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 چکیده

سی فیزیكی و امنیت غذایی وضعیتی است که همة مردم در تمام ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دستر       

منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا برای جمعیـت رو بـه امروزه بخش کشاورزی به. اقتصادی داشته باشند

ـواد شیمیایی مرشـد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسـته بـه مصـرف 

ابع آب و خاك، مناما همواره این افزایش تولید با مشكالت زیست محیطی متعـددی ماننـد آلودگی . باشدمی

کاهش کیفیت مواد غذایی روبرو شده  ذیـه و بیمـاری در اثـرهای جدید گیاهی، سوء تغبروز آفات و بیماری

فظ تنوع حمطلوب مطرح می گردد و داللت بر  مفهوم تنوع زیستی نیز در این راستا به عنوان یك هدفت. اس

نظیر گردش مواد  اثرات مثبتیعالوه بر تولید موادغذایی . تنوع زیستی گیاهی و دامی موجود و یا بهبود آن دارد

تنوع زیستی کشاورزی همچنین در کنترل . های هرز را در بر داردها و علفغذایی، کنترل آفات، بیماری

ای باال از طریق تفاوت در چرخه مواد ها نقش دارد. تنوع گونهفرسایش زمین و افزایش کارایی استفاده از نهاده

تواند منجر به عملكرد بیشتر گیاهان زراعی نیز عث افزایش حاصلخیزی خاك شده که در نهایت میغذایی با

دارد به بررسی  مطالعه کتب و منابع تهیه شده در نظر در این راستا این مقاله که به روش مروری و با. بگردد

 .رائه نمایدالزم را ا كارهایمفاهیم تنوع زیستی، نقش و ضرورت آن در امنیت و سالمت غذایی بپردازد و راه

 تنوع زیستی، امنیت و سالمت غذایی. کلمات کلیدی:
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 مقدمه

معیـت رو بـه رشـد کره زمین منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا برای جامروزه بخش کشاورزی به       

به . باشدو فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسـته بـه مصـرف مـواد شیمیایی می

های نوین همچون؛ مهندسی ژنتیك و بیوتكنولوژی، ای کـه بـا توسـعه و گسـترش علـوم و فناوریگونـه

های شیمیایی باعث رویه از کودها و آفت کشباغی و استفاده بیهـای زراعی و کاشت ارقـام پرمحصـول گونـه

افزایش کمی تولیـدات کشاورزی گردید و مشكل غذا را در بسیاری از کشورها بـاالخص کشـورهای توسـعه 

یافتـه و در حال توسعه حل نمود، اما همواره این افزایش تولید با مشكالت زیست محیطی متعـددی ماننـد 

کاهش کیفیت  های جدید گیاهی، سوء تغذیـه و بیمـاری در اثـرع آب و خاك، بروز آفات و بیماریآلودگی مناب

انباشت مواد خطرناك در محیط و ابتال افراد به (. 1391زن و شیری، ت )پاپمواد غذایی روبرو شده اس

کم سه میلیون نفر دستعنوان مثال، بر طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت سالیانه های مختلف بهبیماری

هایی از اثرات منفی مصرف مواد میرند. نمونهنفر از آنها می 20000کارگر کشاورزی مسموم شده و در حدود 

همچنین نیاز به حفظ عملكرد کشاورزی و وجود نگرانی در رابطه (. 1392 شیمیایی است )رجبی و همكاران،

مواد غذایی سالم و عاری از بقایای مواد شیمیایی برای با موضوعاتی همچون سالمتی و ساختار خاك، تولید 

مندی به اتخاذ حفال سالمت انسان و دام همراه با حفظ و نگهداری محیط زیست، باعث افزایش عالقه

های مدیریتی بهتر برای پاسخگویی به تغییرات محیطی و دستیابی به کشاورزی تر و روشهای مناسبسیاست

پایدار نیز در این راستا به عنوان  1مفهوم تنوع زیستی (.1393)موسوی و همكاران،  و توسعه پایدار شده است

داللت بر حفظ تنوع گیاهی و دامی موجود و یا بهبود آن دارد )دهناد و  گردد ویك هدف مطلوب مطرح می

ها قرین است یكی از خصوصیات مهم تنوع زیستی که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونه (.1384منیری فر، 

عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت بوم شناختی اکوسیستم جنگلی به کار جوامع گیاهی است که همواره به

های تر و شبكهای طوالنیهای تغذیهشود در یك اکوسیستم هر چه تنوع گونه ای بیشتر باشد زنجیرهگرفته می

شود. در شود. و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خود تنظیمی بیشتری برخوردار میتر میحیاطی پیچیده

نتیجه تنوع زیستی در هر منطقه را باید کلید پایداری و سالمت محیط زیستی طبیعی در آن به حساب آورد. 

های وراك، پوشاك و مسكن و بسیاری از داشتههای طبیعی است که ختنوع زیستی بخش حساسی از سرمایه

شود و روند آن با سرازیر شدن میلیاردها دالر سود به بازارهای اقتصادی جهان، ما از این سرمایه تامین می

همچنان ادامه دارد. تنوع زیستی عالوه بر آنكه توسعه کشاورزی را ممكن می سازد، امكان سازگاری با شرایط 

 (. 1392آورد )کمری و حشمتی، هایی که فاقد چنین امكاناتی هستند، فراهم میجدید را برای گونه

تنوع زیستی در سالهای اخیر به دالیل زیادی که شاید آنها را بتوان در دو عامل )طبیعی و انسانی( 

زرگی دسته بندی نمود، مورد تخریب جبران ناپذیری قرار گرفته است. با اینحال، اعمال انسانی است که زیان ب

را در تنوع زیستی ایجاد نموده است. از جمله اختالل در فرایندهای اکوسیستم ، تخریب زیستگاه، انقراض 
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موازات گسترش فنون بیوتكنولوژی  بنابراین به(. vbere,2008گونه و فرسایش تنوع ژنتیكی داخل گونه ها )

کند در راس بیشتری پیدا می عنوان سرمایه و ثروتی که روز به روز ارزشحفاظت ذخائر ژنتیكی را باید به

هر چه بهتر از  های تحقیقات قرار داده و با یك برنامه ملی و همه جانبه امكان حفاظت و بهره برداریاولویت

 ری زیستی موجود در کشور را فراهمهای فن آوهای موجود در تنوع زیستی موجود کشور را در برنامهژن

 .نمود

 

 تنوع زیستی

گی در دفاع ( در کتاب نوع دیگری از زند1968) نخستین بار اصطالح تنوع زیستی توسط ریموند داسمن       

ه کزیست طبیعی به کار برده شد. پس از آن و به فاصله یك دهه این واژه بسیار پذیرفته شد تا جایی از محیط

(، تنوع 1988به کاربرد عادی در علم و سیاست محیطی وارد شد. به نقل از ویلسون و پیتر ) 1980در دهه 

ها ها و تنوع ژنگر تفاوتهای یك منطقه است؛ تنوع ژنتیكی بیانها و اکوسیستمها، گونهزیستی: مجموعه ژن

ها اشاره به انواع نوع گونهشود. تر سایر سطوح از تنوع ژنتیكی آغاز میدباشد و تنوع در میان یك گونه می

های زنده در رابطه با محیط، در یك ها در یك منطقه دارد و تنوع اکوسیستم، به تنوع سیستممختلف گونه

ها اشاره دارد و نآمنطقه، اشاره دارد. به عبارت دیگر، تنوع زیستی به تمام موجودات زنده و روابط متقابل بین 

 (.1397ست به آن متكی است )علی بیگی و همكاران، زیتنوعی در حیاط که سالمت محیط

ها اطـالق نظامهای و تنوع بومای از تنوع ژنتیكـی، تنـوع گوندر تعریف دیگر، تنوع زیستی به گستره       

هـای زراعـی تنـوع زیسـتی کشـاورزی جزئـی از تنـوع بـوده و بیـانگر تنـوع زیسـتی در زمـین. شـودمـی

تنـوع زیسـتی کشاورزی را به عنوان  (FAO, 1999) سازمان خوار و بـار جهـانی کشـاورزی. باشـدمـی

های خـاك کـه جهـت تولیـد پذیری جانوران و گیاهـان اعـم از اهلی یا وحشی و میكروارگانیسمتنوع و تنوع»

اثرات متقابل بین تنوع حاصل  تعریف کـرده اسـت. ایـن« های کشاورزی حائز اهمیت هستندغـذا و فعالیت

رود. بـر اسـاس هـای مدیریتی است که بـه وسـیله کشـاورزان بـه کـار مـیمحیط، منـابع ژنتیكـی و سیسـتم

هـزار گونـه گیـاهی در سـطح جهان وجود دارد که از این تعـداد  500تـا  250برآوردهای موجود حـدود 

گونـه مهـم  120اند. در حال حاضر فاده قرار گرفتهگونـه در بخـش کشاورزی مورد است 1500تنهـا حـدود 

گیاهی و سه گونه مهم زراعی دنیا یعنـی گنـدم، بـرنج، ذرت بـیش از نیمی از انرژی غذایی مورد نیاز بشر را 

تنوع زراعی بخشی از تنوع زیستی است که ترکیبی از  (.1393کنند )قلعه گالب بهبهانی و همكاران، تأمین می

ی و تعامل آنها با یكدیگر و با محیط فیزیكی است که باعث شده زمین برای انسان قابل سكونت اشكال زندگ

کنند و کنند ، از سوانح طبیعی و بیماری محافظت میها ضروریات اساسی زندگی را تأمین میباشد. اکوسیستم

هـای زراعـی وم نظـامحفظ و افزایش تنوع زیستی در ب(. 2011، 1پایه و اساس فرهنگ بشر هستند )ساندرا

و همكاران،  2هـا ایجـاد نماید )جكسونتوانـد توازنی بین تولید مواد غذایی و دیگر خدمات این بـوم نظـاممـی
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هـای ها وجوامع انسانی به محیط طبیعی، بارور، سالم و در برگیرنده گونـه(. درحقیقت تمامی بوم نظام2007

و  1های طبیعی بدون تنوع امكان پذیر نیست )پیمنتلد و بقاء بوم نظاممتنـوع گیاهی و جانوری وابسته هستن

 (.1997همكاران، 

 

 سه نوع تنوع ذکر شده بطور خالصه بشرح زیر قابل توضیح است:

: که به تنوع ژنتیكی ژنهای مختلف موجود در تمام موجودات زنده درون یك گونه منفرد یا تنوع ژنتیكی -1

 (. Benn, 2010بین گونه ها اشاره دارد)

: به عنوان اساسی ترین سطح این تنوع ها، شماره گونه ای موجودات در یك حوزه جغرافیایی تنوع گونه ای-2

 (. 1389)اکوسیستم ( معین را بیان می کند. )خواجه و همكاران، 

ایی ره دارد)بابان)اکوسیستم ها( : به تنوع سیستم های زنده در رابطه با محیط در یك منطقه اشاتنوع بومسازگ-3

 (. 1398و همكاران، 

 

 اهداف تنوع زیستی

پرفكچر در  در آیچی 2010دهمین کنفرانس متعاهدین به کنوانسیون در سال  کنوانسیون تنوع زیستی در       

ر نظر گرفت و این د 2020تا  2011های برای سال ناگویای ژاپن برگزار شد، و پنج هدف کلی استراتژیك را 

 :د ازعبارتن 2020تا 2011نام نهاد. که اهداف پنجگانه استراتژیك "هداف تنوع زیستی آیچیا"اهداف را 

 پرداختن به علل از دست رفتن تنوع زیستی

 برداری پایدارکاهش فشارهای مستقیم وارد بر تنوع زیستی و ترویج بهره 

 نتیكیها و تنوع ژها، گونهبهبود وضعیت تنوع زیستی از طریق حفاظت از اکوسیستم

 افزایش منافع همگانی از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی 

 پیشبرد اجرا از طریق برنامه ریزی مشارکتی، مدیریت دانش و ظرفیت سازی 

نام دهه تنوع زیستی را از سوی سازمان ملل به خود اختصاص داده است.  2020تا  2011های از این رو سال

یزان هدف ا صلی در اعالم دهه تنوع زیستی را جلب توجه عمومی برای کاهش م دبیرکل سازمان ملل نیز

نحوی که با کاربرد ابزارهای موثر به توسعه عوامل و به .تهای زیستی تا پایان این دهه دانسته اسانقراض گونه

 (.1396یان و یوسفوند، فاظت از زیستی تنوع کمك کند )بادهحهای موجود در روش
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 تنوع زیستی در کشاورزیاهمیت 

عنوان یكی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد و افزایش پایداری در کشاورزی شناخته شده تنوع زیستی به       

از تنوع زیستی است، اما زیر  ایزیر مجموعه 2تنوع زیستی کشاورزی(. 2010و همكاران،  1است )شرستا

( از تنوع زیستی کشاورزی 1995ست و همكاران وی )کوآلتوسط  ای مهم و استثنایی، تعریفی که مجموعه

های است در برگیرنده تمامی گیاهان زراعی، حیوانات اهلی و خویشاوندان وحشی آنها و تمامی گونه شده

باشد )غنیان و قربانی، های رقیب میها، شكارچیان و گونهانگل ها، زیست و آفتحشرات گرده افشان، هم

های زراعی فراتر از تولید مواد غذایی بوده و اثرات مثبتی نظیر گردش مواد نظامدر بوم . اهمیت تنوع(1392

های زراعی در وهله اول در راستای های هرز را در بر دارد. تنوع سیستمها و علفغذایی، کنترل آفات، بیماری

های فیزیكی و ر از ویژگیشود که خود متاثتنوع اقلیمی بوده و پس از آن به تنوع خصوصیات خاك مربوط می

باشد. تنوع زیستی کشاورزی همچنین در کنترل فرسایش زمین و افزایش کارایی استفاده از شیمیایی خاك می

ای باال از طریق تفاوت در چرخه مواد غذایی باعث افزایش حاصلخیزی خاك ها نقش دارد. تنوع گونهنهاده

 (.2010و همكاران،  3شتر گیاهان زراعی نیز بگردد )شرستاتواند منجر به عملكرد بیشده که در نهایت می

های گیاهی و جانوری در سطح جهان در حال انقراض هستند و در حال حاضر تعداد زیادی از گونه       

ن میان سهم باشد و در ایهای انسان عامل اصلی این امر میهای طبیعی به دلیل فعالیتتخریب زیستگاه

است. از سوی دیگر حفظ  درصد برآورد شده 70تا  50در به مخاطره افتادن تنوع زیستی  های کشاورزیفعالیت

ها وابسته بوده و بسیاری از های کشاورزی نیز به تنوع زیستی موجود در آنثبات و تداوم تولید در بوم نظام

 (.1390د )کوچكی و همكاران، انهای زراعی و تنوع آنها را مورد تاکید قرار دادهمحققین رابطه پایداری بوم نظام

 د:بطور کلی میتوان اهمیت و ارزش تنوع زیستی در کشاورزی را بطور خالصه درموارد زیر بیان نمو

مواد  تامین نیازهای اولیه برای بقا و معیشت انسان از طریق تولید غذا، علوفه، سوخت انرژی، -

 ساختمانی و دارو.

سیل، حفاظت از حاصلخیزی و کیفیت خاک و آب،  ارائه خدمات بوم شناسی مانند جاوگیری از -

 تعدیل اثرات آب و هوایی.

 زیبایی بخشی به محیط زیست انسان و تامین نیازهخای روحی و روانی آن. -

 فراهم آوردن مواد اولیه برای اصالح نباتات، حیوانات و فناوری زیستی  -

 (.۱39۱ند و همکاران، ارزش فرهنگی برخی گونه ها در مذاهب و جوامع مختلف)یوسفی حاجیو -

 

 

                                                           
1 - Shrestha 
2 - Agrobiodiversity 
3 - Shrestha 
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 امنیت غذایی

وب تعریف امنیت غذایی به معنای علمی، روشی حساب شده برای رفع مشكالت غذا و تغذیه و در چارچ       

ریزی و مدیریت توسعه است. تاریخچة بحث امنیت غذایی به بیش از پنجاه سال پیش و ای برای برنامهشده

ام به غذای گردد. امنیت غذایی وضعیتی است که همة مردم در تمام ایبرمی 1948اعالمیة حقوق بشر در سال 

ای غذیهکافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیكی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس، نیازهای رژیم ت

(. 1390نی، سازگار با ترجیحات آنان را برای زندگی فعال و سالم فراهم کند )مهدوی دامغانی و معین الدی

ای آن قت، امنیت غذایی بنیان جامعة توسعه یافته و عنصر اصلی سالمت فكری، روانی و جسمی اعضدرحقی

ل است و است و همواره یكی از اهداف عمدة برنامه های توسعة کشاورزی و روستایی ایران در گذشته و حا

ن امنیت نیز است. تأمی انداز بیست سالهچشم های )بلندمدت آینده(های برنامهجزء اهداف راهبردی و اولویت

ها در هر کشوری محسوب عنوان یكی از شروط تحقق امنیت ملی، از وظایف اساسی دولتغذایی در جامعه، به

ای است و مانند بسیاری از مفاهیم نوین توسعة پایدار، شود. امنیت غذایی مفهومی چندبخشی و چندرشتهمی

عة پایدار نیت غذایی از یك سو شاخص کلی برای سنجش توساجتماعی و اقتصادی ابعاد مختلفی دارد؛ یعنی ام

های مختلفی در زمینة فقر، تغذیه، تولیدات ها و شاخصاست و از سوی دیگر برای سنجش امنیت غذایی از داده

(؛ بنابراین 1393شود )احمدی و برادران، کشاورزی و مواد غذایی، درآمد، خوداتكایی مصرف و... استفاده می

شور، الگوی کاز عوامل همچون سیاست تولیدات کشاورزی، نظام توزیع مواد غذایی، منابع طبیعی  ایمجموعه

ی و مصرف و تغذیه، نظام یارانة کاالهای اساسی، وضعیت اشتغال و توزیع درآمد، سیاست تجارت خارج

 مده زیر است:ذایی دارای چهار بعد عغ. بنابراین امنیت  گذاردای بر آن اثر میباالخره فرهنگ تغذیه

های دردسترس و فراهم بودن غذا )که بر اساس تولید داخلی، ظرفیت واردات، وجود ذخایر و کمك (1

 شود(.غذایی سنجیده می

های بازار و ها و وجود زیرساختها، قیمتدسترسی به غذا که به سطح فقر، قدرت خرید خانواده (2

 حمل و نقل و سیستم توزیع غذا وابسته است.

ها، بالیای طبیعی و مجموع عوامل پایداری عرضه و دسترسی که متأْثر از آب و هوا، تغییرات قیمت (3

 اقتصادی و سیاسی است.

سترسی استفادة مطلوب از غذای سالم و بهداشتی که به بهداشت و تغذیه، کیفیت و سالمت غذا و د (4

 (. 1393به آب سالم و امكانات بهداشتی بستگی دارد)رستمی و همكاران، 

 

 

 تنوع زیستی، امنیت و سالمت غذایی

تنوع زیستی در امنیت و سالمت غذایی نقش و اهمیت بسیاری دارد. تنوع زیستی در منابع ژنتیك، ذخایر        

های زراعی، در بوم نظامشود. با توجه به اینكه از بین رفتن تنوع زیستی زیستی، ذخایر توارثی تعریف می

خود یكی از  ، کهشودها و در نهایت امنیت غذایی جهان محسوب میاین بوم نظامتهدیدی جدی برای بقاء 
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)غنیان و احمدی،  باشدمی موانع توسعه در بسیاری از مناطق جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه

سترش را در زمینه حفاظت از تنوع زیستی نباید نادیده بگیریم. با توجه به تاثیر گ (. مهندسی ژنتیك1392

درصد افزایش  35تا  30، جمعیت جهان 2050افزایش جمعیت در تنوع زیستی؛ برآورد شده است که تا سال 

درصدی در تولیدات  60یابد بنابراین در کل دنیا برای تامین غذایی مناسب با این افزایش جمعیت باید رشد می

 های کشاورزى به کارولید محصولهای شیمیایى که در تکشاورزی محقق شود. همچنین مصرف کودها و سم

های ها با افزایش خطرهایی همچون اختاللها و باقی مانده سمرود به دلیل تجمع فلزهای سنگین، نیتراتمی

کند )ملبوبی و های هورمونی و مانند آن سالمت دام و جامعه را تهدید میها، اختاللسرطان جسمی و ذهنی،

دهد، افرادی که از تكنولوژی صحبت کشاورزی را در معرض خطر قرار می (. عوامل مختلفی1397پور مهربان، 

تواند تنوع زیستی را حفظ کند. با توجه به کنند مخالف تنوع زیستی نیستند بلكه این فناوری است که میمی

گذاری جدی در حوزه کشاورزی دارند و تولید ناخالص افزایش جمعیت جهان، کشورهای پیشرفته سرمایه

برند اما در کشورهای توسعه نیافته مثل ایران که به نفت خود را خود را به سمت توسعه کشاورزی می داخلی

تدریج باعث از بین رفتن منابع طبیعی شود و این وضعیت بهمتكی هستند هیچ فكری برای این موضوع نمی

ایی خود به منابع طبیعی رجوع خواهد شد. کشورهای توسعه نیافته مجبور هستند در آینده برای تامین امنیت غذ

های طبیعی در کشورهای فقیر بیشتر کنند و این منابع را مورد تجاوز قرار دهند. واضح است که تجاوز به عرصه

و  های طبیعی را دچار مشكل کرده استگیرد. عالوه بر افزایش جمعیت تغییر اقلیم نیز عرصهصورت می

کند. با توجه به شرایط موجود که راهكارهایی غذایی را ایجاد میهای طبیعی محدودیت امنیت محدودیت عرصه

در زمینه توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی وجود دارد، ذخایر خود را باید شناسایی و حفظ کنیم و در عین 

ت مناسبی برداری کنیم. تنوع زیستی ایران در وضعیهای نوین از این ذخایر بهرهحال بتوانیم با استفاده از فناوری

تواند در مسیر تامین امنیت غذایی مورد استفاده قرارگیرد و این تنوع زیستی و ذخایر ژنتیك می برد،به سر می

توان از تنوع زیستی ایران در زمینه اکوتوریسم، تهیه گیاهان دارویی و خوراك دام بهره برد )قاسمی همچنین می

های ها به سكونتگاهو رشد جمعیت انسانی، تبدیل زیستگاه (. تنوع زیستی را افزایش تراکم1397و رحمتی، 

ها، سیل، های غیربومی، بیماریسازی، افزایش نرخ شهرسازی، تغییر کاربری، شكار، ورود گونهانسانی، جاده

رویه و سودجویانه های بیبرداریها، بهرهآتش سوزی، جنگ، صنعتی شدن، تغییرات اقلیمی، جنگل زداییآلودگی

های تلفیقی در توان با استفاده از روش(، می1397و؛ باقری و همكاران، 1394کند )زرگران و آرمیده، میتهدید 

شود زمینه حفظ ذخایر ژنتیك فعالیت کرد ضمن اینكه این مسیر به افزایش محصوالت کشاورزی نیز منجر می

  .ه بگیریمبنابراین نباید عنصر مهندسی ژنتیك را برای حفاظت از تنوع زیستی نادید

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا برای جمعیـت رو بـه رشـد کره زمین و بخش کشاورزی به       

اما همواره . باشدفراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسـته بـه مصـرف مـواد شیمیایی می
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افزایش تولید با مشكالت زیست محیطی متعـددی ماننـد آلودگی منابع آب و خاك، بروز آفات و این 

ت. بنابراین کاهش کیفیت مواد غذایی روبرو شده اس های جدید گیاهی، سوء تغذیـه و بیمـاری در اثـربیماری

و ساختار خاك، تولید  نیاز به حفظ عملكرد کشاورزی و وجود نگرانی در رابطه با موضوعاتی همچون سالمتی

مواد غذایی سالم و عاری از بقایای مواد شیمیایی برای حفال سالمت انسان و دام همراه با حفظ و نگهداری 

های مدیریتی بهتر برای تر و روشهای مناسبمندی به اتخاذ سیاستمحیط زیست، باعث افزایش عالقه

مفهوم تنوع زیستی پایدار  توسعه پایدار شده است. پاسخگویی به تغییرات محیطی و دستیابی به کشاورزی و

داللت بر حفظ تنوع گیاهی و دامی موجود و یا  گردد ونیز در این راستا به عنوان یك هدف مطلوب مطرح می

ها اطـالق نظامای و تنوع بومای از تنوع ژنتیكـی، تنـوع گونهتنوع زیستی به گستره. مفهوم بهبود آن دارد

وع زراعی بخشی از تنوع زیستی است که ترکیبی از اشكال زندگی و تعامل آنها با یكدیگر و با . تنشـودمـی

ها ضروریات اساسی زندگی محیط فیزیكی است که باعث شده زمین برای انسان قابل سكونت باشد. اکوسیستم

، 1شر هستند )ساندراکنند و پایه و اساس فرهنگ بکنند، از سوانح طبیعی و بیماری محافظت میرا تأمین می

توانـد توازنی بین تولید مواد غذایی و دیگر هـای زراعـی مـیحفظ و افزایش تنوع زیستی در بوم نظـام(. 2011

مهمترین عوامل موثر در ایجاد و افزایش عنوان یكی از تنوع زیستی به. هـا ایجـاد نمایدخدمات این بـوم نظـام

های زراعی فراتر از تولید مواد غذایی بوده نظاماهمیت تنوع در بوم. پایداری در کشاورزی شناخته شده است

های های هرز را در بر دارد. تنوع سیستمها و علفو اثرات مثبتی نظیر گردش مواد غذایی، کنترل آفات، بیماری

شود که در راستای تنوع اقلیمی بوده و پس از آن به تنوع خصوصیات خاك مربوط میزراعی در وهله اول 

تنوع زیستی در امنیت و سالمت غذایی نقش و . باشدهای فیزیكی و شیمیایی خاك میخود متاثر از ویژگی

ها بوم نظام های زراعی، تهدیدی جدی برای بقاء ایندر بوم نظاماز بین رفتن تنوع زیستی  اهمیت بسیاری دارد.

خود یكی از موانع توسعه در بسیاری از مناطق جهان، به  ، کهشودو در نهایت امنیت غذایی جهان محسوب می

های های شیمیایى که در تولید محصولمصرف کودها و سم. باشدمی ویژه در کشورهای در حال توسعه

ها با افزایش خطرهایی و باقی مانده سمها رود به دلیل تجمع فلزهای سنگین، نیتراتمی کشاورزى به کار

های هورمونی و مانند آن سالمت دام و جامعه را تهدید ها، اختاللسرطان های جسمی و ذهنی،همچون اختالل

تواند در مسیر تامین امنیت و سالمت غذایی مورد استفاده بنابراین تنوع زیستی و ذخایر ژنتیك می. کندمی

. ن از تنوع زیستی در زمینه اکوتوریسم، تهیه گیاهان دارویی و خوراك دام بهره بردتواقرارگیرد و همچنین می

های ناشی از غذا که در ترویج و گسترش استفاده از تنوع زیستی برای کاهش بیماری شود:پیشنهاد میبنابراین 

ها و این قبیل بیماری های درمانشوند و دررذاستای کاهش هزینههای شیمیایی ایجاد میاثر استفاده از نهاده

هایی که ای بهتر و خوش طعم تر و کاهش آسیببهبود کیفیت مواد غذایی، تولید مواد غذایی با ارزش تغذیه

 های شیمیایی بر محیط زیست. در اثر استفادهی بیش ازحد نهاده

                                                           
1 - Sundra 
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سمیت های شیمیایی برای کاهش خطرات ناشی از ی بیش از حد از نهادهوضع قوانین منع استفاده -

 زیست.ها و کاهش آلودگی محیطآفت کش

رعه و نیز اطالع رسانی در مورد اهداف و پیامدهای بلندمدت در استفاده از تنوع زیستی بر محیط مز -

های ارتباط جمعی در دستور کار مسئولین های ترویجی و نیز رسانهسالمت اکوسیستم از طریق رسانه

 مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی 

یستی، با استفاده از رترویج و گسترش تنوع ها( برای  NGOهای غیردولتی)ویت و ساماندهی نهادتق -

نیروهای تحصیلكرده و آموزش دیده بومی جهت آموزش های تخصصی و عمومی برای گروه مخاطب 

 در مناطق مختلف.

ز متكی اب ناشی افزایش دانش فنی و اطالعات عمومی کشاورزان در زمینه مزایای تنوع زیستی و عواق -

های جانبی بخصوص کودهای شیمیایی و سموم از طریق استفاده از کارشناسان کشاورزی بودن به نهاده

 به عنوان مشاورین مزرعه

یت حمایت های معنوی و خصوصا مادی و تامین بودجه بهنگام در راستای بهبود و کارآمدی مدیر -

 ط هر منطقه.تنوع زیستی در مناطق مختلف با در نظر گرفتن شرای
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 یراز.ش. دانشگاه آزاد سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو

اکوسیستم  . مفهوم و اهمیت تنوع زیستی در پایداری1396ضیاءالدین. و پروانه یوسفوند. باده یان,  (2

یط زیست چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشكده مح ها.

 .دانشگاه تهران

یستی در زای تنوع ارزیابی سریع تهدیده. 1397، پورابراهیم، شراره. و کابلی، محمد. .باقری، زهرا (3

حیط فصلنامه علمی پژوهشی م. Gisمجموعه حفاظتی جاجرود با استفاده از سامانه تصمیمگیری و 

 .1، سال دهم، شمارهزیست جانوری

گیهای (. شایست1398علم بیگی، امیر و رضوانفر، احمد.) ;موجد محمدی، سید حمید ;بابایی، مونا (4

هش طبیعی برای آموزش تنوع زیستی ، فصلنامه پژوحرفه ای اعضا هیات علمی کشاورزی و منابع 

 .1398، تابستان 49مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 

ل یكم، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سا. 1391. نعمت اله، ، شیری عبدالحمیدپاپ زن،  (5

 .126-113، صص 1، پیاپی 1 شماره

لوژی در ی به عنوان دستمایه اصلی بیوتكنو. نقش تنوع زیست1384دهناد, علیرضا و حسن منیری فر.  (6

كنولوژی تامنیت غذایی، چهارمین همایش ملی بیوتكنولوژی ایران، کرمان، مرکز بین المللی علوم و 

 پیشرفته و علوم محیطی.
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 محصوالت پذیرش های مولفه بررسی. 1392رجبی، آمنه، شبانعلی فمی، حسین، مهتاب، پورآتشی.  (7
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