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به لطف بشر، گونه های گیاهی، 500 برابر 
سریع تر از حد طبیعی در حال انقراض هستند

مترجم: مهرداد زرافشار*
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مطالعات منتشر شده در مجله Nature Ecology & Evolution نشان 
می دهد، طی 250 سال گذشته، نزدیک به 600 گونه گیاهی منقرض 
شده و این میزان انقراض حدود 500 برابر سریع تر از شرایط طبیعی 
و بدون دخالت انسان است. محققان در یک ارزیابی کامل و جامع و 
با بررسی دقیق سوابق تحقیقات مرتبط با وضعیت انقراض 330000 
پرداختند.  گیاهی  انقراض  گونه های  روند  در  تحقیق  به  گیاهی،  گونه 
منقرض شده ها  گروه  در  موارد  برخی  در  که  گیاهی  گونه   1234 از 
طبقه بندی شده بودند، تعداد 571 گیاه، منقرض باقی ماندند درحالی که 
برخی از آنها دوباره کشف و رده بندی شدند. این رقم چهار برابر بیشتر 
از آمار رسمی اعالم شده از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت
 )International Union for Conservation of Nature: IUCN(
)متخصص   Maria Vorontsova مقاله  این  نویسنده  نظر  از  است. 
زیست شناسی باغ گیاه شناسی سلطنتی کیو انگلستان(، این مطالعات کل 
محدوده انقراض گیاهی را دربرنمی گیرد. برای مثال بعضی از  گونه های 
گیاهی موسوم به فسیل زنده )living dead(، ممکن است هنوز چند 
اکوسیستم های  و  محیط ها  در  آنها  حضور  اما  باشند،  داشته  بازمانده 
بیان   )Guardian( گاردین  مجله  در  او  می رسد.  نظر  به  بعید  طبیعی 
دانسته های  از  بیشتر  شده،  منقرض  موجودات  از  رقم  »این  می کند: 
ماست، همین طور بیشتر از چیزیست که باید باشد، به عبارت دیگر این 
منقرض  مورد 571 گونه  در  ما  نگرانی  است.  غیرمنتظره  بسیار  آمار 
شده نیست، چرا که ما فکر می کنیم این عدد دست کم گرفته شده و دور 
از واقعیت است.« تعداد قابل توجهی از  گونه های گیاهی منقرض شده 
در مناطق تروپیکال و در اکوسیستم های مدیترانه متمرکز شده است. 
شناخته   )Hotspot( زیستی  تنوع  داغ  منطقه  به عنوان  که  هاوایی  در 
می شود، محققان 79 مورد منقرض شده را ثبت کردند. استان کیپ تاون 
در آفریقای جنوبی نیز با تعداد 37 مورد در رده دوم میزان انقراض قرار 
دارد. از  آنجایی که مناطق تروپیکال دارای تنوع زیستی منحصربه فردی 
هستند و تعداد  گونه های گیاهی در آنها زیاد است، نرخ باالی انقراض 
 Aelys Humphreys در این مناطق قابل پیش بینی است. طبق نظر
)زیست شناس تکاملی در دانشگاه استکهلم و نویسنده همکار در این 
باید  اما  است،  زیاد  تروپیکال  مناطق  در  زیستی  تنوع  اگرچه  مقاله(، 
توجه داشت که میزان انقراض گیاهان در این منطقه بیش از سطح انتظار 
محققان است. وی همچنین اشاره می کند که اگرچه این مناطق،  گونه های 
منحصربه فرد زیادی دارند ولی در برابر تغییرات محیطی بسیار حساس 

و آسیب پذیر هستند. 

را  انقراض  روند  پیش برنده،  عامل  یک  به عنوان  انسان  دخالت های 
تسریع می کنند. انسان ها با پاک سازی مناظر طبیعی با هدف کشاورزی، 
یا ساختن شهرها، بسیاری از زیستگاه های طبیعی ازجمله آشیان این 
بین می برند. هشدار دانشمندان درباره آغاز دوره ششم  از  گونه ها را 
انقراض سیاره زمین، درست، مشابه انقراض دایناسورها و موجودات 
اولیه ماقبل تاریخ است. سازمان ملل متحد گزارش می دهد که در آینده 
اگرچه  بین خواهند رفت.  از  میلیون گونه  از یک  بیش  نه چندان دور، 
نویسندگان  اما  است،  حیوانات  روی  توجه  بیشتر  گیاهان،  جای  به 
این مقاله تأکید می کنند تعداد  گونه های گیاهی منقرض شده، دو برابر 
مجموع تعداد پستانداران، پرندگان و دوزیستان است. محققین از این 
یاد می کنند.  )plant blindness( به عنوان کوری گیاهی  تعادل  عدم 
حیوانات، زیبا، مهم و متنوع هستند، اما، متأسفانه عالقه برای شناخت 
که  را  گیاهی  گونه  یک  نام  مردم  بیشتر  است.  یافته  کاهش  گیاهان 
انقراض  به تازگی منقرض شده است، نمی دانند. تقویت درک موضوع 
گیاهان، برای جلوگیری از نابودی تنوع زیستی در آینده و برنامه ریزی 
برای حفاظت از آن بسیار ضروری است. زندگی بشر به طور مستقیم 
به طور  ایجاد سایه و مصالح ساختمانی( و  )برای تأمین مواد غذایی، 
غیرمستقیم )برای خدمات اکوسیستم مانند تثبیت کربن، تولید اکسیژن 
است.  وابسته  گیاهان  به  انسان ها(،  روان  سالمت  بهبود  حتی  و 
است. زمین  کره  موجودات  تمام  برای  بدی  خبر  گیاهان  انقراض 
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Tecophilaea cyanocrocus   که تصور می شد، تا زمان کشف مجدد در سال 
2001، منقرض شده باشد. از آن زمان تاکنون در دستورالعمل های ICUN در 

معرض خطر جدی قرار گرفته است. )ریچارد ویلفورد/ دانشگاه استکهلم(


