگ انقراض یک آیا است؟

 شاید حتی و زنده، هایگونه شمارش یاندازه به هاانقراض سنجش معلوم، قرار از غیرعادی؟

 هایگونه تاریخ، طول در که است این دانیممی امروز آنچه یهمه .است دشوار آن از بیشتر

 میزان که است شناسانزیست یعهده به این نیز، بار این .اندشده منقرض فراوانی

  کنند. اعالم را حاضر همینطور و گذشته هایانقراض
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 پایان مسیر

 در 41والدرون میس سرخِ میمون تماشای برای غنا غربِ بارانیِ هایجنگل از بازدید شاید

 خیلی کار این برای دیگر ظاهراً که بدانید باید اما نباشد، نبوده اولویت در برایتان وحشحیات

 چشم به هاجنگل این در وفور به میمون نوع این ،1950 یدهه در 15.است شده دیر

 نام او و بود شده شناسایی 42لووی ویلوگبی توسط قبلش دهه دو موجود این .خوردمی

 سال از که ایگسترده هایپژوهش در اما .بود هگذاشت آن بر را اف.والدرون میس همراهش

 دلیلش کنند. پیدا را میمون این نتوانستند دیگر شناساننخستی تیم شد، انجام 1999 تا 1993

 پنهان آسانی به توانستمی که گشتندمی گیرگوشه و تیلخجا یحیوان دنبال آنها که نبود این

 آواسازی ینحوه با ،برجسته و بزرگ میمون یک ،درونوالمیس سرخ میمون اتفاقاً -ودش

 داشت.( جذابیت هم محلی شکارچیان برای )بنابراین بود. یا است متمایز

 هایجنگل در او که سکوتی 43گراومک اسکات اوهایو، ایالتی دانشگاه در همکارم به استناد با

 که هاییجنگل از ماندهباقی مناطق بود. «ترسناک» بود شدهشا عاج ساحل شرق و غنا غرب

 شکل به اما ،ندبود سالم و عادی هایجنگل به شبیه شد بررسی همکارش و گراومک توسط

 ما صداست. و سر از پر ،سالم بارانیِ جنگل یک" گفت: من به او بودند. ساکت ایآزاردهنده

 رفتار برای میمون، این کنیم. پیدا را 44دیانا هایمیمون از گروه یک گرفتیم تصمیم

 به گونه این ،عاج ساحلِ یغرب بخش در واقع 45تای جنگلِ در است. مشهور پرسروصدایش

 یکدیگر با صحبت حال در سوت و وغوغ جیغ، با دائماً شاعضای زیرا شودمی پیدا راحتی

                                                                 
41 Miss Waldron’s red colobus 

42 Willoughby Lowe 
43 Scott McGraw 

44  Diana monkeys: م-کندهای دنیای قدیم که در آفریقای غربی زندگی مییکی از میمون 
45 Tai forest 
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 آنها از صدایی هرگز ما و شد یافت اتفاقی طور به شرق در نیز میمون این حتی اما هستند.

 خوراک گرداوری حال در کند تولید صدایی هیچ آنکهیب گروه این بود: انگیزحیرت یم.نشنید

 بایستی نگیرند، قرار گلوله اصابت مورد آنکه برای بودند آموخته آنها رسیدمی نظر به .بود

 را خود بود نتوانسته درونوالمیس ظاهراً متاسفانه، نکنند. تولید صدایی و ببندند را شاندهان

 و فتنیا بود شده باعث زیاد سروصدای و ،قرمز رنگ ،بزرگ یجثه .کند سازگار تغییر این با

  "نیست. آن از خبری احتماالً دیگر حاال و باشد آسان حیوان این کشتنِ

 شده قرضمن 1999 سال در احتماالً میمون این ندکرد اعالم عصبانی و رنجیده محققانِ این

  بیستم. قرن در ساننخستی یک یشدهشناخته انقراضِ اولین یعنی این و -است

 

 م-سرخ کولوبوس یک از نمایی

 

 

 خواهد والدرونمیس هایعموزده بین در بیشتری هایانقراض شاهد احتماالً ویکمبیست قرن

 رسدمی نظر به .است محاصره حال در عاج ساحل شرق و غنا غرب در شانزیستگاه زیرا ،بود
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 دانشمندانی هشدارهای سالسی عالرغم محلی، مردم .دباش شدنشکار ،انقراض اصلیِ علتِ

 اندازچشم .کردندمی شکار گوشتش برای را میمون این بودند، کرده بازدید منطقه این از که

 اندکرده اعالم دانشمندان تیم  .رسدنمی نظر به این از بهتر نیز ساناننخستی دیگر رایب آینده

 حال در مشکل خرید. میمون این از شدهدودی ینمونه یک شدمی دالر 3 پرداخت با که

 یواسطه به که شده تشدید دلیل این به احتماالً ،شکار" ،محققان این قول به است. بدترشدن

 که ییهاجنگل به انسان دسترسی ،انسان جمعیت رشد همینطور و بریچوب هایفعالیت

 ینتیجه بخشی تا ،انقراض این 16"است. شده بیشتر بود سرخ هایمیمون مسکن سابقاً

 دیگر چیزی و شدیم، وارد ما .است هبود انسان جمعیت محصول حدی تا و ،انسان اعمال

  شد. انداخته بیرون همیشه برای

 داشته چشم پیش در هاانقراض از روزافزون یلیست اگر اما نیست، آفرینفاجعه انقراض، یک

 بر باید هاانقراض بودنِ سازمشکل میزانِ سنجش منظور به نیز اینجا در چطور؟ باشیم

 در دانیممی مشخصاً که هستند گونه هزار حدود تنها جهانی، سطحِ در .کنیم تکیه هاتخمین

 یدسته از هاانقراض این از مورد 88 حدود تنها و اندشده منقرض اخیر سال پانصد

 اضطراری ایمسئله اام برسد، نظر به کنندهناراحت تاس ممکن این 17اند.بوده پستانداران

 گوشزد 46سول لکمای توسط که ستاینکته است ترکنندهنگران آنچه -شودنمی محسوب

 یا گیاهی یگونه یک انقراض امروز هب تا شناسیزیست هیچ دانم،می که آنجا تا" :است شده

 رقابت، نظیر انسان، به نامرتبط عوامل صرفاً شدلیل که نکرده ثبت را 47ایقاره جانوری

  18".باشد بوده طبیعی محیطیِ پریشانیِ یا بیماری،

 بیانگر تنها رقم، این که کرد تاکید بایستی ،رسدمی نظر به اندک هاانقراض تعداد اینکه با

 والدرونمیس سرخِ میمون مورد در که همانطور .است شدهثبت و هشدشناخته هایانقراض

                                                                 
46 Michael Soulé 
47 continental 
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 هایگونه شمارش مانند به و نیست. آسانی کار شده منقرض ایگونه اینکه از اطالع دیدیم،

  است. شدهثبت تعداد از بیشتر احتماالً نیز شدهمنقرض هایگونه صحیح شمارش زنده،

 که گرفت نتیجه سریعاً ایدنب اما است، دشواری کار شدهمنقرض یهاگونه شمارش بااینکه

 مشاور .ندارند اختیار در مسئله این مورد در نگرانی برای کافی مدارک علمی، مجامع پس

 ،«دلواپسان» عنوان به شناسانمبو به زدنبرچسب با ،48مارتین وانرُ زیست،میحط یبازنشسته

 یا اکوسیستم سالمتِ برای شده،ثبت امروزبهتا که هاییانقراض رسدنمی نظر به "گوید،می

 تواندمی ظواهر دید، خواهیم که همانطور 19"باشند. هداشت مهلکی پیامدهای انسان بقای

 منتقدانِ به گوییپاسخ صرف را شانرعم از بخشی که 49لیکار آن و پل .باشد کنندهگمراه

 برای ،شناسانزیست"کنند:می بیان شکل این به را وعموض این ند،اهکرد محیطیزیست علوم

 نیازی  است انقراض یگسترده موج یک به ورود حال در زمین یتودهزیست اینکه تشخیص

 یا هستند، مرتبط یکدیگر به آنها چطور اینکه یا ،دارد وجود گونه تعداد چه دقیقاً بدانند ندارند

 یک از که است نکته این تشخیص به نیاز تنها شوند؛می ناپدید نهساال طور به آنها از تعداد چه

 سوی از و است تخریب و تغییر حال در جاهمه در باال سرعتی با جانداران یهاگاهزیست سو،

 خاص زیستگاه یک با شدیداً و اند،شده توزیع محدودی بسیار شکل به ،هاگونه اکثر دیگر،

  20"است. واضح نتیجه .اندشده سازگار

 به و خت،پردا خواهیم هااضانقر میزان از صادقانه یمحاسبه یک به ما آینده، فصل سه طی

 برای راه یک تنها هاگونه شمارش اما شویم.می ترنزدیک دانش یهشداردهنده یمرحله

 و باالتر طحیس از حیات تنوع یمسئله به آن، بر عالوه اگر است. گونیگونه به نگریستن

  .وردآ بدست فهمی بحران این از توانمی بهتر ،بیندازیم نظر ونهگ از ترپایین

 

                                                                 
48 Rowan Martin 
49 Paul and Anne Ehrlich 
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 سالم  دالی

 حیات تنوع فهمِ برای دانشمندان توسط که ستبندیدسته نوع یک صرفاً ،«گونه» مفهوم

 شود.می دشوار «گونه» یمرزها تعریف گاهی واقعیت، در که روست این از است. شدهابداع

 که لمتداو یشامپانزه )یعنی الدیتس،راگتپان و هوموساپینس، توانیممی راحتی به ما بااینکه

 من که هاییبابون اما ،بگیریم نظر در متفاوت یگونه دو را شود(می ترلغیرمتداو دارد روز هر

 ،هستند وبیجن آفریقای ساحل هایبابون از متفاوت یحد تا کردممی تماشا اکاپانسگاتم در

 باید را هابابون این یهمه آیا شرقی. آفریقای در شاننزدیک خویشاوندانِ از ترمتمایز حتی و

 از مانتعریف و دیدگاه به بستگی یادیز حد تا تا؟ سه یا دو، یا گرفت نظر در گونه یک

 گونه یک درون همواره که است این شودمی مربوط ما بحثِ به آنچه اما دارد. «گونه» یکلمه

 به بایستی ،جهان گونیگونه از صحیح فهمی به دستیابی برای ،بنابراین دارد. جودو تنوع نیز

 نظر در نیز را تنوعات دیگر و ایگونهدرون ژنیِ تنوع و بیندازیم نظر ترعمیق سطوحی

 هر یا بابون هر که همانطور -دارد تفاوت دیگر انسان با یانسان هر منظر، این از .بگیریم

 .ستگونیگونه از غنی یمنبع خود خودی به گونه هر واقع، به 21است. چنین چنار درخت

 وجود دلیلی -شودمی نامیده 50«کشینسل» اصطالحاً یژن تنوعِ از کاستن ،انسان مورد در

  .برد بکار هاگونه دیگر برای نتوان را واژه این که ندارد

 و بیندازیم نگاه افراطی مورد یک به است الزم ،ایگونهدرون تنوعِ اهمیت فهم منظور به

 .باشد داده دست از را اشژنتیکی تنوعِ کلی به تقریباً گونه، یک که کنیم بررسی را موقعیتی

 در .است افتاده جهان زراعی محصوالت از بسیاری برای که ستاتفاقی همان دقیقاً این

 روش در ؛شوندیم کاشته 51«محصولیتک» روش به گندم یا ذرت ما، زراعی هایزمین

                                                                 
50 genocide 
51 monoculture 
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 در رو این از شود.می کاشته محصول نوع یک تنها ،وسیع یمنطقه یک در ،«یمحصولتک»

 مزرعه این گیاهانِ یهمه شودمی باعث این و ،است پایین بسیار ژنی تنوع ،ایمزرعه چنین

 به .دنباش پذیرآسیب میزان یک به خشکسالی( یا یبیمار یک )مثالً یکسان معضالت به نسبت

 نابودی :آوردمی صحنه روی به را طبیعی انتخاب زشت وجه «محصولیتک» کشتِ واقع،

 بیشتری احتمالِ آنگاه ،باشد بیشتر تمحصوال تنوع اگر که ستحالی در این .گیرهمه و سریع

 ترتیب، این به .باشند ترمقاوم دیگران به نسبت گیاهان برخی طبیعی، تهدید هر برابر در دارد

  .ستژنی تنوعِ گروی در هردو ،حیات پایایی تضمینِ و داروین دنیای در حیات زیبایی

 مزرعه حیواناتِ گویا ایم،آورده بدست ایگونهدرون گونیِگونه ارزشِ از که فهمی عالرغمِ

 کرده تجربه یمحصولتک ذرتِ آن از پیش که هستند ایمرحله همان به ورود حال در نیز

 از را ناگوسفند یا هاگاو ژنی تنوعِ از زیادی بخش هم حاالهمین دارانمزرعه واقع، در.است

 تولید ابلیتق با اَبَرگاوهایی داشت انتظار تواننمی دیگر که است دلیل همین به ؛اندبرده بین

 واقع به اند.رسیده شانژنی سقفِ به هم حاال همین هاآن -شوند ظاهر یبیشتر شیر مقدار

  .52«سازیشبیه» طریق از ؟داد کاهش را ایگونهدرون تنوع این از بیش توانمی چطور

 محققان :داد رخ جالب هم کمی و کنندهنگران ،انگیزحیرت حدی تا اتفاقی ،1997 سال در

 53دالی نام به شده سازیشبیه گوسفند یک تولید از خبر روزلین یموسسه در اسکاتلندی

 در پدر از سلولی هیچ و بود مادرش از تکراری ینسخه یک ماده، گوسفندِ این .دادند

 شده عادی چیزی به تبدیل امروز که بود داستانی آغاز ینقطه دالی، نداشت. نقش تولیدش

 بابِ در -است انگیزحیرت کمتر عمومی افکار در یواناتح سازیشبیه حاضر، حال در است.

 54بری وندل نام به اینویسنده (گوییبذله و) خرد با ای،اندازه تا را موافقتم باید موضوع این

                                                                 
52 Cloning 
53 Dolly 
54 Wendell Berry 
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 است، گوسفند دزدی برای جدید یروش آنکه از جدا سازی،شبیه" ،بود نوشته که کنم اعالم

 به توهین یک این اما است. انگوسفند کردنِبینیپیشقابل برای بیمارگونه تالشی صرفاً

 توانسته کار این با کندمی فکر که دانشمندی داند،می پانیچو هر که همانطور است. واقعیت

 اما است، درست این بلی، 22"است. کرده اُسکل را خود تنها کند بینیپیشقابل را گوسفند

 مسیر اگر :کرد بینیپیش توانمی را چیز یک کمدست که بگویم باید دانشمند یک عنوانِ به

 سالمت تواندمی تنوع فقدان ،برود اهلی حیوانات محصولیِتک تولید سمتِ به ما حرکتِ

 5523دالی. خداحافظ .بیندازد خطر به را هاگله

 

 
این  ؛مرگ دالی به علت بیماری ریوی اعالم شد 2003 فوریه 14 در - دالی تاکسیدرمیک بقایای از نمایی

سال  6ا سال است اما دالی تنه 12تا  11سازی شده در حالی بود که امید به زندگی گوسفندهای شبیه

ساله بود، به همین دلیل  6 عمر کرد. مادر دالی )گوسفندی که سلول پستانی از آن استخراج شده بود(

سال داشتند. 12ها هنگام مرگ او ساله بودند و این سلول6های دالی هنگام تولد از نظر تقویم ژنی سلول

 م-دانندمیهای او به همین خاطر برخی علت مرگ دالی را عمر کافی سلول

                                                                 
کشاورزی تواند مزایایی برای تحقیقات پزشکی داشته باشد، اما برای سازی حیوانات میباید اضافه کنم که شبیه  55

 ویسنده ن -وجه چنین نیستصنعتی به هیچ و دامداری
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 محسوب مشکل یک ژنی تنوعِ فقدان است: صادق هم وحشحیات مورد در موضوع همین

 رایب کمتری شانس گونه، آن دیگر عبارتِ به -دهدمی کاهش را گونه آن پایایی زیرا ،شودمی

 گونیونهگ بحران از توجهیقابل بخش و داشت؛ خواهد جدید ویروس یک برابر در مقاومت

 تنوعش باشد، تربیش گونه یک جمعیتِ هرچه موارد، اکثر در .شودمی ایجاد زاویه همین از نیز

 یک با توانیدمی را این هستند، متنوع انگیزیحیرت شکلِ به انسان میلیارد 6 است. بیشتر نیز

 همین یا هزار 200 بین در تنوع، این .ببینید خودتان یخانواده حتی یا اطرافیان به گذرا نگاه

 600 حدود بین در یژن تنوعِ و ،است کمتر بسیار اندماندهباقی که معمولی یپانزهشام حدود

 حال، هر در .است ترپایین ترسناکی شکل به وحشحیات در ماندهباقی کوهستانی گوریل

 به بستگی ،ونپیرام تغییرِ حال در همواره دنیای با زیستی سازگاری برای شانتوان ،شانآینده

 دلیل مینه به ند.دار بقاء برای کمتری شانس باشد، کمتر تعدادشان هرچه دارد. تنوعی چنین

 میمون مسیر همان در نیز یغرب آفریقای در ماندهباقی میمونِ هایگونه گفت توانمی که است

  دارند. قرار والدرونمیس سرخ

 ،یژن تنوع از شدنکاسته .کنیم سفر غنا به نیست نیازی ،خطر در هایگونه کردنِ پیدا برای

 فصل در و .است دادنرخ حال در نیز تانخانه پشتیِ حیاط در و است، جهانی یپدیده یک

 گسترشِ و رویپیش که جا هر در عمالً دهم. نشان را موضوع همین کردم سعی نیز نخست

 کاهش وحشحیات هایگونه جمعیت کند،می تخریب یا کوچک را هازیستگاه انسانی،

 بایستی زیستمحیط از حفاظت یبرنامه ،بنابراین .بیندمی آسیب ژنی گونیگونه و یابد،می

 مد نیز ار جمعیتش فراوانی و گونه آن یاییِپا حفظ و ،گیرد صورت گونه یک حفظ از فراتر

  .باشد داشته نظر

 برای دیگر راه یک کمدست هنوز -است نیافته پایان گونیگونه مورد در صحبتم هنوز من

  دارد. وجود گونیگونه (رفتن بین از )و تکامل فرایند به نگریستن
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 گونیگونه گیرافتادن در

 من که اوهایو از بخشی - روزدی همین یعنی شناختیزمین منظر از -پیش سال هزار 10 حدود

 عصرِ در برف بارش متمادی هایسال بود. پوشیده برف و یخ با بخشی تا آمدم دنیا به آن رد

 شده،انباشت یخِ یتوده این وزن شود. ساخته عظیمی طبیعی یخچال بود شده باعث یخبندان

 و صاف را زمین سطحِ شکل این به و داد،می هُل جنوب سمتِ به را عظیم یخچال این

 یخچال این جهانی گرمایشِ آنکه از پیش .ساختمی کوچک و بزرگ را آبگیرها و یکدست،

 را منطقه این از نیمی تقریباً یخی یتوده این کند، نشینیعقب به مجبور و کرده ذوب را

 و افتاد راه امروزی هایرودخانه هایدره در آب ،یخچال این شدنِذوب با .بود پوشانده

  شد. شمالی آمریکای در 56زلیکتیگر به تبدیل شانبزرگترین و شدند، پر هاآبگیر

 پوشیده سابقاً یمنطقه این از ترکوچک بخش یک است کنندهنگران ما برای اینجا در آنچه اما

 سوزان آفتاب گزند از که اسیدی،-ایماسه خاکی با 57چالیدیگ یدریاچه یک .است یخ از

 برای خاصی طور به که گیاهان، از عجیبی یمجموعه سپس و بود. مانده امان در اوهایو

 پیدا دریاچه یحاشیه به را راهشان بودند، شده سازگار شمرطوب اما سخت شرایط در زندگی

 بود. شده زاده 58بگیال یک بلی، -بودند کرده نمو و رشد آنجا در و کرده

 

                                                                 
56  Great Lakes of North America: قرار  کانادا متحد باشود که در مرز ایاالت ای گفته میبه پنج دریاچه

دریاچه  ،دریاچه هیوران اند ازاین پنج دریاچه عبارت .گیردگرفته و چندین ایالت آمریکا را در بر می

 م-دریاچه انتاریو ، ودریاچه سوپریور ،دریاچه میشیگان ،ایری
57 kettle hole lake 

58 Bog  : شده یا در حال تخریب و ی تخریبشود که عمدتاً از خزهزمین اسفنجی، مرطوب و نرمی گفته میبه

گیرد و در عمق شکل میها یا آبگیرهای راکد و کم، غالباً در دریاچهگیالبسایر مواد نباتی تشکیل شده است. 

 م-ی اسفاگنام نقش زیادی دارداش خزهگیریشکل
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 م-چالدیگ یک گیریشکل ینحوه

 و زراعی هایزمین گسترش با اما داشت، وجود وفور به اوهایو در هاییگیالب چنین

 به تبدیل ریدیگ از پس یکی هاگیالب این بود، هایخچال میراث که خاکی از کشیبهره

 تنها و مانده باقی هاگیالب این از اندکی تعداد امروز .شدند زمینیسیب و پیاز هایزمین

  .باشند جستجو اهل که کنند پیدا را آنها توانندمی کسانی

 مناطق این به که ودب کسانی از یکی و است، دانطبیعی و شناسگیاه یک استیو بزرگترم برادر

 تا کرد اطقمن این سالمندان با گفتگو و تاریخی اسناد در پژوهش صرف سالها او انداخت. نظر

 پیدا را هاگیالب این از یکی سرانجام اند.داشته قرار کجاها در هاگیالب این گذشته در ببیند

 بود. خوشمزه هایتمشک و نادر گوشتخوار گیاهان از مملو که غنی اما کوچک گیالبی کرد:

 شوند.می محسوب شناسگیاه یک هایگنج اینها

 برای همتابی زیستگاه یک مکان، این یست؛ن جالب شناسانگیاه برای تنها گیالب، یک اما

 حیواناتی و پرندگان برای دنج مأمن یک خاصش، گیاهان بر عالوه و است موجودات انواع

 ستهمگانی یگنجینه یک گیالب، این، بر عالوه کند.می دیدار آنجا از که شودمی محسوب

 سطح در زیستی نوعت شود:می محسوب جهان گوناگونی از دیگر مقیاسی از بخشی زیرا
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 تالش هرگونه نبود در که بگذرم و بگویم اختصار به اما ستطوالنی داستانش ها.اکوسیستم

 زمینیقطعه گرفت تصمیم امخانواده ها،گیالب از حفاظت برای هاسازمان یا دولت سوی از

 فردش به صرمنح شناختیبوم کارکردهای با سالههزارده گیالبی آن در سابقاً که کند خریداری

  داشت. وجود
 

 
 

 م-اونتاریو در گیالب یک از نمایی
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 منتقل ایمن یمکان به را آن نادر هایگونه ،گیالب اکوسیستم حفظ جای به چرا بگویید شاید

 از را گیالب یک نادر هایگونه صرفاً تواننمی نیست. پذیرامکان کاری چنین چون ؟نکنیم

 گیِساد به ماجرا .داشت رشد ارانتظ آنها از و گذاشت دیگر مکانی رد و برداشت آنجا

 که ددار نیاز خودش خاص شرایط به ،باتالقی گیاه یک نیست. گل و آب قدری کردناضافه

 سایر دمور در موضوع این گیرد.می شکل مدتطوالنی هایفرایند توسط مورد، این در

 نیازمند بقاء، برای هاگونه است. شکل همین به نیز مدرن انسان جز به جانوران و گیاهان

 موجودات برخی زیستگاه .هستند ضروری ایمولفه سری یک واجد و خاص هایزیستگاه

 آوردنِچنگ به با و ،فرهنگ بر تکیه با هوموساپینس، بزرگ. برخی زیستگاه و است کوچک

 اما .است هکرد پیدا هایشیستگاهز گسترش برای هاییاهر مصنوعی، هایسرپناه ایجاد و انرژی

 توسط دیگر هایگونه زیستگاهِ واقع، به و نیستند برخوردار فرهنگ تجمل از موجودات، راکث

 تکامل سال هامیلیون و انهزار طی که شناختیبوم هاینظام توسط -شودمی تعیین طبیعت

 تنوع بایستی فرد ها،گونه سطح در گونیگونه حفظ منظور به رو، این از است. یافته

  .کند تضمین  را هااکوسیستم

 تنوع نظر از کمدست -دارند تفاوت یکدیگر با هااکوسیستم که است آگاه خوبی به علم

 اینقطه از میزانش اما کنیممی پیدا کنیم جستجو که کجاهر عمالً را گونیگونه ها.گونه زیستی

 هاگونه تنوع بیشترین حامل ،ترمرطوب و ترگرم هایمکان .کندمی تفاوت دیگر ینقطه به

 هایجنگل به معطوف ،حفاظت برای هاتالش زا یبسیار که است دلیل همین به .هستند

 باال گونیگونه میزبانی برای الزم هایویژگی دارای مناطق، این زیرا است. استوایی بارانی

 گونیگونه شویم دور استوا از هرچه کلی طور به آب. و نرژیا هنگفتی مقدار یعنی هستند:
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 آنجا در زیرا هستند تریکم هایگونه میزبانیِ به قادر ،شمالی های59توندرا .شودمی کمتر

 حیات یشبکه یایجادکننده که -گیاهان به رسانیسوخت برای کمتری خورشیدی انرژی

  .دارد وجود -هستند

 

 
 م - گالبریت یدریاچه ینزدیک در  دارتون یک در پاییز در گیاهی پوشش از نمایی

 

 دارد. وجود بسیاری تنوع گونی،گونه نظر از زمین، قطبِ دو و استوا حد دو بین وجود این با

 که شودمی ختم کویر به سرعت به ،شمال سمت به استوا از حرکت آفریقا، در نمونه، برای

 -است صادق نیز جنوب به رفتن مهنگا موضوع همین ست.پایینی بسیار گونیگونه حاوی

 کنزدی دوباره برویم، جلو جنوب جهتِ در بیشتر قدری اگر اما قاره. غربی بخش در کمدست

                                                                 
59  Tundra : میان صفر و ده ، ر آنها میانگین دمای گرمترین ماهشود که دهایی گفته میناحیهدر جغرافیا، به

 م-خیلی کوتاه است تابستان آن خیلی طوالنی و سرد و زمستان باشد ودرجه باالی صفر می
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 «گیاهیِ کمربند» واقع، در شویم.می مواجه باالیی گونیگونه با 60کوستکیپ یمنطقه به

 یکی ،شودمی نامیده  61«فینبوس» اصطالحاً که تاونکیپ شهر نزدیک یشدهحفاظت یمنطقه

 به صرفاً شتفاوت .رودمی شمار به جهان گیاهی هایزیستگاه ترینمتنوع و ترینغنی از

 ،نرسد استوایی مناطق به انرژی سطح نظر از ،منطقه این است ممکن .گرددبرمی آب یمسئله

  است. آورده همراه به منطقه این برای باالیی گونیگونه آب، هنگفتی حجم از برخورداری اما

 

 
 م-جنوبی آفریقای در جزیرهشبه سنگیماسه کمربند از نمایی

 

 

                                                                 
60  Cape Coastم  -ی مرکزی کشور غنا: شهری بزرگ در منطقه 

61 fynbos 
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 مواجه شناختیبوم هاینظام از متنوعی طیف با کنیم، حرکت مختلف جهات در آفریقا در اگر

 نظیر عواملی همینطور و انرژی و آب از متفاوتی سطوح از ناشی شانتفاوت که شویممی

 چیزی اولین معموالً کنندمی تصور را آفریقا هاغربی که هنگامی است. غیره و شیب ارتفاع،

 علفزارهای میان در که ستگورخرهایی و هازرافه از تصاویری کندمی خطور شانذهن به که

 از بلند،علف ساواناهای این بدانید باید تعجب نهایت در اما هستند. دویدن حال در 62ساوانا

 اینکه برای است. درآمده شکل نآ به انسان توسط زیادی حد تا که است هاییزیستگاه جمله

 به شبیه زیادی حد تا -باشد شده زده آتش منطقه آن بایستی شود ایجاد علفزارها نوع این

 درختان، بانسایه و هانهال شکستنِ با و دهند،می غلت پایین به هاتپه از را خود که هاگوریل

 در ساکن رقیبانِ بردن بین از رایب نیز هاانسان کنند،می کمک شانعالقه مورد گیاهان رشد به

 آتش را بلند علفزارهای ،هایشاندام برای مناسب گاهچرا ایجاد همینطور و ،بلند علفزارهای

  زدند.می
 

 
 م - تانزانیا در ساوانا یک از نمایی

                                                                 
62Savanna  ست که امکان عبور نور به حدیتعداد و تراکم درختان در آن : نوعی اکوسیستم چمنزار است که

  م-رودخورشید و رشد انواع گیاهان در کف زمین از بین نمی
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 یمنطقه به رگ،ژوهانسبو از اگر است. هااکوسیستم انواع از یکی تنها آفریقا هایساوان اما

 و تاالبی هایاهزیستگ با ساواناها بر عالوه ،کنیم سفر وَلیماکاپانسگت جنگل در واقع فسیلی

 عالوه .اندداده هپنا را خودشان خاص و  نادر هایگونه کدام هر که میشومی مواجه کوهستانی

 البته که است بزرگ هایدریاچه از ایمجموعه دارای شمالی آمریکای نظیر نیز آفریقا این، بر

 در همینطور ها.لیخچا  نه و شده ایجاد ریفت یدره مسیر در قاره خوردنشکاف یواسطه به

 ظرن از قاره این قع،وا به ارد.د وجود متنوعی بسیار هایباتالق ،بوتسوانا در اوکاوانگو دلتای

 به حدی تا و هستند. چنین هاقاره اکثر البته ست.غنی بسیار هااکوسیستم تنوعِ و گونیگونه

 مناطقی در 24.ستنده نیز یباالتر گونیگونه دارای غالباً تربزرگ مناطق که است دلیل همین

 ند.ک پیدا را خودش خاص زیستگاه است قادر گونه هر دارد، وجود اکوسیستمی تنوع که

 یا گیاهان از معینی هایگونه برای فقط نه ها،اکوسیستم این از بسیاری که اینجاست معضل اما

 .است نینچ نیز هوموساپینس نام به پستانداری برای بلکه است جذاب پستانداران یا پرندگان

 به آنها برای این اند.شده اکوسیستم این از بخشی به تبدیل هاانسان ،آفریقا ساوانای مورد در

 کوچک نسبتاً هایجمعیت در شانسرشت بر بنا دارگله اقوام زیرا ،دهدمی جواب خوبی

 در اما شود.می سهیم موجودات دیگر با را ساوانا غذای و فضا راحتی به و کنندمی زندگی

 یا هاجاده ،بریچوب هایکمپ ،مزارع روزافزونِ تعداد با بایستی هااکوسیستم موارد، سایر

 جهت هاگونه برای را رکا ،هاانسان رشد به رو تعداد .کنند نرم وپنجهدست توریستی یهاهتل

  .است ساخته دشوار بسیار زیستگاه در انشمکان حفظ

 گونیگونه نظر از که آنهایی میان در دارد. متنوعی و غنی هایاکوسیستم نیز شمالی آمریکای

 نه کرد. اشاره اوهایو در خودمان گیالب نظیر ییهاتاالب به توانمی هستند ترمتنوع همه از

 احتیاج هاتاالب این به سال از بخشی کمدست برای نیز مهاجر پرندگان بلکه نادر، گیاهان تنها

 وجود، این با .هستند وابسته هاتاالب این به بقاء برای نیز حشرات و خزندگان دارند.

 مردم که دارند قرار جایی همان آنها :دارند خاص عیب یک شمالی آمریکای هایتاالب
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 غرب شمال ؛نیستند قربانی تنها هاگیالب اوهایو در اینجا .کنند اسکان آنجا در خواهندمی

 63کتیکوتکان ایالت حدود در شاناندازه که بود «یسیاه هایباتالق» از مملو زمانی اوهایو

 حشرات رشدونمو برای جایی تازه و داشتند قرار راهمان سر بر هاباتالق این اما بود.

 ایاالت باتالقیِ هایزمین به مربوط 1849 سال قانون تحت که شد این .بودند نیز سازمشکل

 سال تا طوریکه به ،شد صنعتی و زراعی هایزمین به تبدیل و خشکانده هاباتالق این ،متحد

 اکوسیستم گونیگونه از عظیمی بخش رفتنش،بین از با و رفت بین از کلی به منطقه این 1885

  شد. نابود نیز
 

 
 م - آمریکا کارولینای در سیاه باتالق یک از نمایی

 

 که خوریدبرمی یگلف زمین صدها به یدکن رانندگی متحد ایاالت شرقی ساحل در اگر امروز

 آن برای ها،تمساح نظیر خزندگانی و ،هاپشه نظیر هاتاالب حشرات اند.هبود تاالب زمانی

 صورت بسیاری تالش بنابراین .شدندمی دیده مزاحم موجوداتی عنوان به گلف سوراخ18ِ

                                                                 
63 Connecticut 
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 دولتِ و مردم باتأخیر، حدی تا اما .شود داده تغییر سانان حالِ رفاه برای زمین سطح تا گرفت

 این برای گرفتند تصمیم و بردند پی هاتاالب تخریب روزافزون پیامدهای به متحد ایاالت

  است. 1849 سال قانون عکسِ صرفاً ،قانون حاال دهند. انجام کاری موضوع

 باشند، نداشته اشتکاملی هاخاستگاه و گونیگونه از درستی فهم گذارانقانون وقتی اما

 جدید قانون این .گذارندمی باز وسازساخت اهالی یسوءاستفاده برای فراوانی هایفرصت

 دیگر یکی آنکه طشر به شود داده تغییر یا خشکانده تواندمی تاالب یک اینکه از بود عبارت

 ،کردندمی خریداری را یشهردرون مزارع و رفتندمی نیز زرنگ بندازهای و بساز شود. ایجاد

 کردناضافه با گویی اند.کرده درست تاالب یک که زدندمی بشکن و بستندمی آب به را آنها

 از یکهیچ قالبی هایتاالب این در که ستبدیهی .کرد درست تاالب توانمی گل و آب

 اکثرشان نیز بعدتر و دنداشتن حضور یافتهتکامل بسیار و طبیعی هایتاالب کهنِ هایگونه

 این .کرد جابجا هاراحتی این به تواننمی را اکوسیستم نشدند. هاتاالب این ساکن هرگز

 پراکنده جاهمه در تمام سخاوتمندی و آزادمنشی با را تحیا بذرهای طبیعت، که درست

  .کنند رشد تا کنند پیدا مناسبی خاک باید بذرها نآ رهباالخ اما است،

 کاری چنین حال در کنمنمی فکر خودم حداقل) کنم انتقاد انسانی یتوسعه از ندارم سعی من

 غرب شمال رد ایمزرعه در که کنم تغذیه غذایی از خواهممی بقیه مثل هم من .(هستم

 خواهممی صرفاً ببرم. لذت ساحل کنار در گلف بازی از گهگاه و است شده تولید اوهایو

 دست از الح در ما دارد. وجود رابطه گونیگونه رفتندست از و انسان گسترش بین بگویم

 هاینهگو ژنی تنوع و گونیگونه ،فتنشربین از با و هستیم هااکوسیستم تنوع از بخشی دادن

  رود.می بین از نیز ماندهباقی

 زنی را بیشتری افراد غالباً هستند گونیگونه باالترین حامل که هاییاکوسیستم رسدمی نظر به

 از بسیاری با زیستگاهی ترجیحات نظر از و حیوانیم نیز ما باشد هرچه کنند.می جذب خود به

 غالباً ،حفاظت به مربوط هایبحث ،امروز که روست همین از .داریم اشتراک دیگر حیواناتِ
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 هایزیستگاه من باور به وجود، این با .است متمرکز استوایی هایجنگل یا هاتاالب روی

 شدههماهنگ محصولِ یک ،اکوسیستم هر د.ارزشمندن هازیستگاه سایر یاندازه به نیز گونهکم

 تنوع به نیاز انسان( حیات جمله )از حیات از حمایت برای زمین و است تکامل فرایند از

 فقیر گونیگونه نظر از است ممکن یبیابان یا قطبی یمنطقه یک رو، این از .دارد هااکوسیستم

 ایفا سیاره این در نقشی هاگونه از کیاند تعداد زیستگاه عنوان به نیز مناطق این اما باشد،

  .کنندمی

 

 بازگشت به دنیای داروینی

 فرایند محصول -ستاینها بین در هرچه و یاکوسیستم ای،گونه ی،ژن -سطوح تمام در تنوع

 شانمشاهده ور این از و دنگیرمی صورت آهسته معموالً فرایندها این است. انقراض و تکامل

 خرج به کافی یحوصله و وقت ،غنا در شناساننخستی تیم نظیر که آنهایی اما است دشوار

  .ببیند چشم به را کیفی تغییرات توانندمی دهند

 ختم انقراض به شد دیده والدرونمیس سرخِ میمون مورد در که آنطور ارههمو وعضمو

 در 64ساکی سالمون ماهی مثالً .یابدمی ادامه که است تکامل فرایند این گاهی بلکه شودنمی

 در ابتدا ،سالمون این است. گونه یک ملموس و عسری تکاملِ از اینمونه واشینگتن، ایالت

 در اینکه تا .کرد رشد سرعت به شجمعیت و شد واشینگتنلیک یدریاچه وارد 1937 سال

 یکی ند:اهیافت انشعاب ماهی این اصلی یگونه از مایزمت یگونه ود رسید نظر به 1992 سال

 این داد.می ترجیح را رودخانه انشعاب در زندگی دیگری و کردمی زندگی ساحل به نزدیک

 برای هریک و بودند شده متفاوت یکدیگر زا کلی به شکل و جثه نظر از ،زیرگونه دو

                                                                 
64 Sockeye salmon 
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 56 زمانی یدوره یک طی حداکثر اینها یهمه و 25بودند. شده سازگار انخودش زیستگاه

 بود. افتاده اتفاق هسال

 

 
 

 م-ساکی سالمون ماهی یک  تصویر:

 

 تکامل، فرایند .باشد نیز کنندهنگران تواندمی اما ،است انگیزحیرت دنیایی داروین دنیای

 است افزایش لحا در آنچه و افتدنمی اتفاق داد رخ سالمون برای که سرعتی آن به معموالً

 و تزش وجه دلیلش است. بوده چنین سال رانهزا برای واقع، در .ستهاانقراض سرعتِ

  است. تکامل فرایند تاریک

 را طبیعت" نوشت، او کرد. ارائه ساده تمثیل یک بارهاین در 1859 سال در داروین چارلز

 کنار در لببهلب زتی یگوه هزار ده رویش که کرد مقایسه صاف یصفحه یک با توانمی

 گوه یک گاهی دارند. خود برای کردن جاباز در سعی دائم ضربات با و اندگرفته قرار یکدیگر
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 این به 26".شودمی وارد بیشتر نیروی با دیگری آنگاه و شودمی انداخته بیرون صفحه از

 بیرون صفحه از یدیگر یگوه ،کندمی باز جا خودش برای جدید یگوه یک هرگاه ترتیب،

  (2.4 ینگاره) .شودمی انداخته
 

 
 است ممکن شود،می وارد اکوسیستم یک به گونه یک وقتی داروین، یگوِه تمثیل در -2.4 ینگاره

  شوند. منقرض و شده رانده کنار به دیگر هایگونه

 

 داده نشان تا شودمی استفاده ایگونهدرون تنوع به اشاره برای هاگوه تمثیل معمول، طور به

 این اما .کند انتخاب را گوه «ترینمتناسب» تا کندمی وارد را ضربات این ،طبیعی انتخاب شود

 هایگونه به مربوط ایهگوه داد نشان و کرد استفاده نیز سطوح دیگر برای توانمی را تمثیل

 د.نکنمی اشغال متغیر و محدود جهان این در را دیگر هایگوه جای نیز ترموفق

 که هومو یسرده از اعضایی یا ،زنندمی کنار را اسورهاداین که باشند پستانداران این خواه

 حال در هاگونه هک است این داستان همواره زنندمی کنار را باقیمانده سانانِنخستی از برخی

 با ییهاستماکوسی وندر زیستن هایراه سر بر آنها سرانجام، .هستند منابع سر بر رقابت

 که است دلیل همین به .کنندمی رقابت یکدیگر با محدود منابع با ایسیاره و محدود ظرفیتِ

 از لیفس همه این و اندافتاده بیرون طبیعت یصفحه یلبه از مختلف هایگونه همه این

  .است پراکنده جهان وکنارگوشه در شدهقرضمن موجودات

 یمجموعه متقابلِ تکاملِ همینطور و تکامل به منجر گاهی ،طبیعت ی«صفحه» همین اما

 کنارزدنِ به نیازی همواره ارگانیسم هر دیگر، عبارت به است. شده هاارگانیسم از متنوعی

 نیز دیگری یگونه برای متقابل یتکامل فرصت یک است ممکن و ندارد دیگر یگونه کاملِ
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 از بخشی به شدنتبدیل و منابع گذاریاشتراک به طریق از ،موفق هایگونه اتفاقاً .کند فراهم

 یک وقتی اما .دهند ادامه بقاء به یکدیگر کنار در اندتوانسته اکوسیستم یتنیدهدرهم یشبکه

 انقراض به منجر و بزند برهم را ستمسی قواعد است ممکن رودمی فراتر سهمش از گونه

  شود. گسترده

 اندشده منقرض همواره هاگونه هستند. عادی رخدادهایی زمین یسیاره در ،انقراض و تکامل

 روند این که تاس این کتاب سرتاسر در من حرف اما اند.یافته تکامل یجدید هایگونه و

 از انسان یعنی پرجمعیت و موفق بسیار یگونه یک وجود دلیل به حاضر حال در ،عادی

 کنونی سرعت که هاستانسان دلیل به این معلوم قرار از .است شده خارج مطلوب حالت

 رکیمد حرفم برای باید که است واضح .است اشطبیعی سرعت از باالتر ربسیا هاانقراض

 تاثیر تا نامبارکش آغاز از را انسان یگوه رشد من آینده هایفصل در منظور، این به کنم. ارائه

 فقدان از هااکوسیستم گوناگونی داد خواهم نشان و کرد خواهم بررسی امروزش یگسترده

 دبرخواه مشکل به یژن تنوع فقدانِ از خود نیز گونیگونه و خورد خواهد ضربه گونیهگونِ

 و پرداخت خواهم آن از رهایی راه همینطور و کنونی بحران علت بررسی به سپس خورد.

 دسترس رد نیز درمانش راه و نیست سنگشهاب یک بار این ،انقراض علت داد خواهم نشان

  دارد. قرار ما
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 فصل سوم
ی انسانگوِه  
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 فصل سوم

 ی انسانگوه

 

 رو این از هستند. گونیگونه مأمن ،شانمرطوب و گرم وهوایآب آن با ،استوایی مناطق

 یعموزاده اکثر برسد. آفریقا استوایی مناطق به نهایتاً ماننیاکان رد اگر ندارد تعجبی

 استوایی مناطق در حاضر حال در (ریختانسان هایمیمون و هامیمون جمله )از ساناننخستی

 در که ساناننخستی از شاخه یک که بود پیش سال میلیون 3 تا 6 بین حدوداً کنند.می زندگی

 و کرد آغاز جدیدی تکاملی بازی دشومی هنامید 65«سترالیپتوکوسا» یردهسَ حاضر حال

   .(3.1 ینگاره) .کرد اآفریق یقاره هایبخش دیگر به حرکت به شروع

 

 
 

 2.5 حدود به متعلق ،بیجنو یآفریقا از آمدهبدست ،آفریکانوس استرالپیتیکوس یجمجمه -3.1 ینگاره

  کردند. فراهم انسان تکامل برای را صحنه فروتن، موجودات این پیش. سال میلیون

 
                                                                 
65 Australopithecus  
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 را جهان تاسرسر توانست امروز( انسان )یعنی استرالوپیتوکس نهاییِ نَسَبِ اینکه به توجه با

 یحیوان با ک،مدار و اسناد در باشیم داشته انتظار است مکنم دکن پیدا سلطه برآن و درنوردد

 خط هک است این واقعیت اما .شویم روبرو جهان بر حکمرانی برای مناسب و باابهت بسیار

 کمرنگ غایتبه آغازی داشت، فرودست و غریب وضعی که اشنماینده اولین این با ما تباریِ

  کرد. تجربه را فروغکم و

 با خوارگیاه عمدتاً بود؛ ریختانسان هاینمیمو به شبیه ایاندازه تا موجودی سترالپیتیکوس،ا

 روشنی به فسیلی هایاستخوان روی از که چیزهایی از یکی .جدید تکاملی هایویژگی اندکی

 در واقع، در رفت.می راه و ایستادمی پا دو ویر بر استرالیپیتوکس که است این است معلوم

 از واضح یردپا سه جای تانزانیا، در 66تولیالئه یساله میلیون 3.8 سیلیف یمنطقه

 نشستهتازه 67«فشانیآتش خاکسترهای» روی  از عبور حال در که شده کشف وساسترالیپیتک

 مدارک .است نبوده بلندتر معاصرش حیوانات از استرالوپیتکوس وقامتقد است. بوده

 ددهمی نشان پیش( سال میلیون 3.2 به )متعلق اتیوپی در لوسی مشهور اسکلت از آمدهبدست

  1است. بوده مترسانتی 105 حدود آنها قد
 

 
 پیش. سال میلیون 3.8  استرالوپیتیکوس به متعلق تانزانیا، در تولیالئه یمنطقه در شدهکشف ردپاهای

                                                                 
66 Laetoli 

67  Volcanic Ash :فوران شود که در هنگامگفته می ی آتشفشانیشیشه و کانی ،سنگ شدهبه ذرات ساییده 

است. خاکستر آتشفشانی در خالل فوران آتشفشانی  مترمیلی 2کمتر از  شو قطر ذرات شودایجاد می آتشفشان

گیرد. نیروی حاصل از شوند، شکل میپراکنده می جو زمین در ماگما انفجاری و هنگامی که گازهای محلول در

سوی جو آتشفشانی به ییشهشکل ذرات سنگ و ششدن ماگما شده و آن را بهآزادشدن گازها باعث شکسته

 م-راندزمین می
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 ،بود نیافته تکامل ملموس تکلمِ و تفکر هنوز اینکه با" نویسد،می 68استیونسون لویس رابرت

 است استرالپیتیکوس میراث رفتن،راه و ایستادن ".رفتیممی راه دوپا روی بر بایستی ماا

 "آمد. وجود به مانتکاملی تاریخ بعدی هایدوره در ،ملموس تکلم و خرد درحالیکه

 دست از دویدن، با باشید کرده سعی یکبار که فهمید توانمی زمانی را ونسونیستا بندیجمله

 درخواهید موقع این در تان.همسایه سگ یا باشد پلنگ یک خواه -کنید فرار گوشتخوار یک

 یشِن هایدندان استرالپیتکوس این، بر عالوه وید.د سریع تواننمی خیلی ،پا دو با که یافت

 ندبتوا چهره تهدیدآمیزِ هایژست با ،امروزی یهابابون مثل که نداشت نیز ایتهدیدکننده

 اند.مانده زنده چگونه ما نیاکان اساساً که دارد تأمل بسی جای .کنند دور خود از را شکارچیان

 چندان جثه، به نسبت نیز آنها مغز اام باشد. کرده کمک آنها به مغز شدنِبزرگ قدری شاید

 از خاصی نوع یا بوده باهوشی و یزیرک علتش چه .نیست امروزی هایشامپانزه مغز از بزرگتر

 آن بین بقاء امکان آنها به که بوده قوی قدری به ویژگی آن تاس آشکار ،اجتماعی دهیسازمان

  .است داده را دوران آن یآفریقا در ساکن متنوعِ جانوران همه

 

 

 

 

 

 

 

 با استرالوپیتکوس یک قدوقامت یمقایسه

 م-هوموساپینس

                                                                 
68 Robert Louis Stevenson 
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 در ماکاپانسگات یدره غارهای از آشکارتر کجاهیچ در اولیه، هایدوران این غنی گونیگونه

 رپُ حال در امروز شانبرخی که است غارهایی از پر ه،در این هایتپه نیست. جنوبی آفریقای

 جستجوی در که کارانیمعدن وسطت تنها و اندشده پر قبل هامدت نیز دیگر برخی هستند. شدن

 ایجاد محل تنها نه بزرگ، غار یک اینجا، در اند.شده بازگشایی دوباره اندبوده آهک سنگ

 سنگ معدن کارگران برای رسوبی هایسنگ و ،استاالگمیت استاالگتیت، نظیر متداولی هایجلوه

 فسیلیِ اسناد .آیدمی حساب به نیز فسیلی هایاستخوان ایبر غنی پناهگاه یک بلکه است،

 سال ونمیلی سه حدود در واییاست جنگل یک وضعیت از تصویری تا کندمی کمک شدهکشف

 هایبخش از برخی در خویشاوندانش و لوسی که زمانی همان حدوداً یعنی آوریم؛ بدست پیش

 ماگاپانسگات غار در که انیدارپستان انواع هایفسیل اند.کردهمی زندگی شرقی آفریقای فسیلی

  .هستند اکنس دره این در امروز که ستپستاندارانی از ترمتنوع بسیار ،اندشده یافت

 اینها است. یتکوسالوپراست به متعلق ،گاتماکاپانس در شدهیافت هایلفسی از اندکی درصد تنها

 بر یتاریخپیشا کفتار یک توسط ظاهراً که نداهشد یافت شکسته هایاستخوان از تَلی بین در

 یبالقوه رقیبانِ هایاستخوان فراوانی تعداد ،هااستخوان این کنار در بودند. شده انبار هم روی

 دلیل شاید دیگر. ساننخستی گونه شش کمدست هایاستخوان جمله از -شودمی دیده ماننیاکان

 .است بوده اندک زمان آن در هااسترالپیتوکوس تعداد که بوده این هااستخوان از نابرابر تعداد این

 هایعموزاده از بهتر توانستهمی که بوده باهوش فیکا قدر به پا دو حیوان این هم شاید

 در ،استرالوپیتکوس :دانیممی را چیز یک صورت، هر در .کند فرار صیادان چنگ از ساننخستی

 زیستمحیط است. نبوده تاثیرگذار و برجسته یگونه یک اشزمانه شناختیبوم تحوالتِ

 متنوع یشبکه در بتواند اندکش قدرت عالرغم تا داد امکان جدید یسرده این به ،استوایی

 گفت توانمی بگیریم نظر در داروینی هایگوه از یکی را استرالیپیتوکوس اگر شود. وارد حیات

 معلوم، قرار از .شد کهن آفریقای مسطح یصفحه وارد آرامی به که بود کوچکی یگوه

  .تهدیدکننده صیاد یا رقیب یک ات بوده فرعی غذای وعده یک صیادان، برای استرالوپیتکوس
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 "ضربات مداومتوسط  جابازکردن"

 اولین عنوان به آن از معموالً که آمد وجود به تریباهوش نسبتاً یوانح ،استرالوپیتکوس تبار از

 یهعرص در پیش سال میلیون 2.5 حدود ،موجود این .شودمی یاد )هومو( انسان ِسرده عضوِ

 از بودند برده ارث به را نیایشان هایویژگی از برخی ،هومو اشکال اولین .شد ظاهر آفریقا

 هر در داد.می درختان از باالرفتن امکان رفتن،راه کنار رد آنها به که باریک و بلند بازوان جمله

 مورد و کرده اختراع را سنگی بزارهایا فناوری اولین که بودند باهوش کافی قدر به آنها ،حال

 دوران رهایازاب عنوان به که تیز یساده سنگقطعه سری یک یعنی ادند:د قرار استفاده

 کارایی از ابزارها این نوآوری، این سادگی عالرغم (3.2 ینگاره)شود.می شناخته 69واناولد

 ابزارسازانِ این یمرژ اینکه با .بودند برخوردار پیداشده یهاالشه از گوشت بریدن برای الزم

 یالشه از گوشت قدری جداکردن اما بود گیاهی محصوالت از عمدتاً همچنان ابتدایی

 زبان به د.نبرسان پروتئین مقداری شانشدهبزرگ مغزهای به توانستمی ،حیوانات

 در کردند اضافه شانغذایی رژیم به را گوشت آنها که زمانی از گفت توانمی  شناختی،بوم

  .شدند وارد جدید محیطیزیست نقش یا 70کنام یک به واقع
 

 یاتغییرنیافته و ساده هایسنگتکه اولدوان، ابزارهای -3.2 ینگاره

 ،شانزمختی و سادگی وجود با بودند. شده جدا هاصخره از که بودند

 منطقه آن در را جدیدی )نقش( نامکُ تا دادمی امکان هومو به ابزارها این

   جانوران. یالشه خوردن زا بود عبارت که کند اشغال

                                                                 
69 Oldowan 

70Niche شده توسط یک گونه در اکوسیستمش؛ کجا شناسی به معنی جایگاه اشغالای مبهم اما مفید در بوم: واژه

تر، کنام به معنی انتزاعیچرای حیوان، فصل فعالیت و غیره. در مفهومی  خورد، مسیرهایکند، چه میزندگی می

افته یا ای تکامل ییک جایگاه یا نقش بالقوه در یک اکوسیستم است که برای استفاده از آن ممکن است گونه

 م -416ص-1384 -زاده، نشر جهاد دانشگاهی، ادوارد ویلسون، حسین وهاب«تنوع حیات».)نقل از نیافته باشد
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 ابزارهای اشتنِد با حتی -خواریالشه نامِکُ یک به ورود ،ابتدایی هوموی برای نکنید گمان

 رقابت سرسخت رقیبانِ برخی با بایستی ماننیاکان کهچرا بود؛ آسانی کار -دست در سنگی

 حضور شودمی باعث که ددارن وجود آفریقا در بسیاری خوارانِالشه امروز، حتی کردند.می

 به هاکرکس و کفتارها ها،شغال همه از اول .شود محسوب خطرناکی کار وحشحیات در

 اشمروزیا شکل به زیادی حد تا موجودات این از هریک نیز دوران آن در و آیندمی نذه

 هایگونه جمله از هاکفتار از تریوعمتن هایگونه باستان، آفریقای در اما بود. یافته تکامل

 اینکه تصور گیرممی دست در را شانفسیل هایدندان نم وقتی .داشتند وجود ترجثهبزرگ

 فراوانی صیادان ین،ا بر عالوه .است آوردلهره رود فرو شکار در بخواهد بزرگ هایدندان این

 در که ایالشه خوردن و شعقیبت تا داشتند عالقه هومو خود شکار به بیشتر که داشته وجود

 و داشتند وجود شیر و پلنگ یوزپلنگ، نظیر صیادانی نیز منظور این برای .داشت دست

 دبشو پا دو با که نبودند جانورانی اینها .تیزدندان بزرگِ وحشی هایگربه از انواعی همینطور

  .گریخت شانچنگ از آسانی به

 ستا ممکن کند؟ پیدا خود برای جایی خوارانالشه بین در توانست ابتدایی هوموی چطور

 سنگی هایابزار از ناشی هایبریدگی آثار بفهمیم. کامل طور به را موضوع این نتوانیم هرگز

 اما کردند،می جدا استخوان از را گوشت چطور آنها دهدمی نشان واناتحی هایاستخوان بر

 الشه یک آوردننگچ به سر بر هاخوارالشه دیگر با نمانیاکان چطور کندنمی معلوم چندان

 ِفسیل نکنید فراموش کنند. فرار شانچنگ از ندتوانستمی حالعین در و کردندمی رقابت

 هم همیشه انسان دهدمی نشان دارد وجود پلنگ هایدندان رد انرویش بر که هاییهومو

 از محافظت برای ،ییابتدا هوموی کنممی فکر من کنند! فرار صیادان چنگ از توانستهنمی

  است: کردهمی استفاده دوپابودن از لشک دو به خود

 از تهدیدات با همبارز هتوانستمی کرده اشاره آن به نیز داورین که همانطور راه یک 

 .بود هشد آزاد کار این انجام برای هومو دستان باشد هرچه باشد. سنگ پرتاب طریق
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 باشد. بوده رسیدننظربهبزرگ ممکن حد تا و ایستادن قدتمام هتوانستمی دیگر راه 

 و هادست کردن ازب درنده، حیوانات برخی مقابل در ایستادن قدتمام با توانمی امروز

 شودمی اعثب کارها این زیرا .کرد دور خود از و رساندت را آنها ،طرفین به هالباس

 اینکه فرض با شود.یم دیده مانالغر هایبدن از ترتهدیدکننده و تربزرگ مانجثه

 ادهاستف ترفند همین از است ممکن نداشت اختیار در لباسی هیچ ابتدایی، هوموی

  .است کردهمی

 که کردنجلوهبزرگ برای بوحانهذم هایتالش یا ،جثهکوچک فرد یک توسط سنگ پرتاب ماا

 تاثیر توانستهنمی الًاحتما ،اندازدمی غول یک به خود کردن شبیه برای پسرم حرکات یاد به مرا

 نیز فرن هس یا دو همزمانِ هایتالش همینطور باشد. داشته کفتار هگرو یک بر چندانی

 شکل به را کارها نیا نفر بیست یا ده کنید تصور اما کند. ایجاد چندانی تهدید توانستهنمی

 و سنگ پرتاب حال در پا، دو روی بر ایستاده موجوداتی .دهند انجام هماهنگ و جمعی

 معین مورد این در کمدست شکل، این به هستند. واقعاً آنچه از بزرگتر ایهجث داشتنِ به تظاهر

 که هابونبا جمله از ساناننخستی دیگر از بسیاری .یافت دست ایمنی از سطحی به شدهمی

 از خود، زا محافظت برای امکرده بررسی آفریقا وحشحیات در را آنها زیادی مدت برای من

 نیز بدوی هاینسانا برای هتوانستمی موضوع همین کنند.می استفاده جمعی ساختار همین

  باشد. صادق

 زنده قاآفری سرزمین در رقبایش اکثر همینطور و ابتدایی انسان سال، میلیوننیم از بیش برای

 اما داشت حضور صحنه در ابتدایی هوموی اینکه با دوران، این در گفت بتوان شاید ند.ماند

 1.8 دودح در 71پلیستوسن یدوره آغاز با حال، هر در نداشت. شاخصی و برجسته نقش

 زیادی حد تا اطرافشان موجودات برای هم و ماننیاکان رایب هم شرایط ،پیش سال میلیون
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 منشعب 72هوموارکتوس نام به جدید یگونه یک مانتباری خط از زمان، این در .کرد تغییر

 تغییراتِ این برای اسناد ترینقوی شود.(می گفته نیز 73ارگاستر هومو آن به گاهی )که شد

 کنیا در ناتورکلیک یدریاچه غرب در 74وتومناریوک نام به فسیلی پایگاه یک از ،تکاملی

 هاییبخش باشکوهِ هاییافته توصیف به نسیلوانیاپ دانشگاه از ،75واکر آلن .است آمده بدست

 نشان او تحلیل (3.3 ینگاره) .است پرداخته جوان مرد یک یبنیهقوی و بزرگ اسکلت از

 شدهمی مترسانتی 80 و متر 1 حدوداً قدش رسیدهمی بزرگسالی دوران به پسر این اگر دهدمی

  3 است.

 با .بود شده بیشتر نیز هوموارکتوس مغز یاندازه امروز، انسانِ به بیشتر بدنیِ شباهتِ بر عالوه

 از توانستمی حاال اما بود نرسیده امروز انسان ظرفیت به هنوز هوموارکتوس مغز اینکه

 به پرابهتش هایویژگی آن با هوموارکتوس، کند. استفاده محیط با بهتر سازگاری برای مغزش

 سرتاسر رد سال میلیون یک از بیش برای و پرداخت اشجغرافیایی یبازه و کنام ترشگس

  کرد. زندگی آفریقا

 تیسرع با آفریقا پستاندار یهاگونه دیگر افتاد: برانگیزیتأمل اتفاق هوموارکتوس ظهور با

 این اضِانقر یقدق زمان تعیینِ هافسیل روی از اگرچه کردند. انقراض به شروع سابقهبی

 میزان ارکتوس،هومو ظهور زمان از دهدمی نشان جداگانه تحلیل دو اما است دشوار هاگونه

 دوره، نآ در گفت بتوان شاید است. یافته کاهش چشمگیری طور به آفریقا در گونیگونه

  است. بوده خودش برای کردن جاباز حال در انسان یگوه
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 در ناریوکوتوم یقهمنط در که پیش سال میلیون 1.8 به متعلق ،هوموارکتوس اسکلت از نمایی -3.3 ینگاره

 روزافزون هایضانقرا جریان آغاز با بود همراه گونه، این ظهور شد. آورده بیرون خاک زیر از و کشف کنیا

 کنیا( ملی یموزه واکر، آلن از )تصویر پستانداران.
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 سال میلیون دو و سه بین داده نشان 76رنسمایرب آنا سرپرستی به ،اسمیت یموسسه از تیم یک

 است ممکن این 4است. بوده افزایش حال در شرقی یآفریقا در گونیگونه میزان ،پیش

 به اقلیمی تغییرات شاهد جهان که ستزمانی همان دقیقاً این که چرا برسد نظر به یبعج

 و ترگرم مناطق در ،گونیگونه حالیکه در ،است بوده شدن ترخشک و شدن رسردت سمت

 دوران آن در گونیگونه افزایش به باور معلوم قرار از اما شود.می شکوفا انجه ترمرطوب

 است این واقعیت دارد. قرار یابیفسیل فرایند ذاتِ در که ستخطاهایی حاصل و است اشتباه

 پیدا آن از بیشتری هایفسیل باشد، امروز به ترنزدیک بررسی مورد یِزمان یبازه هرچه که

 در و شوندمی ناپدید زمان گذر با غالباً ترقدیمی هایفسیل که است این دلیلش و شودمی

 کنار را نامعمول و استثناء سازِفسیل رخداد چند اگر البته) شوند.می تکرار کمتر فسیلی اسناد

 هایفسیل تعداد متأخرتر هایدوره از رودمی انتظار اینکه عالرغم وجود، این با (بگذاریم

 دو حدود از تر،متنوع هایفسیل یافتنِ روند این که اینجاست جالب اما ،شود یافت بیشتری

  .رسدمی نظر به چنین شرقی آفریقای در کمدست شود.می معکوس پیش سال میلیون

 سرعت پیش سال میلیون 1.8 حدود در تاندارانپس انقراض نرخ آیا اینکه تعیین برای من

 داریم اختیار در آنچه یهمه آنجاییکه از .کردم استفاده یمتفاوت نسبتاً روش از ،نه ای گرفته

 خالی جای گرفتم تصمیم ،است مختلف زمانی هایدوره به متعلق هایفسیل از هایینمونه

 استفاده با من خالصه، طور به 5م.کن پر کامپیوتری سازیشبیه از هاستفاد با را هافسیل برخی

 هامیلیون طی آسابرق شکلی به که کردم طراحی پستانداران از فرضی اجتماع یک کامپیوتر از

 کامپیوتر به را تکامل یشدهسازیشبیه الگوی که زمانی .شدندمی منقرض و یافته تکامل سال

 یک که کردمی گیرینمونه شکلی همان به ادیزی حد تا را شتهگذ نیز کامپیوتر دادممی

 داده، بانک درون از گیری،نمونه دو هر در :دکنمی گیرینمونه فسیلی اسناد از شناسدیرینه
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 تحت کرد بینیپیش شدمی شکل این به .شدندمی کشف انقراض درحال هایگونه

  .شود پیدا باید چیزی چه فسیلی اسناد در ،مختلف سناریوهای

 در پستانداران گونیگونه اخیر، سال میلیون دو طی که بود این دریافتیم رموتکامپی و من آنچه

 الگوهای توضیح برای دیگری راه است. یافته کاهش چشمگیری شکل به شرقی آفریقای

 با زیرا بود شوارید کار دقیق بندیزمان آوردنبدست نداشت. وجود فسیلی اسناد در موجود

 نکهآ از پس هامدت گونه، یک که بوده ممکن کامالً ،سازیفسیل یتصادف سرشت به وجهت

 طور به رتصو هر در باشد. مانده باقی شدند فسیل به تبدیل اعضایش از یکی هایاستخوان

 منقرض امروز ندکردمی زندگی پیش سال میلیون ود که هاییگونه از بسیاری دانیممی قطع

  .شد ظاهر وموارکتوسه که باشد زمانی همان حدوداً شانغیبت آغاز رسدمی نظر به و اندشده

 شد. هاانقراض نرخ افزایش باعث دوران آن در عاملی چه دفهمی بتوان است غیرممکن

 آن در اما زنند،می دامن گسترده هایانقراض به اقلیمی تغییرات نظیر محیطی عوامل معموالً

 در زمان نآ در که هاییگونه واقع، در ست.ا نشده ثبت مگیریچش اقلیمی تغییر هیچ دوره

 به جان ایبرجسته یمیاقل تحولِ از ،آن از پیش که بودند هاییهمان کردندمی زندگی آفریقا

  بودند. برده در

 کهن پستانداران گونیگونه کاهش علتِ واندتمی که دارد دوجو نیز دیگری محیطی تغییرات

 شعاعالتحت را دیگر هایگونه زندگی تواندمی جدید، رقیب یک پیدایش گاهی باشد. آفریقا

 یک ورود حتی ،یکدیگر بر هانهگو تاثیر و حیات یشبکه پیچیدگی به توجه با دهد. قرار

 اصطالح به و باشد شتهدا ییدومینو تاثیری تواندمی ،شبکه این به ایحاشیه و جدید یگونه

 تواندمی گونه یک تنها ورود چطور ایمدیده امروز نمونه، برای بزند. هم بر را منطقه آن تعادل

 سارهای چطور شاهدم امخانه طحیا در خودم من دهد. قرار اعشعالتحت را اکوسیستم کل

 را آیندمی حیاط به غذا خوردن برای که بومی هایپرنده جای زیادشان، تعداد آن با اروپایی

 حاال و شدند رها نیویورک پارکسنترال در اروپایی سار اندکی تعداد ،1890 سال در .اندگرفته
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 من که 77کالغیپنجه گیاه شکل، همین به 6هستند. کشور در پرنده یگونه پرتعدادترین آنها

 من اما شد وارد آمریکا به غله عنوان به اصل در ،کنیممی نرم وپنجهدست آن با همسایگانم و

 شده ایجاد اکوسیستم در انسانی، مداخالت یواسطه به که هستم یتغییرات آن بررسی درگیر

 شود. منجر بزرگی غییراتت به تواندمی کوچک و ایحاشیه ورود یک که است این نکته است.

 تغییرات بسیاری بایستی ،سال هزار صدها طی و افتاده اتفاقی چنین احتماالً زنی گذشته در

  باشد. شده دایجا حیات یشبکه ساختار در چشمگیر

 بسیار ؟باشد بوده گسترده یهاانقراض دومینوی این آغازگر توسهوموارک است ممکن آیا

 یکدیگر اب اتفاقی طور به هوموارکتوس گسترش و ،گونیگونه کاهش اگر شودمی جالب

 توانمی آسانی به مثالً افتد.می اتفاق واقعاً هاهمزمانی نوع این گاهی البته -باشند شده همزمان

 د.دا نسبت داران()زگیل گرازها از جدید یهگون یک تکامل به را گونیگونه کاهشِبهرو روند

 از همچنان نمانیاکان و بود هنکرد هیتوجقابل تغییر سنگی ابزارهای فناوری دوره، این در

 تغییر این در را فناوری تواننمی ترتیب، این به کردند.می استفاده اولدوان یساده ابزارهای

  .کرد محکوم را هافناوری این کاربرانِ بتوان شاید اما دانست، مقصر

 بوده رشد حال در شمعیتج که است این دانیممی هوموارکتوس مورد در که چیزهایی از یکی

 حال در سرعتی چه با یا بوده چقدر آنجا در شانجمعیت دانست تواننمی هرچند است.

 ست.منطقی گیرینتیجه این شان،جمعیت جغرافیایی گسترش دلیل به اما ،است بوده افزایش

 آفریقای در ریفت یدره از -خوردمی چشم به آفریقا سرتاسر در هوموارکتوس هایفسیل

 آن از پراکنده فسیل چند که نیست استرالوپیتوکوس مثل دیگر ماجرا جنوبی. آفریقا تا شرقی

 از و یافت گسترش شمالی آفریقای به گونه این سرانجام ،پلیستوسون عصر در .باشد شده پیدا

 ریقاآف یقاره از بیرون به که ماست از نیایی اولین هوموارکتوس واقع، در رفت. فراتر یزن جاآن

 غیرافریقایی هایفسیل اولین در که آنطور پیش. سال میلیون 1.7 حدود احتماالً -گذاشت پا
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 میلیون یک تا دیگر قطعاً زودتر، نه اگر 7شود.یم دیده گرجستان در 78سیدمانی در هومو

  بودند. کرده رویپیش شرقی آسیای تا آنها پیش سال

 این جمعیت که نیست معنا این به لزوماً جدید هایمحدوده به هوموارکتوس گسترش البته

 هایوهگر قالب در صرفاً توانستهمی هامهاجرت این بلکه-است بوده رشد حال در گونه

 ذهن در مقصدی هیچ آنها پراکندگی این حین اینکه به توجه با اما باشد. افتاده اتفاق کوچک

 هبود آنها برای پرنعمت زیستگاه یک متمادی شکلی به آفریقا یقاره اینکه همینطور و نداشتند

 تمرین یک با است. بوده گسترش حال در شانجمعیت کنیم فرض که است این ترمنطقی

 یک با آغاز در بیایید .است ممکن چیزی چنین چطور کرد بررسی توانمی سریع ذهنی

 یپسربچه هایایقبیلههم از گروه یا النکِ یک به شبیه -کنیم شروع هنفر 20 جمعیت

 انسان جمعیت کنونیِ رشد نرخ با را )این درصد صدمیک تنها رشدِ نرخ با حتی .79ناریکوتوم

 به سال هزار 150 تنها ظرف توانستمی توسهوموارک جمعیت کنید( مقایسه % 1.2 یعنی

 اگر آفریقاست.( کنونی جمعیت از دهمیک حدود تنها این )و برسد. نفر میلیون 65 از بیش

 این آنگاه داشت احتیاج فضا کیلومترمربع یک به نیازش مورد منابع تأمین برای نفر هر

 گسترش آفریقا از بیرون به ،سال هزار 142 حدود زا بعد بایستی ،رشد حال در جمعیت

 زندگی برای اندازه این به آفریقا یقاره یهمه که کرد فراموش نباید همینطور یافت.می

 احتماالً و بود، شده ایجاد پلیستوسن یدوره در آفریقا بزرگ صحرای است: نبوده مناسب

 تا ماننیاکان نیست معلوم این، بر الوهع .است هکردمی حدودم را منطقه این به انسان گسترش

 برای حتی که اندبوده هاکوهستان نظیر دشوار هایمحیط در زندگی به قادر اندازه چه

                                                                 
78 Dmanisi 

 79 boy Nariokotome :  اش با قدمت است که سنگواره ی هوموارکتوساز گونه اشاره دارد به یک پسربچه

ی ترکانا در زمان کشف است. پسربچهامروز به دست آمده  کنیای در ترکانا یدریاچه میلیون سال در غرب 6٫1

سال تخمین زده شد  12شده بود. سن این پسربچه حدود تبارانِ منقرضآمده از انساندستترین اسکلت بهکامل

 م-سانتیمتر 168و قدش 
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 مناطق معلوم، قرار از .است بوده مانع یک حکم در نیز دوران آن پستاندارانِ پذیرترینسازش

 که روستهمین از و است. بوده ترجذاب همه از ماننیاکان برای آسیا، استواییِ زیر و استوایی

 در پیش سال میلیون 1.7 حدود در را آفریقا از بیرون در زندگی از حاکی اسنادِ اولین ما

 ظهور از بعد مختصری یعنی -بینیممی غربی آسیای در دمانیسی یناحیه هایفسیل

  هوموارکتوس.

 سریع نسبتاً نظرتکاملی( )از زمانی در تواندمی ،کوچک بسیار رشد نرخ یک که است آشکار

 هایانانس جمعیت رشد ،منابع از بسیاری سر بر رقابت یهواسط به کند. پر را قاره یک

 به توجه با دیگر، عبارت هب گیرد. قرار پستانداران دیگر رشد با تقابل در توانستهمی پیشاتاریخ

 رخن در است ممکن بوده، آفریقا یصفحه در جابازکردن حال در انسان یگوه اینکه

  .است داشته نقش بزرگ پستانداران انقراضِ ییافتهافزایش

 سال میلیون 1.8 رد انسان جمعیت شدر نرخ بدانیم توانیمنمی و دانیمنمی ما است بدیهی

 در ظاهراً جمعیتِ اینکه دادن نشان ایبر قاطعی دلیلِ هیچ ما همینطور است. بوده چقدر پیش

 این از یکهیچ برای .نداریم اختیار در داشته پستانداران ضانقرا در نقشی هاانسان رشدِ حال

 مانمدارک و شواهد که چرا گذاشت اجرا به قانونی دادگاه یک در حکمی تواننمی مدعیات

 توانمی آیا ندارد وجود محکمی اسنادِ که وضعی چنین در هستند. 80ضمنی نوع از همگی

 ینحوه از اسنادی تا است الزم منظور این به کرد؟ معرفی مجرم داستان این در را یکس

 موجودات دیگر برای ،گونه این عملکرد دهد نشان که کنیم پیدا هوموارکتوس عملکرد

  است. بوده زاآسیب

                                                                 
80   circumstantial evidence  : ،به نه به طور مستقیم، بلکه شود که به مدارکی گفته میدر علم حقوق

ی جرم که )به طور انگشت در صحنه نظیر یک اثر -شوندگیری مرتبط میبه یک نتیجه ،ی یک استنباطواسطه

ز ا( direct evindenceدهد. در مقابل، مدارک مستقیم )غیرمستقیم( از حضور آن فرد در آن صحنه خبر می

 م -اضافی دون نیاز به هرگونه مدارک یا استداللبارت دیگر، ببه ع -کنندیک ادعا به طور مستقیم حمایت می
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 شواهد و مدارک گری درتخریب ردپای

 ما اننیاک بقاست. صرفاً مسئله -است حلقابل آسانی به تخریب یانگیزه مورد در پرسش

 و خوردندمی هامیمون دیگر و هابابون که خوردندمی را هاییتمشک و هامیوه همان بایستی

 بینانهغیرواقع اصالً همینطور خوردند.می خوارانالشه دیگر که خوردندمی را گوشتی همان

 واقع، به .اشتندد نیاز آن به صیادان دیگر هک کردندمی مصرف را گوشتی از مقداری اگر نیست

 بکشد، ار آنها از ییک حتی هنبود ینیاز شود دیگران انقراض باعث هوموارکتوس آنکه برای

 آوردن بدست در هوموارکتوس اگر .است کردهمی تصاحب را شانغذایی منابع بایستی صرفاً

 از و ماندندیم غذابی خودبخود دیگر موجوداتِ آنگاه ردکمی عمل خوب کافی قدر به غذا

  .رفتندمی بین

 بدست هااضانقر میزان از تنها ،رقابت اثر بر انقراض یسناریو از حمایت در مدارک و اهدشو

 یک اندشده نقرضم که حیواناتی .ستردیابی قابل نیز هاانقراض الگوی در بلکه آیدنمی

 روابط وسهوموارکت با حدی تا که بودند اییآنه بلکه نبودند یواناتح از تصادفی یمجموعه

 که هاستبابون در گونیگونه هشکا از حاکی هاانقراض الگوی نمونه، برای داشتند. خاصی

 رد کاهش همینطور و اندبوده غذایی مواد برخی در هوموارکتوس رقبای از یکی احتماالً

  .اندبوده کتوسهوموار رقیب است ممکن که جثهبزرگ گوشتخوار هایگونه گونیِگونه

 را تیزدندان بزرگِ هایگربه و الجثهعظیم کفتارهای همچون یبزرگ خوارانگوشت انقراض

 سهم هوموارکتوس که شکل این به کمدست -داد نسبت هوموارکتوس به راحتی به تواننمی

 دانیممی ما اگرچه .باشد انجامیده انقراض به شکل این به و باشد ربوده را آنها گوشت

 اینکه و زدندمی شکار به دست واقعاً آنها آیا نیست روشن اما خوردندمی گوشت ماننیاکان

 و هاجمجمه که همانقدر اما .است شدهمی تشکیل گوشت از شانرژیم از مقدار چه

 چنین نیز گذشته در احتماالً است انگیزحیرت امروز شدهمنقرض حیواناتِ این هایدندان
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 نوعی بیشتر هوموارکتوس برای احتماالً بزرگ خوارانگوشت است. انگیختهبرمی واکنشی

 ها،گونه این برابر در هوموارکتوس استراتژی رسدمی نظر به رو این از .رقیب تا اندبوده تهدید

  .باشد بوده آنها هایدندان از دورماندن و بقاء حفظ

 توانستهنمی پیشاتاریخ انسان تعدادی توسط هاگونه این سمتِ به سنگ پرتابِ کنیم فکر شاید

 شکارچی یک به تبدیل هوموارکتوس اگر اما بگذارند. صیادان جمعیت کاهش در بزرگی تاثیر

 و ترینترسناک از یکی به شبیه تواندمی سناریوها از یکی چطور؟ بود شده کاهزیرآب و زیرک

 هاشامپانزه ام.خوانده هاشامپانزه رفتار مورد در تابحال که شدبا هاییداستان انگیزترینهیجان

 دو اما کنند.می شکار را کوچک صیدهای و هامیمون گهگاه و کنندمی تغذیه گیاهان از عمدتاً

 کشتار از فرد به منحصر واقعاً نوع یک شاهد ،81پیرن جنیفرد و ریچارد نام به شناسنخستی

 یدریاچه شرقی لحسا به نزدیک 82ماهاله ملی پارک هایشامپانزه توسط که بودند

 پنهان را شانترس داشتند سعی که هاشامپانزه از گروه یک 8شد.می انجام 83انیکاتانگلیک

 به پلنگ سروصدای ،غار درون از بودند. ایستاده باریک و کوچک یغار یدهانه نزدیک ،کنند

 دو و مضطرب هایشامپانزه گوش به وضوحبه که عمیق هاییغرش ویژهبه -رسیدمی گوش

 بیرون وغوغ و هیجانی هایجیغ با و رفتندمی داخل به مرتب هاشامپانزه د.رسیمی پژوهشگر

  آمدند.می

 شواهد باشد هرچه ؟شدندمی وارد هاپلنگ پناهگاه این به خودشان پای با هاشامپانزه باید چرا

 شکار گهگاه مانساننخستی هایعموزاده دهدمی نشان استرالیپتوکوس به طمربو فسیلی

 این جواب شوند.می هاشامپانزه و امروزی یهاانسان برخی که همانطور -شدندمی پلنگ

 که یزمان ،شد معلوم غار درون به مکرر وآمدهایرفت از پس بعد، ساعت یک اًحدود معما

                                                                 
81 Richard and Jennifer Byrne 
82 Mahale National Park 

83 Lake Tanganyika 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 اما بود زنده همچنان پلنگبچه آمد. بیرون پلنگبچه یک با همراه بزرگسال نر یشامپانزه یک

 زدند،می ضربه بدنش به مکرر طور به هاشامپانزه چراکه ،مرد و خورد ضربه زودی به

 را پلنگبچه آن صرفاً آنکه جای به آنها .کردندمی پرت زمین به و کشیدندمی را هایشاندام

   داد. جان کلی به اینکه تا کردند بازی مرگش حالِ در بدن با بخورند،

 از نمونه یک تنها این اما اند،دادهمی انجام رفتارها نوع این از نیز ما نیاکان است ممکن

 صیاد یک کشتنِ شدبا هرچه .گیرد صورت بقاء یانگیزه با توانستهمی که سترفتارهایی

  است. هآیند در نسبی امنیت از اطمینان برای موثر راه یک ،جوان

 فرض هک آنطور جمعیت گسترش برای است. موضوع پسِ در هایانگیزه از یکی تنها بقاء

 برای را ما طبیعت ،پستانداران یهمه نظیر سکس. :است الزم نیز دیگری یانگیزه ماست،

 به بقاء اب همراه ،تولیدمثلی موفقیت شود. تولیدمثل به منجر که کرده طراحی اعمالی انجام

 تریپیچیده ارک انجام به نیاز موضوع این برای شود. جمعیت رشد به منجر تواندمی آسانی

  نیست.

 و توسهوموارک جمعیت رشد با مرتبط هایانگیزه همینطور و ضمنی مدارک برخی که حال

 هوموارکتوس عملکردِ ینحوه از بایستی ،دادیم توضیح را هاونهگ سایر ساختنِمنقرض

 و هدشوا از کوهی ما موضوع، این برای رسید. نهایی قضاوت یک به بتوان تا سردرآوریم

  داریم. اختیار در مدارک
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 پلیستوسن عملکرد هوموساپینس در عصر

 اینجا به تا .کرد استفاده مختلف سطوح در زیستی تنوع فهم برای توانمی فسیلی هاییافته از

 طی آفریقا در را تنزلش و ایمداشته سروکار گونی(گونه همان )یا هاگونه سطح در تنوع با ما

 از تواننمی کنونی تحلیلی ابزارهای با کمدست متاسفانه .کردیم بررسی پلیستوسن دوران

 تنوع به و برویم هاگونه از باالتر سطح یک به توانیممی اما .سردرآورد گذشته ژنی تنوع

 سردهِ مثالً است. گونه نام از بخش اولین همان این چیست؟ سرده بیندازیم. نگاه ها«84سرده»

 یاولیه نیاکان توصیفِ برای شدهمنقرض سردهِ یک «پیتکوساسترالو» و ستا «هومو» ما

 به مرتبط بسیار هایگونه تعدادی که است بندیطبقه از باالتر سطح یک بیانگر ،سرده ماست.

 .گیردمی رب در را یکدیگر

 .است برده بین از را استرالیپیتکوس سرده که بوده هومو سردهِ این کند فکر کسی است ممکن 

 یک طریق از )احتماالً ند.شد منقرض سرده این هایگونه برخی تنها که بدانید باید اما

 و ماندند باقی بیشتری مدت برای بودند تنومندتر که شیهاگونه دیگر و (85«انتقالی انقراض»

 هایچهره و گتربزر های86دندان به اشاره ،تنومند از منظور کردند. زندگی ماننیاکان کنار در

 و هادندان ظاهراً .است مانتکاملی هایعموزاده با مقایسه در سرده این ترِزمخت

 و بذرها از -بود شده سازگار سفت گیاهان ریزکردنِ برای خوبی به شانچهره بندیاستخوان

 پر را هومو از جداگانه کنام یک آنها بنابراین، پیشاتاریخی. هایخوردنی دیگر تا گرفته مغزها

 حال، هر در .کردمی تغذیه نرم هایگوشت و هامیوه از بیشتر هومو سردهِ زیرا ،کردندمی

                                                                 
84 genus 

85  transitional extinction م-توسط نویسنده توضیح داده شده است فصل دوم: این مفهوم در 
86 grinding teeth 
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 پس و است پیش سال میلیون 1.4 تا 1 به متعلق کوساسترالوپتی از پیداشده هایفسیل آخرین

  شد. منقرض کلی طور به سرده این آن از

 داروینی دنیای در بزرگ اتفاق یک کلی، سرده یک انقراضِ که است این ینجاا در نکته

 شکلی به شاید حتی و شوند مردهش توانندمی هاگونه دمانن به هاسرده .شودمی محسوب

 در شدهمنقرض هایسرده شمارش به ،فنورداست دانشگاه در ،87کلین ریچارد .اعتمادترقابل

 ورود زمانِ بین دریافت و 9پرداخت جهان مختلف هایبخش در مختلف زمانی هایدوره

 وجود آشکار یرابطه یک منطقه آن ییافتهانقراض هایسرده تعداد و قاره یک به هومو سرده

 ایمداشته نقش هاگونه دیگر انقراض در ما آیا یدفهم بتوان تا کرد پیدا روشی سرانجام او دارد.

  نه. یا

 در هاالس برای او که جایی یعنی آمده بدست جنوبی آفریقای از کلین هایداده از برخی

 زندگی یبازه نییع ،پیش سال میلیون 1.8 تا 3.5 بین کرد.می کار مختلف فسیلی هایسایت

 مورد در جیبیع چیز ،ابتدایی هوموی و (غیرتنومندش هایگونه )البته استرالیپیتکوس سردهِ

 واقع، در .است بوده پایین نسبتاً هاانقراض نرخ و خوردنمی چشم به هاسرده انقراضِ نرخ

 ،استرالوپیتکوس( )سرده انسانشبه نیاکان اولین دادمی نشان نیز من محاسباتِ که همانطور

 همانطور ،پیش الس میلیون1 تا 1.8 بین اما بودند. نکرده ایجاد یقافرآ یصفحه بر بزرگی ِگوه

 یافت. افزایش چشمیگری طور به هاسرده انقراض نرخ کردمی باز جا هوموارکتوس یگوه که

 ظهور زمان از که شد معلوم ،متفاوت زمانی هایبازه و هادوره یمقایسه از پس (3.4 ینگاره)

 است هشد ابربر دو از بیش  فسیلی هاییافته در شدهمنقرض ایهسرده میزانِ هوموارکتوس،

 هوموارکتوس، رحضو با ،واضح طور به زمانی(. یبازه آن هایسرده کل تعداد با مقایسه )در

 .بود دادنرخ حال در جنوبی ریقایآف در بزرگی تغییر

 

                                                                 
87 Richard Klein 
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 زمانی فواصل در منطقه هر برای شدهمنقرض هایسرده نسبی تعداد یدهندهنشان ستون، هر -3.4 ینگاره

 با همراه یهاانقراض افزایش و ،هومو سرده ورود زمان نیز هاپیکان است. سال(میلیون مقیاس )در مختلف

 .دهدمی نشان را آن

 

 در ترپیش که کندمی تأیید را انقراضی روندهای همان صرفاً اینجا به تا کلین هایداده بنابراین

 الگو این یافت گسترش اآفریق از غیر مناطقی به تحقیقات که همانطور اما دیدیم. فصل این

 زیرا اند،نکرده بارزی تغییر ماننیاکان ورود با ارقام و آمار آسیا، غربی جنوب در شد. ترشکارآ

 سال میلیون 1.8 از پس هاانقراض باالی نسبتاً تعداد اما است؛ بوده ترکوچک نمونه یاندازه

 تأثیر هوموارکتوس نیز منطقه این هایانقراض در که کندمی حمایت فرضیه این از ،پیش

 هومو هنگام چه دقیقاً دانیمنمی ما است. جالب بسیار الگو این غربی، اروپای در است. داشته
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 نقراضا و -بودند رسیده آنجا به پیش سال هزار 800 یا 700 تا آنها قطعاً اما شد وارد اروپا به

  10.است گرفته باال زمان همین در اًحدود نیز منطقه این یهاسرده

 دورانِ انمه این آیا ؛هستیم پلیستوسن یدوره از صحبت حال در ما کنید. صبر لحظه چند اما

 یک تواندنمی یخی هایالیه گسترش و جهان توجهقابل سردشدن آیا است؟ نبوده یخبندان

 اشاره نیز ترپیش که همانطور واقع در گونه؟ یک تأثیر تا باشد هاانقراض این برای بهتر تبیین

 رو این از و .آنها تکامل تا شوندمی هاگونه انقراض به منجر غالباً اقلیمی تغییرات کردم

 2.5 حدود از اقلیمی تتغییرا این اما 11.باشند داشته نقش گونیگونه کاهش در توانندمی

 سال رهزا 900 دودح در هاانقراض چشمگیرترین حالیکه در بود، شده شروع سال میلیون

 .باشد هاضانقرا آن علت توانستهنمی اقلیمی تغییرات بنابراین .است هداد رخ پیش

 به ما رکتوس،ومواه یا بوده اقلیمی اتتغییر آیا ها،سرده انقراض افزایش علت اینکه فهم برای

 آمریکای .است دهبو نشده باز آن به هنوز دوران آن در هاانسان پای که داریم نیاز ایقاره

 طی هاردهس انقراض قاره، آن در دهدمی نشان هاپژوهش و ستجایی چنین دقیقاً شمالی

 یمرحله نآخری پایان از پس اما (3.4 نگاره) .است نیافته افزایش وجههیچ به یخبندان عصر

 آسمان به سر نیز هاانقراض گذاردمی پا قاره این به هوموساپینس که هنگامی ،بندانیخ

  گذارد.می

 هدشوا از که آنطور اما وجه.هیچ به ،نه ؟کنیم ثابت را نمادیدگاه ایمتوانسته ما شکل این به آیا

 انقراض لگویا به دوباره اگر .است داشته وجود موضوع این فرصتِ هم و انگیزه هم آیدبرمی

  کنیم.می پیدا دست بیشتری هایسرنخ به بیندازیم نگاه
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 رایبهار در ریوتابستان در چین، 

 این .کرد دیدار 88«هیلبوندراگون » از توانمی ،چین در بیجینگ از دور چندان نه ایفاصله در

 گمان زمانی شده پیدا آنجا در قبل هامدت که هاییفسیل .ستباستانی هایغار از پر تپه،

 مقاصد برای را کهن هایاستخوان و هادندان این محلی مردم و دباش اژدها به متعلق رفتمی

 از ییک در آلمانی شناسدیرینه یک بیستم، قرن اوایل در کردند.می پودر درمانی

 یک به متعلق نه دندان، این که داد یصتشخ و کرد پیدا دندان یک بیجینگ هایداروفروشی

 صورت بیشتری هایموشکافی شد باعث ،موضوع این است. انسان یک هب متعلق بلکه اژدها

 این شد. اژدها استخوان یتپه در یانگیزحیرت فسیلی کشفیات به منجر سرانجام و بگیرد

 از ایمجموعه ،هایافته میان در شود.می شناخته 89ودیانژوک عنوان به حاضر حال در منطقه

 هوموارکتوس آسیایی ینسخه به متعلق که خوردمی چشم به هاییاستخوان و هاجمجمه

  .شودمی شناخته پکینگ مرد عنوان تحت و است

 در انسگاتماکاپ غارهای به شبیه حسی ،تابستان در و تسخاصی واقعاً یمنطقه ژوکودیان،

 آهک سنگ از مشابهی نوع از باستانی یمنطقه دو این غارهای واقع، در .دارد نوبیج آفریقای

 مرا فوراً که بود هکرد ایجاد بویی رطوبت و گرما کردم دیدار آنجا از من وقتی اند.گرفته شکل

 در ماکاپانسگات غارهای برخالف اما انداخت، هادوردست در امعالقه مورد یمنطقه یاد به

 سال میلیوننیم شود. رفب از پوشیده تواندمی هازمستان در چین یمنطقه این ،جنوبی آفریقای

 اقلیمی وضعیت نیز شدندمی پر ماننیاکان هایاستخوان با داشتند غارها این وقتی ،پیش

 داده شگستر مختلف دمایی مناطق به را انسان زیستگاه هوموارکتوس .نبود متفاوت چندان

   یافت. گسترش نیز انسان کنام ،شکل این به و بود

                                                                 
88 Dragon Bone Hill 
89 Zhoukoudian 
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 (Dragon Bone Hill) چین در اژدها استخوان غار و تپه از نمایی

 

 دیگری حیوانات از بسیاری هایاستخوان یان،انسانپیشا هایاستخوان بر عالوه ژوکودیان، در

 که است واضح این، بر عالوه .است آمده بدست نیز بود شده شکار هوموارکتوس توسط که

 این قدرت وضوحبه ،فناوری در پیشرفت این .کردندمی استفاده آتش از معمول طور به آنها

 12داد.می افزایش دمایی یمنطقه نای ترگسترده هرچه اشغالِ برای را گونه
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 از -ردکمی شکار را حیوانات از وسیعی طیف هوموارکتوس، که دارد وجود آشکاری شواهد

 آنها شکارهای به تواننمی را غار در انبارشده هایاستخوان یهمه البته بزرگ. صیدهای جمله

 از بودند کرده لاشغا را غارها قبل هامدت نیز خوارگوشت چهارپایان دیگر زیرا داد نسبت

 درون هب انسانی بقایای این از برخی آوردن مسئول است ممکن که کفتار از گونه یک جمله

 پیدا غار از بیرون در که است هاییگونه تعداد است مربوط ما بحث به آنچه 13باشد. رغا

 اند.شده منقرض چین در حاضر حال در که هاییگونه یعنی -شدهمی

 گاومیش، ظیرن پستانداران از ایمجموعه از تصویری کندمی فکر امروز چینِ به کسی وقتی

 در راهراه یکفتارها یا هایوزپلنگ ها،پلنگ تیزدندان، ببرهای ،فیل پشمالو، کرگدن بوفالو،

 یافت ارهاغ این در بقایاشان که پستاندارانی از بسیاری نیست شکی .بنددنمی نقش ذهنش

 ما نیاکان رسدیم نظر به که ستشکلی به هاانقراض الگوی اما ،دارند امروزی همتایانی ،شده

 به انسان رشگست هنگام که است این شدلیل یک اند.داشته شنق رقیبان و صیدها نابودی در

  شدند. منقرض هاگونه همین از بسیاری نیز اروپا

 سال هزار 300 به که دارد وجود باز فضای یمنطقه یک فرانسه در 90ریورا فرنچ مسیر در

 هوموارکتوس توسط منطقه این آیا نیست واضح دارد. نام 91آماتا تروا و گرددبرمی پیش

 از که مستقیمی سند تنها زیرا ،بوده ترنزدیک ما به که شمتعاقب یگونه یک یا بوده شده اشغال

 است. شدهفسیل مدفوع مقداری و ردپا یک ریمدا دست در هاانسان توسط منطقه این اشغال

 هایسوراخ داشتند. یتوجهقابل هاییمهارت ،گراناشغال که است واضح حال، هر در

 اسکانِ به قادر که اندساختهمی بزرگ هاییسرپناه آنها دهدمی نشان زمین در ایجادشده

 پوست با احتماالً که ،هاآلونک این از یک هر مرکز در .است داشته انسان نفر بیست به نزدیک

 بقایای برشو دور که هداشت وجود آتش برپاکردنِ برای جایی ه،بود شده پوشیده حیوانات

                                                                 
90 French Riviera 
91 Terra Amata 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 فصل در آماتا اتر بومیانِ که است آن از حاکی شدهسنگ فضوالت آن و .است پراکنده انسانی

 نیز اینجا در اما (شدهکشف فضوالت در بهاری هایگرده پیداشدن دلیل به) .اندبوده آنجا بهار

 یافت منطقه این در که ستهاییاستخوان جزئیاتِ است مربوط ما بحث به همه از بیش آنچه

  .است شده
 

 

 
 پیش سال هزار 300 حدود به متعلق پیشاتاریخی آلونک یک )فرانسه(، آماتا ترا ی منطقه

 

 توسط «بزرگ حیوانات» شکار از دیگر مدرک یک تراآماتا از آمدهبدست هایاستخوان

 پیدا وحشی گراز و کرگدن فیل، بقایای منطقه این در ،گرانپژوهش .است پیشاانسانیان

 92آبلیکس و آستریکس فرانسوی هایکارتون سری خوانندگان برای آخری این .اندکرده

 خوردن و بزم برپایی طرفدار کمیک، شخصیت دو این چراکه رسدنمی نظر به عجیب چندان

 آنها .آیندنمی در جور فرانسه از ما امروز تصویرِ با ،هاکرگدن و هافیل اما بودند. وحشی گراز

 سرتاسر از آمدهبدست اسناد اند.شده منقرض دیگر حاضر حال در اما نداهبود آنجا زمانی

                                                                 
92 Asterix and Obelix 
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 از -شدندمی سالخی و شکار شکل ترینگرانهاتالف هب حیواناتی چنین دهندمی نشان اروپا

  ها.باتالق درون به یا هاپرتگاه سمت به هاشانگله کل راندنِ با جمله

  . . آفریقا اما

 یقاره در هاکرگدن و هافیل نظیر بزرگ اربسی پستانداران چرا است عجیب بسیاری برای

 عنوان به غالباً آفریقا به واقع، در اند.شده منقرض دیگر جاهای در اما اندمانده باقی آفریقا

 .اندمانده باقی آنجا در نیز امروز پستانداران این زیرا شودمی اشاره زنده پلیستوسن یدوره

 باید دارند( قرار انقراض خطر در نیز آفریقایی کشورهای از بسیاری در آنها امروز هرچند)

 ایمدیده که همانطور زیرا نامید زنده نسپلیستو دوران یک تواننمی را آفریقا کرد یادآوری

 جثهبزرگ پستانداران از یاریبس حتی اند.شده منقرض نیز آنجا پستاندارانِ از زیادی تعداد

 پستانداران همان ماندنِباقی اما 14.بلندشاخ بوفالوی و 93دارزگیل گراز آسا،غول اسب نظیر

  .دارد تبیین به نیاز نیز شوندمی دیده آفریقا در امروز که یبزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م-امروزی دارزگیل گراز یک از نمایی

                                                                 
93 warthog 
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 منشاء آفریقا از هاانسان اینکه به توجه با که باشد این تواندمی موضوع این برای تبیین یک

 دیگران و هاکرگدن ها،فیل ،اندشده مجهز شکارگری ابزارهای به تدریج به تنها و نداگرفته

 توانمی لاستدال این در اند.داشته بشر مخرب مصنوعات با سازگاری برای بیشتری فرصت

 یا صیاد کی سریع ورود ،دید خواهیم کتاب این در که همانطور دید. حقیقت زا هاییرگه

 آن ایبر غالباً ،گونه یک تدریجی گسترش با مقایسه در ،اکوسیستم یک به قدرتمند رقیب

  .شودمی فروپاشی به منجر گاهی و است ترمخرب اجتماع

 یهمرحل چندین اروپا، در متأخر پلیستوسن دوران در که داشت خاطر به باید همینطور

 سرزمین این در ساکن هایگونه یهمه برای دشواری شرایط ،شک بدون که داد رخ یخبندان

 نسبت اقلیمی اتتغییر این به را اروپا هایانقراض بتوان شاید رو این }از .است هکرد ایجاد

 از طیفی دارای نیز شمالی آمریکای که برد یاد از نباید نیز را حقیقت این اما م{-داد

 یخبندان یهادوره یهمه از که ودب پستانداری هایگونه دیگر و گانجثهبزرگ یتودهزیست

 صورت بندانیخ یمرحله آخرین اواخر در تنها شانانقراض و اندآمده بیرون سربلند پیشین

 به .است فتهیا گسترش قاره این سرتاسر در هوموساپینس که ستزمانی همان دقیقاً که هگرفت

 این در ،انسان یگوه دهدمی نشان که دارد وجود دیگر شاهد یک نیز ااینج در ترتیب، این

 نهایی وتقضا یک به رسیدن برای که ستچیزی یهمه این و است. داشته نقش هاانقراض

  داریم. الزم

 

 موتکار ما

 یتودهزیست یا بزرگ پستاندار هیچ شمالی آمریکای در امروز ،شهرها هایوحشباغ از غیر

 و هاماموت ،پلیستوسن دوران حین داشت. زمانی اما .ندارد وجود ایجثهبزرگ
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 وجود فراوانی به نیز دیگری بزرگ دارانپستان و بودند ساکن قاره این در ها94ماستودون

 فراوان خنجریدندان یگربه شامل بزرگ خوارانگوشت از ایمجموعه همینطور و داشتند

 چهارپایان حضور با را دره این کنممی سعی غالباً نشینممی محبوبم یصخره بر وقتی .بودند

 از پرسروصدا هاییدسته یا نددلرزانمی را زمین شانحرکت با که کنم تصور یبزرگ

 بسیاری و اندرفته بین از موجودات این یهمه حاضر حال در .آورممی ذهن در را هاگاومیش

 – اندشده منقرض قاره سرتاسر در ،(تکاملی منظر )از پیش دقیقه یک نهمی عمالً آنها از

 رخ آن از پس کوتاهی مدت گسترده، انقراضِ این معلوم، قرار از پیش. سال هزار 11 حدود

 فناوری از انواعی به مسلح آنها گذاشتند. پا شمالی آمریکای به آمریکایی بومیان اولین که داد

  بود. کافی چهارپایی هر انداختن پا از برای که بودند شکار
 

  م -ماستادون یک هایاستخوان از نمایی

 
  

                                                                 
94mastodon  :م- سانانفیل یراسته شده ازنام یک گروه منقرض 
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 که است گسترده و انتخابی سریع، قدری به پلیستوسن عصر پایان در پستانداران هایانقراض

 از بیش در .نکرد دراز انسانی شکارگران سمت به اتهام انگشت و دید را اینها بتوان سختی به

 دستیخوش هایسرنیزه با همراه بزرگ هایاستخوان از انبوهی شناختی،باستان یمنطقه ده

 (3.5 نگاره) .شودمی محسوب 95«ویسکال» فرهنگ خاصِ مصنوعاتِ از که شودمی دیده

 بر شدیدی دانشگاهی هایبحث اما نبوده آسانی کار هرگز گذشته رخدادهای بازسازی اگرچه

 عصر نپایا در متعاقبش یگسترده انقراض و جدید ایدنی به انسان ورود بین ارتباط سر

 آخرین یخاتمه با ها،انقراض این که است این دالیلش از یکی دارد. وجود پلیستوسن

 به را منطقه این پستاندارانِ انقراض علت محققان، برخی است. همزمان نیز یخبندان یمرحله

 حال در هک کالویس فرهنگ چیشکار مشت یک تا دهندمی نسبت اقلیم سریعِ شدنِگرم

 یواسطه به شناختیبوم تخریب کنندمی عنوان دیگران هستند. شانسنگی هاینیزه پرتابِ

 و نیست نامعقول هادیدگاه این از یک هیچ است. گرفته شدت حیوانات بین بیماری گسترش

 است ربوطم ما بحث به آنچه باشد. مختلف عوامل از ترکیبی ینتیجه است ممکن هاانقراض

 ما واقعاً آیا ه.ن یا است داشته معناداری نقش هاانقراض این در انسانی عامل آیا که است این

 نشان که دارد وجود سندی هرگونه آیا تر،مهم آن از یا داریم محکمی دالیل موضوع این برای

 را آمریکا گونیگونه کاهشِ هاشاننیزه با اندشده وارد قاره این به که هاییانسان اولین دهد

  زدند؟ رقم
 

 به طولی که کالویس اقوامِ هایسرنیزه از تصویری -3.5 ینگاره

 انقراض باعث که بودند هاسرنیزه این آیا دارند. انگشت یک یاندازه

 جانوران یگسترده انقراض کلی طور به و هاماستادون و هاماموت

  شدند؟ شمالی آمریکای در

 

                                                                 
95 Clovis 
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 برای هاانسان چگونه و زمان چه است. هاانقراض این آغاز زمان تعیین سر بر ،بحث اولین

 در که است این کالسیک توضیح گذاشتند؟ پا 96«جدید نیاید» وحشحیات به بار اولین

 پل» روی بر شکار تعقیب با سیبری، از زنپرسه شکارچیان پیش، سال 15500 حدود

 آن در دریا آب طحس احتماالً (3.6 ینگاره)گذاشتند. شمالی آمریکای به پا برینگ 97«خشکی

 بخش و درآمده عظیم هاییخچال قالب در هاآب این یعمده که طوری به بوده، پایین زمان

 آب، سطح بودن پایین یواسطه به دوره، آن در بود. پوشانده را قاره شمالی ینیمه از زیادی

 یا ساحل امتداد در و کرده عبور رویش از دتوانستنمی هاانسان که شد ایجاد خشکی پل یک

  .بگذارند پا جدید مناطق به هایخچال بین در ییراهرو طریق از
 

                                                                 
96New World  :و برخی جزایر  قاره آمریکا یا به طور مشخص نیمکره غربی نامی است که به دنیای جدید

بعد از  15ی شود. خاستگاه این اصطالح به پایان سدهمی داده اقیانوسیه اقیانوس اطلس و آرام و گاهی نیز قاره

جغرافیایی آدمیان در قرون وسطی را گسترش داد. تا گردد که افق برمی اروپایی کشف آمریکا توسط کاوشگران

دنیای  شود که اکنون به همراه یکدیگر به نامشد دنیا فقط به آسیا و اروپا و آفریقا محدود میآن زمان تصور می

 م-شوندخته میشنا قدیم
97Land Bridge   :یا پل خشکی، به اتصال موقت دو قاره یا دو پهنه از خشکی گفته  پل سرزمینی

 .کرده استهای گذشته را فراهم میوآمد جانوران دورانگذشته رخ داده و وسیله رفت شود که درمی

آورند و گاه باال رفتن سطح یک قطعه ها گاه بر اثر پایین رفتن سطح آب دریاها سر از آب درمیاین پل

، ی یخبنداندوره در واپسین .شودمیباعث ایجاد پلی از خشکی  تکتونیکی هایاز زمین به خاطر فعالیت

ترین سطح رسید و این باعث شد تا در بسیاری هزار سال پیش، سطح آب دریاها به پایین 20در حدود 

است  پل سرزمینی برینگ ترین پل سرزمینی این دوره،وجود بیایند. معروفهایی از خشکی بهقاط پلن

ها بتوانند با گذر از آن پا به قاره وجود آمد و باعث شد تا نخستین انسانکه بین آالسکا و سیبری به

وجود بیاورند. در همان زمان بریتانیای کبیر هم با ایرلند و را به پوستانسرخ هایآمریکا گذاشته و تمدن

توان برخی از قطعات خشکی را به عنوان پل سرزمینی در امروزه نیز می .بودقاره اصلی اروپا متصل شده

باریکه  دهد وکه آفریقا و آسیا را پیوند می جزیره سیناشبه نظر گرفت که از آن جمله است:

 م-کندکه آمریکای شمالی و جنوبی را وصل می پاناما خاکی
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 که «برینگ خشکیِ پل» ریقط از و آسیا از صید، تعقیب حین بار اولین برای هاانسان احتماالً -3.6 ینگاره

 حرکت با آنها است نممک گذاشتند. شمالی آمریکای به پا بود شده عبور قابل بندانیخ یدوره آخرین حین

 شدنآب با مراهه که داخلی داالنِ یک در رفتنپیش طریق از یا ،باشند رسیده آنجا به ساحل امتداد در

 با و قایق طریق از هاآمریکایی لیناو که است این نیز دیگر سناریوی یک بود. شده ایجاد عظیم هاییخچال

  اند.رسیده آنجا به دریایی هایجریان تعقیبِ

 

 یبعج است، بوده زودتر( )یا پیش سال 15500 در ورود فرصت اولین اینکه به توجه با

 به مربوط یکاآمر در انسان حضور از حاکی شناختیباستان مناطقِ اولین از یکی که نیست

 در وردیمونته در ،منطقه این که است این داستان عجیب بخش .است پیش سال 14700

 است. دهش فرض ورود محل که اینقطه از دورتر مایل هزار12 یعنی-دارد قرار شیلی جنوب

  .دارد توضیح به نیاز موضوع این

 از عرضی طور به را بزرگی یفاصله چنین توانستندمی زنپرسه افرادِ رسدمی بعید نظر به

 سرانجام ،وعمتن هایاکوسیستم و موانع از گوناگونی فطی از گذر با و بپیمایند برینگ یتنگه

 احتمالی یگزینه دو کمدست وضعیت، این در .برسند وردیمونته به سال هزار از کمتر در
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 به کنیممی فکر ما آنچه از زودتر هاانسان کالً یا اندرسیده نجاآ به قایق با آنها یا :دارد وجود

  د.گذاشتن قدم جدید دنیای

 مستلزم که رالیا،است به ورودها اولین باشد هرچه -نیست قولنامع هم آنقدرها قایق یفرضیه

 ویس در .است داده رخ زودتر( هم شاید )و پیش سال هزار 56 حدود در ،بوده آب از گذر

 ابتدا جراجویان،ما آنکه مگر -است دشوار بسیار آن از عبور و بزرگ بس آرام، اقیانوس دیگر،

 ساحلی امتداد در ،یققا کمک به یا و -باشند کرده عبور آن از شیلی از ترشمالی بس جایی در

 یدشا که است این شودمی ترمقبول روز به روز که دیدگاه یک بنابراین، .باشند آمده ترپایین

 چه اینکه اما باشند. شده وارد آمریکا به کالویس شکارچیان عصر از قبل هامدت هاانسان

  .نیست روشن کامالً هنوز افتاده اتفاق این چگونه و زمان

 هایبخش از بسیاری در هاانسان پلیستوسن، عصر پایان تا بود: مطمئن توانمی چیز یک از

 سازگاری و یآمادگ هیچ که بودند شده روبرو موجوداتی انواع با و بودند شده پراکنده آمریکا

 جوداتمو موقعیت از متفاوت کامالً این .نداشتند دوپا صیاد این با مواجهه برای خاصی

 با همراه امروزی یجثهبزرگ جانوران و شکارچی یهاانسان آفریقا، در کهچرا است آفریقایی

 خیلی باشند؟ مخرب توانستندمی حد چه تا کالویس افراد واقعاً اما یافتند. تکامل یکدیگر

 اما کردند؛می شکار را هاماستادون و هاماموت آنها دهدمی نشان ما یشناختباستان اسناد زیاد.

 این اآی داد؟ توضیح توانمی چطور را قاره این در شدهیافت انسانی هایپایگاه تعداد بودنِکم

 برخی دیگر یکبار یستن بد اینجا در ؟اندبودهن غالب قاره این در هاانسان که دهدنمی نشان

 کنیم. تصور را جمعیتی سناریوهای

 به ورود توانمی را پیش سال 15500 حدود در شمالی آمریکای به ابتدایی هایانسان ورود

 هیچ که شدند برورو ایشکنندهجانوران از متنوعی طیف با آنها که چرا گرفت درنظر بهشت

  .ندتنداش شکارچی هایانسان مقابل در دفاع یا فرار برای ایتجربه یا سازگاری
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 منطقه این در انسان جمعیت که ندارد تعجبی ،گیاهی و حیوانی غذاییِ منابع همه این وجود با

 گسترده ایمنطقه در ،یسکالو اقوام ابتدایی هایگاهسکونت کنونی، اسناد طبق .یافت افزایش

 توانمی و بوده دهش پراکنده شمالی آمریکای غربیِمیانه و یغربجنوب مناطقِ تا آالسکا از

 دیگر ایج به جایی از که هاانسان از کوچک گروهِ یک توسط تنها مناطق این بود مطمئن

 ساده یمحاسبه کی بیایید موضوع، این فهم برای بودند. نشده اشغال کردندمی مکاننقل

 عبور خشکی لپ از که کنید تصور را نفره صد زنِپرسه آغازین جمعیت یک ابتدا دهیم. جامنا

 تاکید دیگر )یکبار کند.می رشد سال در درصدنیم یآهسته نرخِ با تعدادشان و اند،کرده

 توانستهمی آهسته، نرخ این با حتی است( انسان امروز شدر نرخ از بخشی تنها این کنممی

 انسان رنف میلیون 315 به نزدیک است انقراض زمان با مقارن که ال،س هزار 3 گذشت از پس

 ایآمریک کنونی جمعیت از تربزرگ رقم این زیرا ،رسدمی بعید نظر به این باشد. داشته وجود

 اننش صرفاً این اما .(است گذشته سال صد در جمعیت رشد حاصل اکثرش )که است شمالی

 طور به دتوانمی انسان جمعیت سال هزار 3 طی آهسته، درش نرخ یک با حتی دهدمی

  .یابد افزایش رییگچشم

 در .دکر مسئله وارد نیز را یگرد متغیرهای برخی توانمی تر،نهبیناواقع ارقامی به دستیابی رایب

 یرشد نرخ وعن چه داد نشان و داد اختصاص مربع متروکیل یک فرد هر به توانمی نیز اینجا

 نرخ علوم،م قرار از :شود شمالی آمریکای اشباع به منجر سال، هزار سه تنها ظرف توانستهمی

 کمتر توجهقابل طور به تاثیری باشد، کمتر این از رشد نرخ اگر سال. در %0.42 درش

 پایین سبتاًن رشد نرخ یک با حتی ،بنابراین است. جمعیت ریاضیات سرشت این  .گذاردمی

 بپوشانند. را الیشم آمریکای سطح از %65 حدود توانستندمی یسکالو افراد ، %0.4 ساالنه

 توانستهیم این و بود نرفته بین از کامالً هایخچال هنوز زمان آن در که باشد یادتان

 به توانستهمی قاره این بنابراین دهد. هل جنوب سمت به را حرکت حال در هایجمعیت

  باشد. داده جای خود در شکارچی مشت یک صرفاً از بیشتری بسیار تعداد آسانی
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 یک شده، پیدا نوبیج آمریکای در وردیمونته در که برانگیزیپرسش اسناد به توجه با

 رشد داشتند وجود کالویس از پیش اقوامی اگر است. برانگیزوسوسه نیز دیگر سناریوی

 قبل، هامدت از زنی برینگ خشکیِ پل زیرا .باشد شده آغاز زودتر بسیار توانستهمی جمعیت

 رگونهه بر مبنی محکمی اسناد اما .است بوده عبورقابل پیش سال هزار 35 حدود از یعنی

 از شناختینباستا اسناد اولین -ندارد وجود زمان آن در منطقه این به انسانی مهاجرت

 بگیریم رضف اگر 15گردد.برمی پیش سال هزار 20 حدود به ،آسیا( )در سیبری در سکونت

 شانهاقایق با گیریماهی هایگروه برخی مثالً و بوده پیش سال هزار 20 حدود ورود، تاریخ

 رسد.می یجالب نقاط به سناریو این آنگاه ،اندشده وارد شمالی آمریکای به شمالی یآسیا از

 هک بیاورید یاد هب را استرالیا ساکنان اولین ستکافی تنها نیست. معقولنا زودهنگام ورود این

 به یابیدست است واضح رو، این از شدند. وارد استرالیا به آب روی از آن از زودتر خیلی

 و آسیا شمالی اطقمن این، بر عالوه .است بوده پذیرامکان دریایی سفر این برای الزم فناوری

  .داشتند بندانیخ یمرحله اوج از ترمالیم هاییزمستان احتماالً شمالی آمریکای

 با ،مختلف رشد هاینرخ تحت دید توانمی کنیم، شروع نفره 100 جمعیت یک با دوباره اگر

 از قبل جمعیت رشد برای ما سناریو، این در اما .بیاید توانستهمی جمعیت سر بر چه زمان گذر

 یک فرض با )همچنان قاره، باعاش .داریم فرصت سال هزار 9 دهد رخ بزرگ انقراض آنکه

 این بیفتد. اتفاق %0.14 تنها یساالنه جمعیتِ رشد نرخ با تواندمی نفر( هر برای مربع ومترکیل

 نظیر جزئیات برخی نیست بد بنابراین برسد نظر به مبهم و دلبخواهی کامالً است ممکن رقم

 توانستهمی هنفر 100 جمعیت یک که است این معنایش کنیم. بررسی را رشد نرخ جزئیات

 و بمیرند است ممکن افراد برخی سال، 8 این در شود. نفر 101 به تبدیل سال 8 حدود ظرف

 باشد. نفر یک تنها هتوانستمی سال 8 از پس جمعیتاضافه این رو، این از بیایند. دنیا به برخی

 گذر با اما .شودنمی محسوب زیادی رشد نیز جوخوراک یجامعه یک در حتی رقم، این
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 به را انسان رقیبانِ و صیدها و کند اشباع افراد از را قاره یک تواندمی رشد نرخ همین ،زمان

  .ببرد بین از یا رانده حاشیه

 انقراض با انانس جمعیت رشد ارتباط با رابطه در را آخر حرف تواندنمی اعداد با بازی

 دهد نشان و اشتهد وقوع امکان سناریوهایی چه دهد نشان تواندمی صرفاً .بزند دارانپستان

 بایستی .بزند رقم را صیدها انقراض که باشد رسیده حدی به توانستهمی شکارچیان جمعیت

 آیا یندازیم.ب اقلیمی تغییرات احتمالی تاثیرات به نگاهی و کنیم مطرح نیز را احتماالت دیگر

 سال هزار 11 حدود در هایخچال سریع نشینیعقب با مقایسه در را انسانی عامل توانمی

  ؟دانست اهمیتبی پیش

 

 گرمایش جهانی و انقراض

 یواناتح شدند. منقرض پیش سال هزار 11 ناگهان به که دنبودن جثهبزرگ صیدهای تنها این

 که بود یحیوانات به متعلق هاانقراض اکثر وجود، این با شدند. ناپدید ایاندازه تا نیز کوچک

 از سرده سه با همراه جثه،بزرگ پستانداران از سرده 34 حدود .بود کیلو 50 از بیش شانوزن

 ریکایآم در 16.شدند ناپدید شمالی آمریکای یصفحه از همیشه برای کوچک پستانداران

 در .دبو مشترک شمالی آمریکای با شانمورد 11 تنها که شدند منقرض سرده 51 نیز جنوبی

 نوع )از هااسب ،خنجریدندان هایگربه ها،ماستادون ،هاماموت به توانمی قربانیان، نمیا

  کرد. اشاره غریب و عجیب موجودات از ایگسترده طیف و بزرگ جوندگان آمریکا(، بومی

 علت را اقلیمی تغییرات تا داشته آن بر را محققان برخی متنوع، پستانداران این انقراض

 کرده شکار موردشان آخرین تا را هاگونه این یهمه هاانسان است بعید کنند. معرفی موضوع

 ذهن در را امایده است. داده رخ سریع ایاندازه تا نیز گرمایش درون این، بر عالوه باشند.
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 برای کافی مانز هاگونه به ،سریع اقلیمی تغییرات ویژه به و ،اقلیمی تغییرات که باشید داشته

 هاییویژگی تکاملِ نه و شودمی هاگونه انقراض به منجر غالباً رو، نای از و دهدنمی سازگاری

 سازگار» تکاملیِ بازی در معلوم، قرار از باشند. مناسب جدید اقلیمی وضعیت در بقاء برای که

   است. بوده ترمتداول دوم انتخاب ،گذشته سال میلیون چند طی ،«بمیر یا شو

 بندانیخ یچرخه چند از اکثرشان باشد، هرچه شدند؟ رضمنق پستانداران از همه این چرا اما

 بار این تغییرات سرعتِ که بوده این علتش شاید بودند. برده بدر سالم جانِ گرمایش و

 به .است نداشته انسان جمعیت گسترش یا ورود به ربطی و بوده پیش دفعات از متفاوت

 چه مگر مقاوم. تا بودند ارتجاعی بیشتر اقلیمی تغییرات برابر در پستانداران از بسیاری واقع،

 هستند ذیرپسازش حیواناتی ،مقاوم حیوانات دارد؟ وجود 99ارتجاع و 98تمقاوم بین تفاوتی

 اما ،کنند حفظ باال یاندازه در را شانجمعیت مختلف اقلیمی شرایط طی توانندمی که

 اقلیمی اوضاع حین شانجمعیت یعنی کنند:می عمل گریدی یشیوه به ،ارتجاعی هایگونه

 شرایط وقتی سپس و آیدمی پایین دهد(می کاهش را شانمطلوب هایستگاهزی )که نامطلوب

 سرعت به شانجمعیت مجدداً شد، پدیدار دوباره شانمطلوب زیستگاه و کرد تغییر اقلیمی

  کند.می رشد

 نرخ الباًغ ،بزرگسالی تا فرد رشد و آبستنی طوالنی هایدوره علت به ،جثهبزرگ حیوانات

 .آورندمی دنیا به نوزاد کمتری تعداد زایش، بار هر در همچنین آنها .دارند ایآهسته تولیدمثلی

 قبل حالت به هاانسان نظیر پذیرسازش حیواناتِ سادگیِ به تواندنمی شانجمعیت رو، این از

 تغییرات ،بنابراین .کنید دقت شد بررسی ترپیش که انسان جمعیت رشد هاینرخ به رگردد.ب

 اقلیمی تغییرات برابر در ترپیش که شود هاییگونه سقوط به منجر تواندمی ناگهانی اقلیمی

 دهند. نشان ارتجاعی حالتی خود از بودند توانسته ترتدریجی

                                                                 
98 resistance 
99 resilience 
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 ستاندارانپ برخی سو یک از که است این ،هاانقراض در انسان نقش علیه دیگر استدالل یک

 اینکه با دیگر، سوی از و نشدند منقرض شدندمی محسوب انسان شکارهای جزء که بزرگ

 موازاتش به هاانقراض باالی نرخ اما ،یافت افزایش نیز بعد سال هزار چند طی انسان جمعیت

 نرخ وقتی و اندداده رخ پیش سال هزار 11 پیرامون عمدتاً هاانقراض است. نیافته افزایش

 کمتری هایگونه آنگاه شد امروزی وضعیت به شبیه هوا دمای و شد ترآهسته اقلیمی تغییرات

  شدند. منقرض

 موجودات اکثر یزن اینجا در ست.هاانقراض جزئیات انگیزدبرمی کنجکاوی آنچه وجود، این با

 دریایی ستاندارانپ میان در انقراضی چنین و بودند زمینی یجثهبزرگ پستانداران شدهمنقرض

 در این .خوردنمی چشم به گیاهان یا حشرات کوچک، دارانمهره اکثر همینطور و بزرگ

 هاگونه این از برخی بایستی بود،می سریع اقلیمی تغییرات ،انقراض علت اگر که ستحالی

 در موضوع این که ندارد عجبیت .گردیمبرمی اول یپله به ما بنابراین شدند.می منقرض نیز

  .است بوده برانگیزبحث اینقدر آکادمیک محافل

 یجثهبزرگ پستانداران یگسترده اضانقر است. قدرهمین حاضر حال در ما اطالعات

 بوده انهمزم آمریکا سرتاسر در شکارچی هایانسان گسترش و اقلیمی تغییرات با ،خشکی

 مقیاسبزرگ ادهایرخد اینکه و هستند پیچیده شناختیمبو هاینظام دانیممی همچنین است.

 تحوالتِ ینتیجه هاانقراض این است ممکن آیا باشند. داشته متعددی هایعلت است ممکن

  است؟ بوده هاانسان ورودِ و اقلیم تغییر از ناشی شناختیبوم

 بسیاری مانند به ،هاماستادون و هاماموت اگر .بیندازیم نگاه مختلف یسناریو چند به بیایید 

 رودمی انتظار آنگاه بودند ارتجاعی پیشین اقلیمی رخدادهای برابر در دیگر موجوداتِ از

 و اقلیم به نسبت اندداده نشان هاانسان مقابل، در باشد. آمده نپایی مقطع آن در تعدادشان

 و ،آتش پوشاک، سرپناه، ابزارها، مدد به ما هستند. مقاوم زیادی حد تا محیطی تغییرات

 در انسان جمعیت رو، این از .بگذاریم پا محیطی هر به تقریباً ایمتوانسته اجتماعی ساختارهای
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 ادامه موجودات شکار به همچنان جمعیت، این که دانیممی و بوده نیامده پایین دوران آن

 را شتر پشت که دباشن کاهی همان توانستندمی هاانسان ،المثلضرب قالب در .اندداده

 در را بزرگ پستانداران از بسیاری سرنوشت که ایمحیطی تغییر همان عبارتی به یا شکست.

  پیچید. هم

 کنید تصور است. بوده گرانهاتالف بسیار معلوم قرار از بزرگ پستانداران شکار این، بر عالوه

 و پوست کردیدمی سعی سپس و تیدکشمی نیزه هایپرتاب از ایمجموعه با را ماموت یک

 مقداری شکارچیان تیم پس است برزمان کاری این کنید. جدا غذا و پوشاک برای را شگوشت

 سیر شکمِ یک همه آنکه از پس !کندمی برپا بزم یک و کندمی حمل اردوگاه به را آن از

 حلم ررهسپا دیشب، بزم از حاصل انرژی با بعد، روز و زنندمی چرتی ،خوردند گوشت

 موجودات دیگر ،نبی این در د.نکن آوریجمع پوست و غذا بیشتری مقدار تا شوندمی ارکشت

 ها؛قارچ و هاباکتری تا گرفته هاگرگ و هاکرکس از -اندبرداشته الشه از را خود سهم نیز

 بسیار مدت ظرف اند.کرده پیدا گذاریتخم برای مناسبی گرمِ مکانِ حشرات همینطور

 آن از را هاانسان اکثر که شود منزجرکننده قدری به ستهتوانمی جسد بوی و شکل ،یکوتاه

 بعدی شکار دنبال به ،تازه گوشت جستجوی در که رسیده آن وقت پس .کند دور محل

  .برویم

 چه موضوع این هآنگا باشد شده انقراضش به جرمن ماموت بودنِارتجاعی سناریو، این در اگر

 سمت به ،پوست و وشتگ به دستیابی برای هاانسان آیا ؟باشد تهداش توانستهمی پیامدهایی

 مهم بخش تنها هاانسان ماا ،باشد اینطور شاید دادند؟می برنامه ریتغی دیگر ضعیفِ هایگونه

 شاناکوسیستم در ،بزرگ نراپستاندا ایمدریافته امروز ؛رفتندنمی شمار به  ماموت زیستگاه در

 شماریبی پیامدهای توانستهمی شانانقراض رو، این از  و روندمی شمار به یمهم بسیار عناصر

   باشد. داشته اکوسیستم برای
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 ماموت دومینوییتاثیر 

 نام به یشناسبوم بزرگ، پستانداران انقراض پیامدهای توضیح برای شخص بهترین شاید

 از من ،101رندواترزویت دانشگاه در حضورم هایسال طی باشد. 100اسمیت اوون نورمن

 الجثهعظیم علفخواران شناسیبوم مورد در دانشش از و بردم بهره مکاره این با صحبتیهم

 اسب و سفید کرگدن یعنی بزرگ بسیار علفخوار دو نمونه، برای آموختم. بسیاری چیزهای

 چمنی هایفعل از بیشتر و هستند چریدن اهل اساساً آنها بگیرید. نظر در را آفریقایی آبیِ

 اما آید.می ذهن به آفریقای ساوانای تصور هنگام غالباً که بلندی هایعلف تا کنندمی تغذیه

 ساوانای .شود داده آتش منطقه این بایستی ،شود بلند هایعلف صاحب منطقه این اینکه برای

 زیرا ؛است انسان هایبازیآتش محصولِ عمدتاً هاست،ریستتو یعالقه مورد که بلندعلف

 هایعلف حالیکه در وزاند؛سمی را درختان نهالِ و زندمی دامن هاعلف رشد به دادن آتش

 یتهاجم شانسریع رشد با دارچوب گیاهان شکل، این به و سوزندنمی راحتی آن به کوتاه

 تغییر متراکم و دارچوب گیاهان پوشش یک به را زمین یچهره سریعاً و کنندمی عمل

 17دهند.می

 یچهره تغییر .است پررنگ بسیار شناختیبوم یشبکه این در جثهبزرگ علفخواران نقش

 زمین به را رگتربز درختان که هافیل همینطور و سفید هایکرگدن چرای یواسطه به زمین

 سایر شکل، این به و کنند پیدا رشد یاجازه وبیچ گیاهان شودمی باعث اندازندمی

 دفاعی ابزارهای است سریع شانرشد که گیاهانی کنند.می پیدا تغذیه کانام نیز علفخواران

 هاگوزن یا آهوها نظیر حیواناتی برای باالتری غذایی ارزش و هستند مولدتر ،داشته کمتری

 تنوع و گونیگونه حفظ و ترویج در «کلیدی» نقشی جثه،بزرگ علفخواران بنابراین، د.دارن

                                                                 
100 Norman Owen-Smith 
101 Witwatersrand 
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زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 آن فروپاشی باعث تواندمی که سازه، یک در ستون یک تخریبِ مانند به .دارند هااکوسیستم

 باشد. داشته دومینویی یتاثیر واندتمی نیز کلیدی هایگونه رفتن بین از د،شو سازه

 به تبدیل منطقه آن ای آنگاه ؟شوند حذف جثهبزرگ خوارانعلف اگر افتدمی اتفاقی چه

 ترجیحِ مورد عِمتنو گیاهان از زیادی بخش و ،جنگل ای شودمی بلند هایعلف با ییساوانا

 بر چشمگیری اثرات ،کلیدی یگونه یک دادن دست از .روندمی بین از حیوانات از بسیاری

 در هتوانستمی پیچیده شناختیبوم اتفاقات همین از سلسله یک قطعاً دارد. دیگران بقای

 دنچری باشد. داشته نقش نیز پلیستوسن عصر پایان در شمالی آمریکای هایانقراض

 بین از با است. هکردمی مکک هااکوسیستم تنوع حفظ به ،هااومیشگ هایگله یا اهماموت

 نیز هاگونه تنوع اشنتیجه در و کرده تغییر چشمگیری شکل به نیز محیط ،هاگونه این رفتن

  .است یافته کاهش اهاکوسیستم همانند

 یادآور وا است. مربوط ما بحث به که کرده مطرح نیز دیگر ینکته یک اسمیت، اوون نورمن

 کمتری یهادنکرگ که اطقینم در جنوبی، آفریقای در سفید کرگدن هایگله بین در شودمی

 دو این به را موضوع این او 18است. ترپایین نیز شانجمعیت رشد نرخ کنندمی زندگی

 هم و ستا دشوارتر جفت یافتنِ هم تر،کوچک هایجمعیت در که دهدمی نسبت علت

 ایهلفع رشد به بخواهد که دارد وجود گیاهی پوشش زدنبرهم برای کمتری یهاکرگدن

 ذکر ترپیش که کندمی تایید را چیزی همان موضوع این .بزند دامن ها(کرگدن )غذای کوتاه

 توان از دندافتا خطر در اقلیمی یراتتغی و انسان توسط که پستانداران از ریبسیا یعنی کردم

 انسانی یرتاث یک حتی رو، این از .نبودند برخوردار آن برابر در بقاء برای الزم ارتجاعی

  شود. هجثبزرگ یگونه یک رفتن بین از به منجر هتوانستمی کوچک
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زمین: تاثیر رشد جمعیت انسان بر کاهش تنوع زیستی جنباندُم سگ  

 در جستجوی مدرکی محکم

 یهمه گرفتنِ نظر در بررسی، هنگام رو این از ،هستند ایپیچیده هایپدیده هااکوسیستم

 گسترده انقراضی بخواهد کسی وقتی ویژه به ست،ایجسورانه کار اکوسیستم کی هایویژگی

 برای راه یک دیدیم، که همانطور دهد. نسبت هاانسان شکارگری نظیر عامل یک به تنها را

 ،102ویآلر جان ست.کامپیوتری هایسازیشبیه از ادهاستف ،شناختیبوم پیچیدگی بررسی

 سازیشبیه به و داده انجام را کار همین باربارا سانتا کالیفرنیا، انشگاهد شناسِدیرینه

 آیا اند.کردهمی زندگی شمالی آمریکای در پلیستوسن عصر اواخر در که پرداخته  پستاندارانی

 هاانقراض این در انسان نقش برای کنندهقانع مدرک که کندمی فکر او بزنید؟ حدس توانیدمی

  است. کرده پیدا را

 هاییسهمقا به و گرفت نظر رد را بسیاری عوامل کامپیوتری سازیمدل این در ،آلروی

 کل توانندنمی هرگز هایسازمدل نوع این 19.پرداخت یکدیگر با مختلف پارامترهای

 بررسی را هاترپارام برخی تاثیر تا دندهمی فرصت کمدست اما کنند لحاظ را حیات پیچیدگی

 شکارگری ارآمدیک میزان کرد، وارد اشبرنامه در رویاله که یمهم عوامل از مورد دو .کنیم

 داشتند تنیدههمدر یرابطه جالبی طرز به فاکتور دو این بود. انسان جمعیت درش نرخ و انسان

 که بود انانس جمعیتِ این آنگاه بود ترضعیف معینی حد از شکار توانایی اگر هکطوری به

 با هاییانسان حتی او، سازیمدل در اما !جثهبزرگ نعلفخوارا آن نه و شدمی فروپاشی دچار

 واقعاً آنها دهدمی نشان نیز شناختیباستان اسناد -دبمانن دهزن توانستندمی متوسط هایمهارت

  بمانند. زنده توانستندمی

 رشد انسان جمعیت که زمانی تا است: مربوط ما بحث به که دارد وجود اینکته اینجا در

 هاانقراض زمان سازی،مدل این در 20بود ناپذیراجتناب شناختیبوم تخریب روند کرد،می

                                                                 
102 John Alroy 
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 تغییرات همان که شد این نتیجه .کردمی تغییر جمعیت تراکم و رشد نرخ در تغییر یواسطه به

 شد. أییدت نیز آلروی سازیمدل در بود شده مطرح اسمیت نورمن توسط که شناختیبوم

 کارکرد در بزرگ یوقفه یک از حاکی ارقام این ،باشیم دقیق اگر" نویسد:می آلروی

 یذخیره ظرفیت گیاهی، ساختار برای مهمی پیامدهای که است ایقاره مقیاس در اکوسیستم

 همراه به کوچک دارانمهره و حشرات جمعیت نوساناتِ ،آبخیزها تحوالت ،منطقه کربنِ

  بیفتد. اتفاق اقلیمی تغییرات بدون یا با هتوانستمی اینها یهمه 21".است داشته

 با قطعاً شمالی آمریکای در دادهرخ سناریوی اما ،باشیم نکرده ثابت را موضوع این هنوز شاید

 هایبخش گردی از بیشتر شواهدی یارائه شاید است. متناسب انسان هایخرابکاری سبکِ

  کند. قانع را ما بتواند جهان

 

  یابندکاهش میها نیز گونه رو به کاهش،در سرزمینی 

 تصور گذاشتند پا آنجا به هاانسان اولین وقتی ،پیش سال هزار 56 دوحد در را استرالیا یقاره

 منحصر هایویژگی آن با کواال هایخرس یا کانگروها ظیرن خاص موجوداتِ از برخی .کنید

 در زندگی پس از موفقیت با اندتوانسته و اندیافته تکامل منزوی سرزمین این در شانفرد به

 اولین تنها تماالاح که دداشتن وجود نیز دیگری هایگونه قاره، این در اما برآیند. ااسترالی

 برای بزرگتری بسیار ایپاپنجه کانگوروهای قاره، این در مثالً .انددیده را آنها انسانی مهاجران

 حالتابه که یپرندگان ترینسنگین همینطور داشتند. وجود جدید میهمانان به آمدگوییخوش

 46 حدود تا اما .رفتندمی راه زمین روی بر بلکه پرواز نه قاره این سرتاسر در ،اندشده شناخته

 کلی به استرالیا هایخشکی بزرگِ پستاندارن سرده 24 از تا 23 همراه به  اینها ،پیش سال هزار

  22.شدند ناپدید
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 حیوانات یگسترده انقراض با جدید یمنطقه یک به انسان ورود چگونه که شاهدیم دیگر یکبار

 نیز را انقراض این آیا است؟ تصادفی همزمانی یک صرفاً هم این یاآ .است همراه جثهبزرگ

 هک است درست این نه. بار این ؟داد نسبت اقلیمی تغییرات نظیر یدیگر هایعلت به توانمی

 در یرتغیی چنین و شد، خشک و آبکم ایاندازه تا 103«یخبندان یبیشینه آخرین» طی استرالیا

 20 حدود اقلیم، تغییر این اما ساخت؛ دشوار جثهبزرگ هایگونه از بسیاری برای را بقاء اقلیم،

 هایانقراض از پیش نیز هاانقراض این )و است داده رخ هاانقراض این از بعد سال هزار

 یمداخله تواندمی ،هاانقراض این برای منطقی علت تنها رو این از ؛اند(داده رخ شمالی آمریکای

  .باشد مناطق این در انسانی

 یااسترال ابتدایی نبومیا نمونه، برای نبود. هاانقراض تشدیدِ علت تنها شکارگری ،معلوم قرار از

 کار، این و سوزاندند،می را گیاهی پوشش از زیادی بخش ،وآمدرفت و شکار تسهیلِ برای ظاهراً

 مهلک شناختیِبوم یضربه یک نیز کردندمی تغذیه گیاهان این از که ایجثهبزرگ حیوانات برای

 هاانانس توسط آنکه بدون حیوانات، این از برخی است کنمم واقع، به 23.شدمی محسوب

  باشند. رفته بین از او هایخرابکاری یواسطه به باشند، شده دیده

 .است گرفته صورت قاره این به ابتدایی هایانسان ورود از بعد اندکی بحث، مورد هایانقراض

 بوده این دلیلش احتماالً است. بعید ند؟اهبود کارمحافظه جدید ساکنان که هبود علت آن به این آیا

 در مهاجر هایانسان جمعیت .است هبود الزم زمان مقداری کند رشد انسان جمعیت وقتی تا که

 تا و است بوده دریا از عبور مستلزم استرالیا، به ورود که چرا باشد بوده پایین نسبتاً بایستی ابتدا

 ؛باشد کشیده طول زیادی نسبتاً زمان است ممکن سدبر توجهیقابل حد به هاانسان تعداد وقتی

 24افتاد. اتفاق همزمان طور به استرالیا غرب و شرق در هاانقراض زمان، آن شدنطی از پس اما

 در زیاد تعداد به ها،انقراض زمان در بایستی پس اندبوده هاانقراض این علت هاانسان اگر

  .اندبوده پراکنده استرالیا سرتاسر
                                                                 

103last glacial maximum  :هزار سال  24که در حدود  آخرین عصر یخبندانی اشاره دارد به آخرین دوره

 م-ی گسترش خود بودنددر بیشینه یخسارهاپیش رخ داد و طی آن، 
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 ای از جنس بهشت؟ جزیره

 مقیاس در بتواند که برسد حدی به انسان جمعیت تا است الزم زمان مدتی ،قاره هر روی بر

 ترکوچک بسیار جزایر ها،قاره برخالف اما .بگذارد معنادار تاثیری شناختیبوم یگسترده

 ترسریع و ستا آشکارتر انسان یمداخله از ناشی هایانقراض آنها، در رو این از و هستند

 روی بر بیشماری هایانقراض مستقیم علت ،هاانسان که است انکارناپذیر این افتد.می اتفاق

 و ها،زیستگاه یبتخر شکار، اند.بوده پاکوسگاال و ماداگسکار نیوزلند، نظیر مختلفی ایرجز

 از بسیاری نابودی به منجر که هستند عواملی هم روی بر ،انسان توسط شدهجابجا حیوانات

  .است شده جزیره یک هایگونه

 را آن توانمی زیرا شود،می محسوب مناسب بسیار پژوهشی ینمونه یک د،نیوزلن بین، این در

 پس 1300 سال در حدوداً نیوزلند در هاپولینزی سکونتِ .کرد مقایسه استرالیا اشهمسایه با

 اهل که کردند ایجثهبزرگ پرندگان شکار به شروع زود خیلی مهاجران، و داد رخ میالد از

 آشنا آنچه ؟نیست آشنا برایتان سناریو این آیا شوند.می شناخته 104موا عنوان به و نیستند پرواز

 ظرف پرنده این از گونه 11 ها،تخمین مبنای بر است. پرندگان این نابودی سرعت نیست

  شدند. منقرض سال 160 از مترک

 

 م - انسان با موا از زیرگونه چهار یجثه یمقایسه

 

                                                                 
104  Moa : بودند. دو تا از  زالندنو شود که توان پرواز نداشتند و بومیاز پرندگانی گفته می  گونه 11به

 230ها گردنی کشیده و وزنی نزدیک به رسید. آنمتر می 3.6شان به یها بلندهای آنپیکرترین گونهغول

ها ای از بال در آنچ ردپا یا نشانهکه هی پهنان، تنها پرندگانی بودند، در میان سینهکیلوگرم داشتند. این یازده گونه

 م-کردندهای زالندنو زندگی میبودند و در جنگل خوارگیاه نبود. این پرندگان
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 م -بیستم قرن ابتدای در انسان توسط موا شکار یصحنه بازسازی
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 که کامپیوتری مدل یک و شناختیباستان شواهد از ترکیبی از موآ انقراض برای تخمینی زمان

 بود شده طراحی 105کومبجا سی. و اولداوی آر.ان. هاینام به نیوزلندی محقق دو توسط

 آنها کردیم بررسی فصل این در که هاییمدل از دیگر بسیاری مانند به 25آید.می بدست

 نرخ با جمعیت این دادند اجازه و کردند غازآ هاانسان از نفره صد جمعیت یک با را سناریو

 تخریب آیا اینکه به بسته که داد نشان سازیمدل این ینتیجه ند.نک رشد یخفیف بسیار

 صورت هر در جمعیت، رشد نرخ مبنای بر و نه یا شده لحاظ موضوع در نیز زیستگاه

 سال صد از کمتر در هاانقراض سناریوها برخی در -رسیدمی نظر به ناپذیراجتناب هاراضانق

 یماقلی نوسانات از موآها که چرا نبود عامل یک اقلیمی تغییر نیز اینجا در .دادمی رخ

  بودند. ردهب بدر سالم جان بود داده رخ منطقه این به هاانسان ورودِ از پیش که چشمگیری

 منجر عتسر به انسان، جمعیت رشد از ایآهسته نرخ حتی و ندارند چندانی مساحت ،جزایر

 استفاده منابع از و دبخورن چیزی بایستی هاانسان این شود.می انسانی تراکم شدید افزایش به

 هاموآ مورد در .زندمی کنار روزگار یصفحه از را هاگوه دیگر آنها ِگوه که است چنین کنند.

 شانتولیدمثل پایین نرخ کنارش در و انسانی هاییورش به نسبت واکنش برای شانناتوانی

 خورداربر بقاء برای الزم ارتجاعی خصلت از آنها واقع، به -شد شانانقراض به منجر

 کنیم اذعان تاس منصفانه کنممی فکر من و ماند دور تواننمی پیامدها از 26.نبودند

 شدند اهآگ انیزم تنها و نبودند آگاه بودند داده صورت که هاییانقراض به نسبت شکارچیان

  بود. شده دیر خیلی دیگر که

 رشد است مطرح ایجزیره هم و ایقاره انقراض هایمدل در هم که مهم مشترک عامل یک

 اقلیمی عوامل را شمالی آمریکای هایانقراض علت که کسانی حتی است. انسان جمعیت

 منطقه اشباع از معینی یهنقط به منطقه، یک در انسان جمعیت وقتی بپذیرند باید دانندمی

 انقراض باعث که است پذیرامکان کمدست -نباشد محتمل اگر -انسان جمعیت آنگاه رسدمی
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 نیز اشبررسی و افتدمی اتفاق سریع بسیار وچکک جزایر در موضوع این شود. هاگونه دیگر

 عامل ترینمهم عنوان به را هاانسان توانمی سرانجام بنابراین، است. ترآسان خود ینوبه به

 این در انسان جمعیت داد نشان باید تنها رساند. پایان به را بحث این و کرد معرفی انقراض

 تأیید را آن صدایک شناختیباستان اسناد که ستچیزی این و است یافته افزایش منطقه

  د.کننمی

 یابدمی کاهش مدتی از پس هاانقراض نرخ چطور که است این پازل از ماندهباقی قسمت تنها

 تاسمی اوون نورمن اینجا در .اندداده ادامه شانتعداد افزایش به همچنان هاانسان حالیکه در

 در که ستیچیزخوارهمه موجود تنها ،انانس که کنیم دقت" کند:می مطرح دیگر دیدگاه یک

 صید، حطیِق در حتی را جمعیتش بتواند شودمی باعث این و است ماهر بسیار نیز گریشکار

 و دارد وجود هاانسان خوردنِ برای نیز دیگری چیزهای 27 ".کند حفظ ییباال سطح در

 شکار اثر بر که کنندمی تولیدمثل سریع کافی قدر به انسان، یتغذیه مورد حیواناتِ از برخی

 قادریم ما تند.هس باهوش منابع سازیِذخیره در هاانسان این، بر عالوه .نشوند منقرض

 طورهمین و خودمان، غذایی مواد تولید طریق از را رشد حال در و بزرگ هایجمعیت

 این به چراکه باشد خوبی یهمصالح رسدمی نظر به کنیم. حفظ حیوانات و گیاهان سازیاهلی

  م.کنینمی استثمار انگارانهسهل چنین را طبیعی حیوانی و گیاهی منابع شکل،

 اما بودند، ناآگاه شانشکارگری قدرت اثر بر ایجادشده هایانقراض به نسبت هاانسان اگر

 باشد. تریموخ حتی توانستمی گرفت صورت معیشت جدید فنون توسط که هاییانقراض

 با ما وقتی است. طبیعت تخریب از تریموذیانه شکل ،پروریودانهدام که است این واقعیت

 پایان هاانقراض کردیم، زمین کنترل به شروع (دامپروری-)کشاورزی ودانهدام عصر به ورود

     شد. آغاز تازه گونیگونه اصلیِ بحران اتفاقاً بلکه نیافت

 

  . . . دارد ادامه
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