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محققان عقید ه   د ارند با روند روبه رشد بحران انقراض، جنبش های اعتراضی 
د ر این زمینه شکل می گیرند، هد ف برخی از این اعتراض ها نیل به اهد اف 
بلند پروازانه حفاظت از طبیعت است. شاید یکی از برجسته ترین هد ف ها 
د ر این میان ذخیره و نجات 50 د رصد طبیعت د ر سطح زمین است. اید ه   
»نیمی از زمین« و پیشنهاد های مشابه، مورد توجه طرفد اران محیط زیست 
و سیاست گذاران قرار گرفته است. با این حال، اقد امات زیاد ی د ر خصوص 
شناسایی پیامد های اجتماعی و اقتصاد ی احتمالی آن انجام نشد ه   است. 
د ر صورت  د ریابند  ارزیابی های خود  با  تا  تالشند  د ر  محققان  امروزه 
از  حفاظت  هد ف  با  زمین  سطح  طبیعت  از  نیمی  نجات  و  ذخیره 
قرار  آن  تأثیر  تحت  میزانی  چه  به  و  کسانی  چه  زیستگاه ها،  تنوع 
خواهند گرفت. تیمی متشکل از د انشمند ان، با تجزیه و تحلیل د اد ه های 
و  مرکزی  آفریقای  مانگروی  جنگل های  همچون  را  مناطقی  جهانی، 
پیاد ه   سازی  برای  مستعد  مناطق  به عنوان  بالتیك  مخلوط  جنگل های 
ایجاد منطقه حفاظت شد ه   معرفی کرد ند.  با هد ف  نیمی از زمین و  اید ه   
یافته های آنها، حتی با صرف نظر کرد ن از شهرها و زمین های زراعی با 
وجود زند گی انسانی، نشان د اد حفاظت از تنها نیمی از طبیعت زمین،  به طور 
مستقیم زند گی بیش از یك میلیارد نفر را تحت تأثیر قرار خواهد د اد.

نویسند گان این تحقیق، به رهبری محققان د انشگاه کمبریج،  می گویند: 
»اگرچه اقد امات جد ی برای آیند ه   زند گی بشر روی زمین ضروری است، اما 
مسائلی از جمله عد الت، رفاه و آسایش بشری باید د ر صد ر جنبش حفاظت 
از طبیعت قرار گیرد. به تازگی نتایج مطالعه جد ید انجام شد ه   د ر گروه جغرافیای 
Sustainability Nature انستیتوی تحقیقات د انشگاه کمبریج د ر نشریه

تیم  این  مسئول   ،Judith Schleicher د کتر  است،  رسید ه    چاپ  به 
تحقیقاتی می گوید: »اگرچه علت اصلی تشد ید بحران انقراض د ر طبیعت 
مرد م هستند، اما راه حل کاهش آن نیز خود مرد م هستند«. او اد امه می د هد: 
و  محیط زیست  هم زمان  بهره وری  طبیعت  حفاظت  از  ما  هد ف  »اگر 
زند گی افراد باشد،  باید به مسائل اجتماعی توجه ویژه ای د اشته باشیم«. 
پیش از پایان سال آیند ه   )2020(، رهبران بیشتر کشورهای جهان برای 
رسید ن به یك توافق جهانی د ر حفاظت از تنوع زیستی د ر کنوانسیون تنوع 
زیستی د ر پکن حضور خواهند د اشت. Schleicher می گوید: » اهد اف 
حاصل از کنوانسیون تنوع زیستی پکن می تواند حفاظت از یك نسل را 
تضمین کند«.  وی همچنین افزود: »ما باید د ر مقابل بحران های محیط زیستی 
بلند پرواز باشیم. نکته بسیار مهم د ر رویارویی با عوامل تخریب تنوع 
زیستی، توجه به تأثیرات اجتماعی و اقتصاد ی آن د ر سطح منطقه ای است. 
وجود گونه های متنوع سبب تعاد ل زند گی مرد م خواهد بود«. اید ه   »نیمه 

زمین« برای طبیعت توسط زیست شناس مشهور E.O. Wilson د ر کتابی 
به همین نام د ر سال 2017 مطرح شد. به تازگی، تعد اد ی از سازمان های 
برجسته محیط زیست یك رویکرد جهانی را با هد ف حفظ 30 د رصد 
طبیعت زمین تا سال 2030 و 50 د رصد آن تا سال 2050 تأیید کرد ه   اند. 
برآورد محتاطانه محققان براساس تجزیه و تحلیل د اد ه های موجود حاکی 
از آن است که با حفظ روند جد ید حفاظت، مناطق حفاظت شد ه   گنجایش 
زند گی 760 میلیون نفر د یگر از جمعیت جهان را نیز د ارد یعنی چهار 
برابر بیشتر از 247 میلیون نفری که هم اکنون د ر این مناطق ساکن هستند.

زیستگاه های  از  سرشار  مناطق  د ر  »زند گی  گفت:   Schleicher
کمك  زند گی  شرایط  و  روان  سالمت  بهبود  به  می تواند  طبیعی 
طریق  از  می توانند  حفاظت شد ه    مناطق  نیز،  موارد  بعضی  د ر  کند. 
کنند«. ایجاد  هم  را  جد ید  د رآمد  شغل،  پاید ار  تولید  و  اکوتوریسم 

اگرچه میزان حفاظت از پوشش گیاهی د ر حال افزایش است، اما تعد اد 
گونه ها همچنان رو به زوال است، این امر بیانگر »قطع ارتباط« بین اهد اف 
 Chris بین المللی و فرایند اجرا د ر سطوح محلی و منطقه ای است. د کتر
Sandbrook ، یکی از همکاران این پروژه می گوید: »حفاظت از طبیعت 
نیازمند اقد امات بسیار جد ی است، اما این کار باید با توجه کامل به زند گی 
مرد م و نیازهای آنها انجام شود. عد م توجه به مسائل اجتماعی منجر به 
سیاست حفاظت می شود که برای رفاه و آسایش انسان مضر است. حفاظت 
از طبیعت تنها مشکل مرد م مناطق نیمکره جنوبی نیست. گزارش های اخیر 
حاکی از کاهش شد ید گونه های موجود د ر حیات وحش انگلستان است. 
با این حال، این مطالعه نشان می د هد که د ستیابی به 50 د رصد پوشش 
محیط زیست حتی می تواند بخش هایی از مرکز لند ن را نیز حفظ کند«.

د بیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: یافته های پیش رو د ر این خبر منتج 
از مقاله به خوبی بر حفاظت از مناطقی تأکید می کند که د ر نهایت منجر به 
آسود گی و سالمت بهتر برای زند گی بشر خواهد شد. مناطق حفاظت شد ه   
می توانند د ر ابعاد مختلف نقش های ارزشمند ی را برای انسان ایفا کند. شاید 
اگر مفهوم د رست توسعه پاید ار د ر این مناطق و سایر عرصه های منابع 
طبیعی وضع و اجرا شود، د یگر نیاز به کسب د رآمد از منابع غیرتجد ید شوند ه   
و به نوعی نابود کنند ه   طبیعت نباشد. طبیعت د ر مسیری منطبق با خود می ماند 

و فواید ش را به همه همراهانش خواهد د اد.
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نجات نیمی از طبیعت کره زمین، زند گی بیش از یک میلیارد 
نفر را تحت تأثیر قرار خواهد د اد.
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