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طبــق  امــا  هســتند  ضــروری  اکوسیســتم  بــرای  حشــرات 
ــرات آب  ــا تغیی ــاً نیمــی از زیســتگاه های خــود را ب ــا تقریب پیش بینی ه
و هوایــی از دســت خواهنــد داد. بــر اســاس یــک تجزیه وتحلیــل جدیــد، 
گــرم شــدن کــره زمیــن در مســیر حــذف تعــداد عظیمــی از حشــرات 
ــرای  ــه حشــرات ب ــد، ازآنجایی ک ــرار دارد. دانشــمندان هشــدار داده ان ق
ــث  ــا باع ــت آن ه اکوسیســتم ضــروری هســتند کاهــش وســیع جمعی
ــده روی زمیــن مــی شــود، باوجــود  اختــالل در زندگــی موجــودات زن
ــا  ــد ام ــدی داده ان ــن تولی ــش کرب ــرای کاه ــور ها ب ــه کش ــی ک قول های
ــه  ــرات، ب ــتگاه های حش ــی از زیس ــاً نیم ــود تقریب ــی ش ــی م پیش بین
ویــژه حشــرات گرده  افشــان کــه در معــرض بیشــتری از تغییــرات آب و 
هوایــی هســتند تــا پایــان قــرن از بیــن خواهنــد رفــت. با این حــال اگــر 
افزایــش دمــا محــدود بــه دمــای 1/5 درجه سلســیوس شــود- کــه البته 
بلنــد پروازانــه نیــز بــه نظــر می رســد- تلفــات حشــرات بســیار پایین تــر 
ــدوده  ــی در مح ــرات آب و هوای ــف تغیی ــطوح مختل ــر س ــت. تأثی اس
ــه  ــل قرارگرفت ــورد تجزیه وتحلی ــی م ــوری و گیاه ــه جان 115000 گون
ــرات آب  ــر تغیی ــت تأثی ــدت تح ــان به ش ــد گیاه ــخص ش ــت و مش اس
ــه  ــرت ب ــل مهاج ــه دلی ــتانداران ب ــدگان و پس ــتند، پرن ــی هس و هوای
ــل  ــور راش ــد. پروفس ــرار می گیرن ــر ق ــت تأثی ــر تح ــر کمت ــاط دیگ نق
وارن اســتاد دانشــگاه شــرق انگلســتان می گویــد: دراین بیــن »حشــرات 
ــه تغییــرات آب و هوایــی  ــوری هســتند کــه ب حســاس ترین گــروه جان

واکنــش نشــان می دهنــد«.

»دیــو گولســون1« اســتاد دانشــگاه ساســکس انگلســتان می گویــد 
مــا می دانیــم کــه حشــرات زیــادی در حــال حاضــر بــه دلیــل از بیــن 
رفتــن زیســتگاه و روش هــای نادرســت زراعــی رو بــه کاهــش هســتند 
ــث  ــدت باع ــه ش ــد ب ــده می توان ــی در آین ــرات آب و هوای ــا تغیی ام

افزایــش ســرعت کاهــش حشــرات شــود.
ــاپ  ــه چ ــراً ب ــه Science اخی ــه در مجل ــدی ک ــق جدی در تحقی
رســیده، محققــان داده هایــی را از نقــاط جغرافیایــی و شــرایط آب 
و هوایــی فعلــی روی 31000 گونــه حشــره، 8000 پرنــده، 1700 
پســتاندار، 1800 خزنــده، 1000 دوزیســت و 71000 گیــاه بــه دســت 
ــق  ــی مناط ــرات را در بعض ــدوده تغیی ــی مح ــپس چگونگ ــد، س آوردن
ــش  ــه متوســط افزای ــد ک ــن مناطــق نواحــی بودن ــد. ای محاســبه کردن
ــر  ــه دیگ ــی نســبت ب ــرات آب و هوای ــر تغیی ــا تحــت تأثی ــای آن ه دم
ــیوس  ــه سلس ــب 1/5، 2 و 3/2 درج ــه ترتی ــال 2100 ب ــا س ــی ت نواح

ــود. ب

ــدوده  ــن مح ــن رفت ــد از بی ــی درص ــر پیش بین ــودار بیانگ ــن نم ای
گونه هــای گیاهــی، حشــرات و مهــره داران در ایــن ســه ناحیــه تــا ســال 

2100 تحــت تأثیــر تغییــرات آب و هوایــی اســت.
ــای 2 و 6  ــد در دم ــای 3/2، 18 درص ــرات در دم ــد حش 49 درص
ــی از محــدوده  ــش از نیم ــه سلســیوس بی ــای 1/5 درج درصــد در دم
ــان شــد  ــات بی ــن مطالع ــن در ای ــد. همچنی خــود را از دســت می دهن

1 Dave Goulson

»حشــرات حســاس ترین گــروه جانــوری هســتند کــه بــه 
نشــان می دهنــد«.  واکنــش  و هوایــی  تغییــرات آب 

چراکــه حشــرات نقــش مهمــی را در زنجیــره غذایــی بــازی می کنند 
ــه روال طبیعــی خــود  ــدون حشــرات ب و اکوسیســتم ها نمــی تواننــد ب
ادامــه دهنــد. وی بــه مــردم هشــدار می دهــد کــه بایــد نگــران باشــند 
زیــرا زندگــی انســان وابســته بــه گرده افشــان ها، خــاک حاصلخیــز، آب 

ســالم و بیشــتر از همــه بــه اکوسیســتم ســالم اســت.
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ســه گــروه از گرده افشــان ها در بیــن حشــرات، بــه تغییــرات آب و 
هوایــی حساســیت بیشــتری دارنــد.

ــی  ــای جنوب ــتلنبوش آفریق ــگاه اس ــتاد دانش ــی2« اس »گای میجل
ــون ســال گذشــته  ــا طــی دو میلی ــش دم ــد اســت ســرعت افزای معتق
به نــدرت به انــدازه ســطوح پیش بینی شــده در چنــد دهــه اخیــر 

ــت. اس
»وارن3« مــی گویــد ملت هــای جهــان به خوبــی از رونــد و وضعیــت 
ــات الزم و بیشــتری در  ــر هســتند و اقدام ــی باخب ــرات آب و هوای تغیی
ــد  ــن ســؤال را مطــرح کــرد رون ــد ای ــاز اســت. بای ــه موردنی ــن زمین ای
ــوان  ــی می ت ــه زمان ــا چ ــد و ت ــه ح ــا چ ــی را ت ــای جهان ــش گرم افزای
ــت  ــت و هم ــم درس ــک تصمی ــخ آن در ی ــه پاس ــه البت ــش داد ک کاه

جهانــی اســت.
مطالعــات دیگــری نیــز اخیــراً منتشرشــده اســت و نشــان می دهــد 
ــد از  ــه 15 درص ــان ک ــده جه ــم و محافظت ش ــق مه ــوم از مناط یک س
ــت  ــر فعالی ــت تأثی ــدت تح ــود به ش ــامل می ش ــن را ش ــره زمی کل ک
ــه دام و شهرنشــینی  ــا، چــرای بی روی ــه ســاخت جاده ه انســانی ازجمل

هســتند.
»کنــدال جونــز4« محقــق دانشــگاه کویینزلنــد اســترالیا نیــز مــی 
گویــد یــک شــبکه منظــم حفاظتــی بــرای حمایــت از گونه هــا ضــروری 
و الزم اســت. اگــر اجــازه داده شــود کــه شــبکه های حفاظتــی تخریــب 
ــد  ــش خواه ــوع زیســتی به شــدت افزای ــات تن ــدون شــک تلف شــوند ب
ــت  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــر5  ب ــط لییت ــه توس ــه ای ک ــت. در مقال داش
به نقــد و تحلیــل پدیــده ی آرماگــدون اکولوژیکــی پرداختــه اســت کــه 

ــم: ــی از آن می پردازی ــان بخش های ــه بی ــر ب در زی
چهــار ســال پیــش یــک گــروه از حشــره شناســان آلمانــی گــزارش 
کردنــد کــه کاهــش قابل توجهــی در بیومــس موردنیــاز حشــرات اتفــاق 
افتــاده اســت. ایــن گــزارش شــوکه کننــده بــدون اینکــه مــورد آزمایــش 
ــدداً  ــش مج ــن6  و همکاران ــط هالم ــال 2017 توس ــرد در س ــرار بگی ق
ــانه ها  ــوش رس ــب جنب وج ــه موج ــن مقال ــه ای ــید؛ ک ــاپ رس ــه چ ب
شــد و عبــارت »آرماگــدون اکولوژیکــی« در سراســر جهــان به ســرعت 
انتشــار یافــت. لییتــر در مقالــه ای کــه در ســال 2018 بــه چــاپ رســاند 
ــا در  ــود ام ــکار نمی ش ــده ان ــش مطرح ش ــن کاه ــه ای ــد اگرچ می گوی
ــه توجــه داشــت:  ــه دو نکت ــه بایســت ب ــن دو مقال ــدن ای ــگام خوان هن
1( اطالعــات بــر پایــه ی بیومــس گردآوری  شــده نــه گونه هــا 2( 
محل هــای مشخص شــده به  طــور مســتمر نمونه  بــرداری نشــدند و 
نماینــده جهانــی نیســتند و در حقیقــت نویســندگان آلمانــی نتوانســتند 
رابطــه ای بیــن ایــن کاهــش مشــاهده  شــده بــا تغییــرات آب و هوایــی 
ــه ی  ــد. رابط ــرار کنن ــا برق ــرف آفت کش ه ــا مص Climate Change ی
ــده  ــل مطرح ش ــالیان قب ــرات س ــی حش ــوع و فراوان ــتگاه، تن ــن زیس بی
اســت. ازنظــر ایــن نویســنده توجــه زیــاد رســانه ها بــه ایــن مطالعــه ی 
ــل  ــا قب ــه از مدت ه ــت ک ــد اس ــت و معتق ــی اس ــز عجیب ــاص، چی خ
بعضــی از گروه هــای حشــرات در حــال کاهــش بوده انــد و حتــی 
کاهــش شــدید در جمعیــت پروانه هــا و شــب پره های انگلیســی در 

ــوده اســت. طــول دو دهــه ی گذشــته بســیار مطــرح ب
 لییتــر می گویــد: بیشــتر مطالعــات انجام شــده در خصــوص کاهــش 
ــته  ــه درگذش ــت ک ــواردی اس ــان م ــر روی هم ــرات ب ــت حش جمعی
بیان شــده و تمرکــز بــر روی آن حشــراتی اســت کــه بــرای مــا 
به گونــه ای مهم تــر بودنــد امــا تکلیــف حشــرات دیگــر ماننــد حشــره ی 
ــواده ی Bibionidae چــه می شــود؟  ــی و مضــر از خان مضــر و همه جای
 Rothamsted ــام ــه ن ــی ب ــا قدمت ــی ب ــک اطالعات ــتان بان در انگلس
Research کــه داده هــای مربــوط بــه آن از شــبکه ی جهانــی اطالعاتــی 
ــته بندی  ــال را دس ــش از 50 س ــوری بی ــی و ن ــای مکش ــار تله  ه از آم

ــای  ــس ه ــه مگ ــی ازجمل ــرات مختلف ــم حش ــه تراک ــرده درنتیج ک
Bibionid نیــز در دســترس بــوده اســت در حالــی کــه مطالعــه ی خاصی 
ــر  ــس از ذک ــم. پ ــاهده نکرده ای ــه آن مش ــوط ب ــس مرب ــر بیوم از تغیی
ــی  ــات کاف ــود اطالع ــدم وج ــوص ع ــرر در خص ــای مک ــاهد مثال ه ش
ــه  ــد ک ــد می کن ــان قی ــنده، در پای ــن نویس ــط ای ــه توس ــن زمین در ای
ســناریوی آرماگــدون اکولوژیکــی منجــر بــه تزریــق بودجــه درزمینــه ی 
پــروژه هــای بلندمــدت نمونه بــرداری از حشــرات نخواهــد شــد امــا بــا 
ــدازد  ــه فکــر می ان ــی در سراســر جهــان را ب ــن  حــال مؤسســات مال ای
ــت  ــتم حمای ــظ اکوسیس ــدار و حف ــاورزی پای ــدی از کش ــه به طورج ک
نمایــد. لییتــر امیــدوار اســت کــه ایــن پدیــده ی آرماگــدون اکولوژیکــی 
یــک فراینــد اغراق شــده باشــد ولــی به هرحــال تلنگــری بــرای افــرادی 

ــد. ــا کاهــش تنــوع زیســتی را دارن اســت کــه قــدرت مقابلــه ب
ــت 2018  ــه در 31 اگوس ــه ای ک ــه در مقال ــب اینک ــه ی جال نکت
ــش  ــر از افزای ــده خب ــاینس چاپ ش ــال س ــط Deutsch در ژورن توس
جمعیــت حشــرات تــا ســالیان آتــی در اثــر افزایــش گرمای جهانــی داده 
ــده  ــام پیش بینی ش ــار و ارق ــن آم ــا ای ــاد ب ــی در تض ــه به نوع ــت ک اس
ــا  ــرای بررســی ایــن پیش بینــی در نســخه آتــی نشــریه، ب قــرار دارد. ب

مــا همــراه باشــید...
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