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تأثیـرات چنــد وجهی تأمیــن غذا بــر پویایــی انگل-میزبان
اشــاره کــرد .در ایــن مقالــه بــه بررســی تأثیرات مســتقیم و
غیرمســتقیم وجود پســماندهای غذایی بــر گونههای حیات
وحــش پرداختــه شدهاســت و همچنیــن اینکه چگونــه این
موضــوع باعــث تشــدید تعارضــات انســان-حیات وحــش
میشــود .در بخــش دیگــر نیــز بــه اثـرات کاهــش و حذف
پســماندهای غذایــی بر حیــات وحــش پرداخته شدهاســت.
در مجمــوع ،بــر اســاس ایــن مطالعــه ،میتـوان گفــت کــه
الزم اســت به پســماندهای مـواد غذایی و اثـرات آن از جنبه
زیســت محیطــی توجــه بیشــتری شــود و بــه عــاوه لزوم
تغییــر در نگــرش و مدیریــت پســماندهای مـواد غذایی نیز
احســاس میشــود.
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چکیده
پســماندها و هدررفــت م ـواد غذایــی انســانی ،نــه تنهــا از
جنبــه اخالقــی و رفــع نیازهــای فقـرا و گرســنگان مهــم
میباشــد ،بلکــه از جنبههــای مختلــف محیطزیســتی نیــز
حائــز اهمیت اســت .یکــی از مســائل جدیــد و نوظهــور ،در
دســترس بــودن پســماندهای غذایــی بـرای حیــات وحش
میباشــد .حیوانــات وحشــی ممکــن اســت فقــط گاهــی
از پســماندهای غذایــی اســتفاده کننــد ،و یــا حتــی ممکــن
اســت کامـ ً
ا متکــی و وابســته بــه آنهــا باشــند .از اثـرات
فراهــم بــودن پســماندهای غذایــی بر حیــات وحــش برای
نمونــه میتـوان بــه تغییــر تراکــم جمعیــت ،تغییــر توزیــع
گونــه و جمعیــت ،تغییــر محــدوده گســتره خانــه ،تغییــر
تعامــات جامعــه و تغییــر عملکــرد اکوسیســتم و همچنین
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مقدمه
یکــی از چالشهــای تغییــر سیســتمهای طبیعــی
توســط انســان ورود پســماندهای غذایــی بــه طبیعــت
اســت .حداکثــر  %26زبالههــا در مناطــق شــهری
میتوانــد از مــواد غذایــی دور ریختــه شــده تشــکیل
شــده باشــند ،کــه همــه آنهــا بــه طــور مناســب
دفــع نمیشــوند (.)Carpenter & Savage, 2021
مقادیــر زیــادی مــواد غذایــی تولیــد شــده بــرای
مصــرف انســان یــا دام در طــی تولیــد ،حمــل و
نقــل و ذخیرهســازی از بیــن رفتــه یــا بــه راحتــی
دور ریختــه میشــود (Newsome & Van Eeden,
)2017a؛ هــر ســاله  1/3میلیــارد تــن مــواد غذایــی
تولیــد شــده بــرای مصــرف انســان (یــک ســوم کل
تولیــد) از بیــن رفتــه یــا هــدر مــیرود .ایــن آمــار
نگرانکننــده اســت زیــرا در ســطح جهانــی تقریبـ ًا از
هــر  8نفــر  1نفــر بــه غــذای کافــی دسترســی نــدارد؛
بــا ایــن وجــود یــک مســئله در حــال ظهــور ایــن
اســت کــه غــذای هــدر داد ه شــده توســط انســان
اغلــب در دســترس حیوانــات وحشــی قــرار میگیــرد.
بــه عنــوان مثــال :در آفریقــا و اروپــا ،بیــش از 10
میلیــون تــن الشــه گاو ذبــح شــده هــر ســاله دور
ریختــه میشــود و در اســترالیا و ایــاالت متحــده
آمریــکا ســاالنه  3تــا  4میلیــون تــن غــذای خوراکــی
در زبالهدانهــا ریختــه میشــود .بــه همیــن ترتیــب،
هــر ســاله  6/8میلیــون تــن ماهــی پــس از صیــد،
یــا  %8از کل صیــد جهانــی دور ریختــه میشــود
(.)Newsome & Van Eeden, 2017b
حیوانــات وحشــی در محیطهــای خــارج از شــهر
و حتــی حیوانــات وحشــی شــهری میتواننــد
پســماندهای مــواد غذایــی را قبــل از حمــل و نقــل
بــه محــل دفــن زبالــه مصــرف کننــد و بــه عنــوان
شــکل دیگــری از حــذف مــواد زائــد غذایــی عمــل
کننــد .بــه طــور کلــی ،نشــان داده شــده اســت کــه بــا
شهرنشــینی ،حیوانــات بــه طــور فزاینــدهای از مــواد
زائــد غذایــی انســان تغذیــه میکننــد .ایــن مســئله
در پســتانداران ،ماننــد کایوتهــا و روبــاه کیــت،
پرنــدگان ،خزنــدگان و حتــی مورچههــای شــهری
گــزارش شــدهاســت (.)Carpenter & Savage, 2021
گونههــای حیــات وحــش کــه در چشــمانداز تغییــر
یافتــه توســط انســان یــا در نزدیکــی ســکونتگاهها

یــا آن چشــماندازها زندگــی میکننــد ،معمــو ًال
تغییــر قابــل توجهــی را در دسترســی بــه منابــع ،بــه
ویــژه مــواد غذایــی ،تجربــه میکننــد (Fehlmann
.)et al., 2021
در دســترس بــودن پســماندهای غذایــی بــرای
حیــات وحــش میتوانــد تأثیــرات چشــمگیری بــر
بومشناســی آنهــا و زندگــی انســانها داشــته باشــد؛
از جملــه اثــرات بومشــناختی آن میتــوان بــه تغییــر
تراکــم جمعیــت ،تغییــر توزیــع گونــه و جمعیــت ،تغییر
محــدوده گســتره خانــه ،تغییــر تعامــات جامعــه،
تغییــر عملکــرد اکوسیســتم و همچنیــن تأثیــرات
چنــد وجهــی تأمیــن غــذا بــر پویایــی انگل-میزبــان
اشــاره کــرد .ایــن امــر زمانــی آشــکار میشــود کــه
بومشناســی و رفتــار حیــات وحــش بــا دسترســی بــه
زبالههــای غذایــی تغییــر کنــد و دسترســی حیوانــات
وحشــی بــه پســماندهای غذایــی روی گونههــای
دیگــر و فرآیندهــای بــوم شــناختی تأثیــر بگــذارد ،که
در نتیجــه تعارضــات تشــدید شــده ،و خطــر آســیب
یــا مــرگ و میــر در اکوسیســتمهای تحــت ســیطره
انســان افزایــش مییابــد .همچنیــن پســماندهای
غذایــی انســان کــه بــه راحتــی در دســترس هســتند،
ممکــن اســت فاقــد نیازهــای تغذی ـهای مخصــوص
گونههــای حیــات وحــش بــوده و بــه عــاوه ممکــن
اســت حــاوی ترکیبــات ســمی کشــنده باشــند و یــا
ســبب گســترش بیماریهــا شــوند (& Newsome
Van Eeden, 2017a, 2017b; Schulte-Hostedde et
;al., 2018; Strandin et al., 2018; Kirby et al., 2019

.)Rohini et al., 2020; Carpenter & Savage, 2021
بنابرایــن در ایــن مقالــه ،میــزان اســتفاده حیوانــات
وحشــی از پســماند غذایــی ،تأثیــرات مســتقیم بــر
اکولــوژی و رفتــار حیــات وحــش ،اثــرات غیرمســتقیم
بــر حیــات وحــش و جوامــع زیســت محیطــی ،ســایر
تأثیــرات بــر ســامت حیــات وحــش ،درگیــری
انســان و حیــات وحــش و یــک مــدل مفهومــی مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج ایــن مطالعــه،
مفاهیــم مهمــی را بــرای درک مکانیس ـمهایی ارائــه
میدهــد کــه در دســترس بــودن غذاهــای تأمیــن
شــده توســط انســان بــر حیوانــات وحشــی دارد و
انگیــزهای بــرای تغییــر نحــوه مدیریــت پســماندهای
مــواد غذایــی را فراهــم میکنــد.
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میزان پسماند غذایی در رژیم غذایی حیات
وحش
حیوانــات وحشــی ممکــن اســت فقــط گاهــی از
پســماندهای غــذا اســتفاده کننــد ،امــا همچنیــن
میتواننــد کامــ ً
ا بــه ایــن منبــع غذایــی متکــی
باشــند .در مطالعــهای ،در مــورد اســتفاده از
پســماندهای غذایــی انســانی توســط پســتانداران
شــکارچی بــا انــدازه بــدن بیــش از  1کیلوگــرم ،ایــن
طیــف اســتفاده برجســته شــده اســتNewsome .
و همــکاران ( )2015نشــان دادنــد کــه بــه طــور
متوســط ،بیــن  %10تــا  %50از رژیمهــای پســتانداران
شــکارچی حــاوی پســماند غذایــی اســت ،هرچنــد در
برخــی مــوارد بیــش از  %90را شــامل میشــود.
فاکتورهــای مختلفــی وجــود دارد کــه میــزان اســتفاده
از پســماندهای غذایــی را در ایــن گونههــا کنتــرل
میکننــد؛ بــرای نمونــه ،در صــورت کمبــود و نبــود
طعمههــای وحشــی ،ممکــن اســت از پســماندهای
غذایــی اســتفاده شــود .همچنیــن ميــزان اســتفاده
ممكــن اســت مربــوط بــه ترجيحــات غذايــي باشــد؛
برخــي شــكارچيان احتمــا ًال ترجيــح میدهنــد برخــي
از انــواع ضايعــات مــواد غذايــي را نســبت بــه ســاير
مــوارد اســتفاده کننــد .اســتفاده متفــاوت ممکن اســت
کیفیــت زیســتگاه یــا ترجیحــات شــکار را منعکــس
کنــد ،بعضــی از شــکارچیان شــکار زنــده را بــه الشــه
یــا زبالــه ترجیــح میدهنــد؛ بنابرایــن اســتفاده
انحرافــی در گونههــای شــکارچی انفــرادی همچنیــن
ممکــن اســت منعکــس کننــده وضعیــت اجتماعــی
آنهــا باشــد ،بــه ایــن وســیله افــراد زیردســت و در
رده پاییــن گــروه و افــراد نابالــغ بیشــترین مصــرف از
مــواد زائــد غذایــی را دارنــد؛ زیــرا آنهــا نمیتواننــد
بــه کشــتارهای طعمههــای وحشــی دسترســی پیــدا
کننــد یــا بــرای اجتنــاب از آســیب ،کشــتار و کاهــش
رقابــت درونگون ـهای از مــواد غذایــی زائــد اســتفاده
میکننــد .در مقابــل ،همچنیــن ممکــن اســت افــراد
بــا موقعیــت رده بــاال بــر مناطقــی دارای پســماندهای
زیــاد غذایــی و رژیمهــای غذایــی بــا کالــری بــاال
تســلط یابنــد؛ بــا ایــن وجــود وجــه اشــتراک در همــه
ایــن مــوارد ایــن اســت کــه پســتانداران شــکارچی
میتواننــد بــه راحتــی جــذب غذاهــای تهیــه شــده
توســط انســان شــوند؛ همیــن امــر در مــورد ســایر

گروههــای طبقهبنــدی نیــز صــدق میکنــد
( .)Newsome & Van Eeden, 2017bدورریزهــا در
قالــب ماهیهــای کــم حجــم و کوچــک ،زائــدات یــا
گونههــای غیــر تجــاری یــک منبــع غذایــی مهــم
بــرای بســیاری از پرنــدگان دریایــی ( 52درصــد) در
سراســر جهــان هســتند ( .)Giménez et al., 2021بــه
عنــوان مثــال :تخمیــن زده میشــود کــه دورریــز
صنعــت شــیالت بــا وجــود کاهــش آن نســبت بــه
ســالهای قبــل (بــرای نمونــه کاهــش  %48در
 2010در مقایســه بــا ســال  )1990در دریــای شــمال
بیــن حــدود  3/5میلیــون پرنــده دریایــی را حمایــت و
پشــتیبانی میکنــد (.)Sherley et al., 2020
تأثیــرات پســماند غذایــی بــر اکولــوژی و
رفتــار حیــات وحــش
عــاوه بــر تغییــر در ترجیحــات غذایــی ،توزیــع و
کمیــت مــواد زائــد غذایــی احتمــا ًال بــر ظرفیــت قابــل
تحمــل ،رفتــار و اســتفاده از زیســتگاه حیــات وحــش
تأثیــر میگــذارد .فرضیــه پراکندگــی منابــع ()RDH
پیشبینــی میکنــد کــه پراکندگــی فضایــی لکــه
غذایــی ،انــدازه قلمــرو را تعییــن میکنــد ،در حالــی
کــه غنــای لکههــا انــدازه گــروه را تعییــن میکنــد؛
بنابرایــن ،جایــی کــه منبــع غذایــی فراوانــی در یــک
مــکان کانونــی وجــود دارد ،حیــات وحــش ممکــن
اســت جمــع شــده و فعالیتهــای روزمــره خــود
را حــول ایــن منبــع غذایــی متمرکــز کنــد و دارای
انــدازه گــروه بزرگتــری شــود .مطالعــات مــوردی
در مــورد دینگــو ( )Canis dingoو خرسهــای
آمریــکای شــمالی ( )Ursus sppمثالهــای ایدهآلــی
را بــرای برجستهســازی چنیــن اثراتــی ارائــه
دادهاســت؛ در مــورد دینگوهــا ،کاهــش گســتره خانــه
و جابجاییهــا ،انــدازه گــروه بزرگتــر ،افزایــش نــرخ
همخونــی و تغییــر در اجتماعــی بــودن و اســتفاده از
زیســتگاه گــزارش شــدهاســت (Newsome & Van
 .)Eeden, 2017b; Rohini et al., 2020همچنیــن
تحقیقــات نشــان داده کــه تراکــم کایــوت در مناطقــی
کــه بیشــترین اســتفاده از غــذای مرتبــط بــا انســان
را داشــته 8 ،برابــر افزایــش یافتهاســت؛ بــه عــاوه
افزایــش  7برابــری گربــه ( )Felis catusو روبــاه
معمولــی نیــز گــزارش شدهاســت (Newsome et
 .)al., 2015تراکــم جمعیــت گوشــتخواران بــا انــدازه
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متوســط نیــز در زیســتگاههای شــهری ،ممکــن
اســت بــه دلیــل افزایــش منابــع غذایــی مرتبــط بــا
پســماندهای غذایــی انســان افزایــش یابــد .دسترســی
بــه زبالههــای غذایــی انســانی بــه خصــوص
در مناطــق شــهری بــا کاهــش گســتره خانــه در
راکونهــا ،افزایــش تراکــم جمعیــت در کایوتهــا و
کاهــش زمــان صــرف غذایابــی در خرسهــای ســیاه
ارتبــاط دارد ( .)Beckmann and Berger 2003ایــن
مزایــا ،نتیجــه کالــری اضافــی موجــود در مــواد زائــد
غذایــی اســت (.)Carpenter & Savage, 2021
از اثــرات دیگــر میتــوان بــه مــرگ و میــر
گونههــای حیــات وحــش اشــاره کــرد .مــرگ و
میــر زیــاد خــرس در اثــر برخــورد وســایل نقلیــه بــه
طــور خــاص بــا جــذب خرسهــا بــه زبالههــا نیــز
ارتبــاط داشــت ه اســت .برخــورد بــا قطارهــا همچنیــن
عامــل اصلــی مــرگ و میــر خرسهــای گریزلــی
در بعضــی از مناطــق کانــادا بودهاســت ،جایــی کــه
آنهــا توســط غــات ریختــه شــده از قطارهــای
بــاری بــه ســمت خطــوط ریــل جــذب میشــوند؛
بنابرایــن ،در حالــی کــه مناطــق حــاوی پســماندهای
غذایــی ممکــن اســت غــذای خرسهــا را تأمیــن
کننــد ،ممکــن اســت بــا افزایــش مــرگ و میــر اثــرات
مثبــت را نفــی کنــد .تغییراتــی در دموگرافــی و رفتــار
خــرس نیــز در مناطــق شــهری مرتبــط بــا زبالههــای
غذایــی مشــاهده شــده اســت (Newsome & Van
.)Eeden, 2017b
غــذای تأمیــن شــده توســط انســان بــه عنــوان عاملی
در تغییــر رفتــار حیوانــات ،پویایــی جمعیــت و ســاختار
جامعــه شــناخته میشــود .بــا ایــن حــال ،مطالعــات
کمــی پیگیــر ایــن موضــوع بودهانــد کــه وقتــی ایــن
منبــع غذایــی انســانی کاهــش یابــد ،چــه اتفاقــی
میافتــد .حــذف یــا کاهــش تأمیــن منابــع انســانی
بــه احتمــال زیــاد آثــار زیســت محیطــی قابــل توجهی
خواهــد داشــت .بــه عنــوان مثــال :اگــر یــک گونــه
معیــن از نظــر محلــی فــراوان باشــد و بــه غذاهــای
تهیــه شــده توســط انســان متکــی باشــد ،کاهــش
چنیــن غذاهایــی میتوانــد ایــن گونههــا را مجبــور
بــه تغییــر غذاهــای جایگزیــن کنــد (Newsome et
)al., 2019؛ چنیــن تغییراتــی میتوانــد تأثیــرات قــوی،
هــر چنــد گــذرا ،بــر گونههــای طعمــه جایگزیــن

داشــته باشــد ،بــه ویــژه در مــواردی کــه غــذای
انســانی باعــث افزایــش فــراوان شــکارچیان شــده و
در نتیجــه زمینــهای بــرای افزایــش شــکار فراهــم
میکنــد ()Courchamp et al., 2000؛ بــرای نمونــه،
دینگوهـ�ا ترجیـ�ح میدهنـ�د مـ�وش صحرایـ�ی( (�Pseu
 )domys desertorرا در مناطقــی کــه پســماندهای
غذایــی محــدود شــده شــکار کننــد ،در حالــی کــه
در مناطقــی کــه پســماندهای غذایــی بــه طــور مداوم
در دســترس بــوده ،رژیــم دینگــو ،طعمههــای محیــط
زندگــی را نشــان نــداد ه اســت .کاهــش در دســترس
بــودن پســماندهای مــواد غذایــی نیــز بــر تعامــات
بیــن دینگوهــا تأثیــر گذاشــته اســت؛ زیــرا در جایــی
کــه پســماندهای غــذا برداشــته شــده ،آدمخــواری
کاهــش یافتــه و ممکــن اســت مصــرف یــک
شــکارچی درجــه متوســط (مزوشــکارچی) ماننــد
گربـ�ه وحشـ�ی( ( )Felis catusافزایــش یابــد (�New
 .)some et al., 2019همچنیــن در مــورد خرسهــا،
بســته شــدن محــل دفــن زبالههــا در پــارک ملــی
یلوســتون منجــر بــه افزایــش ســریع مــرگ و میــر
خــرس گریزلــی ( )Ursus arctos horribilisو افزایــش
بیــش از  5برابــری گســتره خانــه شــد ه اســت .اثــرات
مشــابهی بــرای خرسهــای ســیاه آمریکایــی نیــز
مشــاهده شــد ه اســت.
اثرات غیرمستقیم بر سایر گونهها و جوامع
زیستی
قابــل پیشبینــی بــودن زبالههــای غذایــی بــه
عنــوان یــک منبــع میتوانــد باعــث افزایــش
جمعیــت گونههــای فرصتطلــب شــده و بــه
نوبــه خــود دینامیــک شکار-شــکارچی و شــکارچی-
شــکارچی را تغییــر دهــد (Newsome & Van Eeden,
 .)2017b; Rohini et al., 2020بــه عنــوان مثــال:
خرسهایــی کــه خرسهــای دیگــر را در اطــراف
زبالههــا تحمــل میکننــد .وجــود ســگهای
ولگــرد در ارتبــاط بــا زبالهدانهــا ،وجــود گونههــای
دیگــر از جملــه گرگهــای یالــدار (Chrysocyon
 ،)brachyurussمورچــه خــوار غــول پیکــر (�Myrme
 )cophaga tridactylaو پــودو (( )Pudu pudaیــک
گــوزن آســیبپذیر در ســطح جهانــی) را تعییــن
میکنــد؛ ایــن گونههــا یــا از مناطقــی بــا حضــور
ســگهای ولگــرد اجتنــاب میکننــد یــا از طریــق

شــکار از بیــن میرونــد؛ بــرای نمونــه %50 ،حمــات
بـ�ه پـ�ودو ،مرگبـ�ار بیـ�ان شـ�دهاسـ�ت( (�Silva-Rodrí
guez & Sieving, 2012; Newsome & Van Eeden,
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.)2017b
حــذف یــک منبــع غذایــی انســانی میتوانــد پویایــی
طعمــه درنــده را تغییــر دهــد؛ ماننــد مــورد کفتارهــای
خــالدار ( )Crocuta crocutaکــه در طــول روزههــای
مســیحی کــه پســماندهای غذایــی محــدود بــوده،
شــکار االغهــای اهلــی را افزایــش دادنــد .افزایــش
در دســترس بــودن مــواد زائــد غــذا میتوانــد تأثیــر
مشــابهی داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال :صیــد
بیرویــه و افزایــش پســماندها در محلهــای دفــن
زبالــه باعــث تغییــر پایــگاه منابــع شــبکههای غذایــی
ســاحلی شــده و همچنیــن ،تهیــه مــواد غذایی توســط
انســان میتوانــد عملکردهــای اکوسیســتم ارائه شــده
توســط گیاهخــواران فرصتطلــب را ،کــه بــه عنــوان
پراکندهکننــدگان بــذر عمــل میکننــد ،تغییــر دهــد؛
بــه عــاوه افزایــش فعــل و انفعــاالت بیــن گونههــا
در منابــع زبالــه مــواد غذایــی ممکــن اســت منجــر به
افزایــش دورگههــا شــود .بــه عنــوان مثــال :برخــی از
گونههــای سگســان (کایــوت ،گــرگ خاکســتری
و ســگ خانگــی) میتواننــد بــا هــم آمیــزش کــرده
و فرزنــدان بــارور داشــته باشــند .در جاهایــی کــه
جمعیــت گرگهــای خاکســتری کوچــک و منــزوی
اســت ،کایوتهــا و گرگهــا بــا یکدیگــر جفتگیــری
میکننــد .بــه طــور گســتردهتر ،هیبریداســیون بــا
بســتگان اهلــی تهدیــدی اساســی بــرای حفاظــت
از گونههایــی ماننــد گرگهــای اتیوپــی ،دینگــو
اســترالیایی و گربههــای وحشــی اســکاتلندی تلقــی
میشــود (.)Newsome & Van Eeden, 2017 b
انتقال بیماری و تأثیر بر سالمت حیاتوحش
افزایــش تعامــل بیــن حیوانــات وحشــی و خانگــی
میتوانــد شــیوع بیمــاری و عوامــل بیمــاریزا را
بیــن حیوانــات وحشــی ،دامهــا ،ســایر حیوانــات
اهلــی و گاهــی اوقــات انســان تســهیل کنــد .افزایــش
خطــر انتقــال بیمــاری بــه دلیــل افزایــش تراکــم
ســگهای ولگــرد ،میتوانــد گونههایــی ماننــد
ســگهای وحشــی آفریقایــی و گرگهــای اتیوپــی
را تهدیــد کنــد؛ همچنیــن مشــخص شدهاســت کــه
مــرگ و میــر مربــوط بــه بیمــاری در مناطــق شــهری

نســبت بــه مناطــق حومــه و روســتاها بــرای راکــون
بیشــتر بودهاســت ( .)Prange et al., 2003بــه ســبب
حضــور در زبالهدانهــای مــواد غذایــی ،حیوانــات
در معــرض خطــر مصــرف پالســتیک و ســایر مــواد
زائــد غیــر قابــل هضــم قــرار دارنــد؛ بــرای نمونــه ،در
الک پشــتها مشــخص شدهاســت کــه  3تــا %25
پالســتیک در محتویــات گوارشــی ،باعــث کاهــش
 2/5تــا %20در فراوانــی غــذای دریافتــی و کل انــرژی
موجــود شدهاســت و در نتیجــه در مقایســه بــا الک
پشــتهایی کــه تحــت تأثیــر پالســتیک نبــوده
انــد 10،تــا  %15شــاخص وضعیــت پایینتــر و 10
تــا  %88کاهــش کل بــاروری فصلــی رخ دادهاســت
( .)Marn et al., 2020همچنیــن درگــرگ یالــدار
مشــخص شــدهاســت کــه زبالههــای غیــر قابــل
هضــم انســانی (ماننــد پالســتیک) در حــدود  %40از
نمونههــای مدفــوع و در دینگوهــا حــدود  %17وجــود
داشــتهاســت.
تهیــه غــذا توســط انســان میتوانــد بــر پویایــی
میزبان-انــگل تأثیرگــذار باشــد؛ ســه مکانیســم اولیــه
در ایــن رابطــه پیشــنهاد شــده اســت )1( :بــا تغییــر
رفتارهــای حرکتــی و ارتباطــی میزبــان )2( ،بــا تغییــر
جمعیتشناســی میزبــان )3( ،بــا تغییــر سیســتم
ایمنــی بــدن میزبــان .سیســتم ایمنــی بــرای توانایــی
میزبــان در مقاومــت و مقابلــه بــا عفونــت بســیار مهم
اســت ،امــا بــرای تأمیــن انــرژی و مــواد مغــذی بــا
ســایر صفــات فیزیولوژیکــی رقابــت میکنــد .در
تحقیقــات بــر وجــود رابطــه بیــن شــرایط بدنــی و
عفونــت تأکیــد شدهاســت .شــواهد نشــان داد ه اســت
کــه بیــن وضعیــت نامناســب و عفونــت یــک «دور
باطــل» وجــود دارد کــه بــه واســطه ظرفیــت ایمنــی
میزبــان ایجــاد میشــود؛ بــر اســاس ایــن ســناریو،
افــرادی کــه در بدتریــن شــرایط جســمی قــرار دارنــد
دارای حداقــل توانایــی مقاومــت در برابــر عفونتهــا
میباشــند کــه ایــن امــر وضعیــت آنهــا را بیــش از
پیــش بدتــر کــرده و بــه نوبــه خــود باعــث افزایــش
بــار عفونــت میشــود؛ بــا ایــن وجــود ،علیرغــم
مزایــای آشــکاری کــه دسترســی بــه منابــع غذایــی
فــراوان و قابــل پیشبینــی بــه حیوانــات وحشــی
اعطــا میکنــد ،تأثیــرات آنهــا بــر ایمنــی میزبــان
ممکــن اســت در سراســر جهــان مثبــت نباشــد.
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غذاهــای انســانی ممکــن اســت حــاوی آالیندههایــی
باشــد کــه ایمنــی بــدن را مختــل میکننــد ،یــا فاقــد
مــواد مغــذی مهمــی باشــند کــه از طریــق یــک
رژیــم غذایــی طبیعــی متعادلتــر میتوانــد تأمیــن
شــود .ایــن تأثیــرات بــه ویــژه هنگامــی کــه تهیــه
مــواد غذایــی غیــر عمــدی و غیــر هدفمنــد باشــد،
بســیار محتمــل اســت؛ بنابرایــن ،اغلــب ایــن عواقــب
در حیــات وحــش در نظــر گرفتــه نشــدهاســت
(.)Strandin et al., 2018
از آنجایــی کــه پســماندهای غذایــی انســانی بــا
رژیــم غذایــی طبیعــی حیــات وحــش متفــاوت اســت،
مصــرف پســماندهای غذایــی انســان بایــد عواقــب
فیزیولوژیکــی بــرای حیــات وحش ،بــه ویــژه تاثیراتی
مربــوط بــا گلوکــز و متابولیســم چربــی ،داشــت ه باشــد.
در مطالعـهای نشــان داده شــده کــه زیرمجموعـهای از
بابونهــای زرد بــا دسترســی بــه مــواد زائــد غذایــی
انســان ،دارای تــوده بدنــی بیشــتری بــا مقاومــت بــه
انســولین و افزایــش ســطح ســرمی گلوکــز هســتند.
ایــن بابونهــای زرد همچنیــن دارای ســطح
باالتــری از لپتیــن ،هورمــون پپتیــدی ،هســتند؛ لپتین
بــا کنتــرل اشــتها ،متابولیســم چربــی و تعــادل انــرژی
در بســیاری از پســتانداران ارتبــاط دارد و بــا چاقــی
در چندیــن گونــه مرتبــط اســت .در تحقیقــی از ســه
جمعیــت راکــون از جنــوب آنتاریــو ،بــرای آزمایــش
ایــن فرضیــه اســتفاده شــد کــه دسترســی بــه
زبالههــای مــواد غذایــی انســانی منجــر بــه افزایــش
تــوده بــدن ،گلوکــز خــون و لپتیــن ســرمی میشــود.
راکونهــای ســایت دارای باالتریــن دسترســی بــه
مــواد زائــد غذایــی بطــور قابــل توجهــی ســنگینتر
بــوده و دارای ســطح قابــل توجــه بیشــتری از پروتئین
ســرم گلیکــزه ( )GSPبودنــد؛ عــاوه بــر ایــن ،غلظــت
 GSPبــا تــوده بــدن ارتبــاط مثبــت داشــت .در نهایت،
در ایــن تحقیــق بیــان شــد ،کــه رژیمهــای غذایــی
شــهری ممکــن اســت پیامدهــای فیزیولوژیکــی قابل
توجهــی بــرای حیــات وحــش شــهری در ارتبــاط بــا
متابولیســم گلوکــز داشــته باشــد؛ هرچنــد در نهایــت
بیــان شدهاســت کــه بــرای تعییــن عواقــب تکاملــی
رژیــم غذایــی جدیــد شــهری و اینکــه آیــا ســازگاری
رخ میدهـ�د ،تحقیقـ�ات بیشـ�تری الزم اسـ�ت( (�Schul
.)te-Hostedde et al., 2018

همچنیــن در مطالعـهای بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه چــه مــواد مغــذی در زبالههــای مــواد غذایــی
شــهری موجــود اســت ،پســماندهای مــواد غذایــی
در شــهر فیالدلفیا-کامــدن بررســی شــد ه اســت .در
آن تحقیــق دریافتنــد کــه مــواد زائــد غذایــی انســانی
حــاوی تقریبــ ًا  %1000کربوهیــدرات بیشــتر نســبت
بــه ســایر مــواد مغــذی اســت .بــا توجــه بــه تأثیــری
کــه رژیمهــای غذایــی غنــی از کربوهیــدرات
میتواننــد بــر ســامت انســان بگذارنــد ،ممکــن
اســت عواقــب مهمــی بــرای حیوانــات در محیــط
شــهری یــا حیواناتــی کــه از ایــن پســماندهای غذایی
مصــرف میکننــد ،داشــته باشــد؛ بنابرایــن ،ایــن
امــکان وجــود دارد کــه ایــن دسترســی بــه غذاهــای
انســان عواقــب ناگهانــی بــرای کل جوامــع و خدمــات
اکوسیســتم آنهــا در محیطهــای شــهری داشــته
باشــد؛ بــرای نمونــه ،در هــر دو خــرس قهــوهای و
گنجش ـکهای خانگــی جمعیتهایــی کــه دسترســی
بیشــتری بــه زبالههــای غذایــی انســان داشــتند،
ســطح کربوهیــدرات بیشــتری را نشــان دادنــد .در این
مــوارد ،ایــن امــر بــا تأثیــرات منفــی بهداشــتی مرتبط
نبــود ،امــا مطالعاتــی وجــود دارد کــه تأثیــرات منفــی
بهداشــتی را بــر روی حیوانــات شــهری بــه دلیــل
کمبودهــای غذایــی یــا عــدم تعادلهــای دیگــر
نشــان میدهــد .برخــی دیگــر از ایــن مطالعــات
تأثیراتــی را بــر روی حیوانــات در مراحــل رشــد نشــان
میدهنــد؛ جوجههــای ( )nestlingsکالغ و گنجشــک
کــه بــا زبالههــای غذایــی انســان تغذیــه شــده بودنــد،
در مقایســه بــا جوجههایــی کــه از منابــع غذایــی
طبیعــی تغذیــه میکننــد ،رشــد و شــرایط نامناســبی
را نشــان دادنــد .تحقیقــات دیگــر نیــز اثــرات منفــی
بــر ســامت حیوانــات بالــغ را نشــان دادهاســت؛
مطالعــهای در مــورد راکونهــا بــا دسترســی بــه
مــواد زائــد غذایــی انســان نشــان داد کــه آنهــا
دارای هیپوگلیســمی بودنــد ،عالئمــی کــه یــک فــرد
دیابتــی را نشــان میدهــد (Carpenter & Savage,
 .)2021در تحقیقــی در مــورد تأثیــر غــذای انســان
بــر خــواب زمســتانی و پیــری ســلولی در خرسهــای
ســیاه وحشــی ،نشــان داد کــه اگرچــه خواب زمســتانی
ممکــن اســت پیــری ســلولی را بهبــود بخشــد ،امــا
جســتجوی غذایــی انســان میتوانــد بــا کوتــاه کــردن
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خــواب زمســتانی ایــن رونــد را خنثــی کنــد .یافتههای
آن مقالــه همچنیــن نشــان داد کــه چگونــه غــذای
انســان میتوانــد بــه طــور غیرمســتقیم بــر تغییــرات
پیــری در ســطح مولکولــی تأثیرگــذار باشــد (Kirby et
.)al., 2019
تعارض انسان و حیات وحش
وقتــی حیــات وحــش و انســان بــرای منابــع یــا
فضــا یکســان رقابــت میکننــد ،ممکــن اســت
تعــارض ایجــاد شــود (.)Fehlmann et al., 2021
دسترســی حیوانــات وحشــی بــه زبالههــای غذایــی
میتوانــد از طریــق تغذیــه غیرمســتقیم و مســتقیم
بــا انســان تعــارض ایجــاد کنــد .در شــمال هنــد،
منابــع فــراوان زبالههــای غذایــی انســان منجــر بــه
تراکــم بیشــتر ســگهای ولگــرد میشــود کــه در
زمســتان نیــز بــه دامهــای کوچــک وابســته هســتند.
شــکار حیوانــات توســط س ـگهای ولگــرد میتوانــد
درگیــری انســان و حیــات وحــش را تشــدید کنــد،
ایــن موضــوع باعــث میشــود بــه اشــتباه گونههــای
شــکارچی بومــی ســرزنش شــده و مقصــر قلمــداد
شــوند.
اســتفاده گســترده حیوانــات وحشــی از غذاهــای تهیه
شــده توســط انســان همچنیــن میتوانــد باعــث
افزایــش تعامــات بیــن انســان و حیــات وحــش
و عــادت بیشــتر حیــات وحــش بــه انســان شــود.
برخوردهــای نزدیــک بیــن حیــات وحــش و انســان
میتوانــد ناشــی از تغذیــه مســتقیم و یــا هنــگام
جســتجوی مــواد زائــد غذایی باشــد .بــه عنــوان مثال:
گــزارش شــدهاســت کــه حداقــل یــک نفــر توســط
فیلــی کــه بــه دنبــال زبالهدانــی بــودهاســت ،کشــته
شــدهاســت ،و گرگهــای یــالدار کــه در پــارک
ملــی برزیــل از زبالــه تغذیــه میکننــد معمــو ًال بــه
چادرهــای اردوگاه (کمــپ) حملــه میکننــد .چنیــن
ن دهنــده عــادت
برخوردهــای نزدیــک احتمــا ًال نشــا 
روزافــزون حیــات وحــش نســبت بــه انســان پــس از
مدتهــا دسترســی بــه پســماندهای مــواد غذایــی
از جملــه تغذیــه مســتقیم و یــا غیرمســتقیم اســت
( .)Newsome & Van Eeden, 2017bاکوتوریســم و
تغذیــه مســتقیم حیوانــات وحشــی میتوانــد منجــر
بــه افزایــش مــرگ و کشــته شــدن انســانها و در
نتیجــه افزایــش تعارضــات انســان-حیات وحــش

شــود؛ بــرای نمونــه ،یافتههــای تحقیقــی ،وضعیتــی
جدیــد را بــا خرسهــای تنبــل در کــوه ابــو در هنــد
نشــان داد ،کــه خرسهایــی کــه بــه طــور معمــول به
ســطلهای زبالــه دسترســی پیــدا میکننــد ،ســبب
افزایــش تعامــات انســان-خرس و نگــرش منفــی در
بیــن ســاکنان شــدهاند (.)Prajapati et al., 2021
همچنیــن در تحلیلــی در مــورد رژیــم غذایــی
دینگوهــای ســاکن در یــک ســایت معــدن در Great
 Sandy Desertدر اســترالیا 270 ،مدفــوع جمــع آوری
شــد ه اســت .بیشــترین منبــع غذایــی مــورد مصــرف
انســانی (زبالــه) بــوده کــه در  218مدفــوع از 270
مدفــوع ( %80/7مدفــوع هــا و  %65/3حجــم مدفــوع)
یافــت شــده اســت؛ همچنیــن قابــل توجــه ایــن بــوده
کــه در نســبت باالیــی از باقیماندههــای دینگــو،
در  %18/9مدفــوع هــا و  %10/4از حجــم مدفــوع،
نشــانههای وقــوع آدمخــواری مشــاهده شــد ه اســت.
ایــن یافتههــا تأثیــر بالقــوه مناطــق اصــاح شــده
توســط انســان و در دســترس بــودن منابــع مرتبــط بــا
آن در رژیــم غذایــی دینگوهــا را برجســته میکنــد
(.)Smith et al., 2020
جســتجوی محصــوالت غذایــی توســط حیوانــات
وحشــی همچنیــن میتوانــد بــر اقتصــاد محلــی
تأثیــر منفــی داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال:
در روســتاهای اوگانــدا ،فیلهــا میتواننــد در
یــک ســفر بــرای غذایابــی بــه  6510متــر مربــع
محصــوالت خســارت وارد کننــد؛ در محیــط شــهری،
کاکاییهــا غــذا را مســتقیم ًا از مــردم سراســر دنیــا
میقاپنــد؛ خرسهــای ســیاه در آمریــکای شــمالی
بــرای اســتفاده از زبالــه وارد محیطهــای شــهری
میشـ�وند و در آسـ�یا ،ماكاكهـ�ا(  (�Macaca fas
 )cicularisبــرای دسترســی بــه غذاهــای انســانی
بــه خانههــا و امــاك تجــاری وارد شــده و بــه
آنهــا آســیب میرســانند ()Fehlmann et al., 2021؛
بنابرایــن ،حیــات وحــش یــا گونههــای معرفــی شــده
در مناطــق شــهری میتواننــد آزار عمومــی ایجــاد
کننــد .جمعیــت کالغهــای خانگــی معرفــی شــده در
ســنگاپور بیــش از  30برابــر در طــول  16-15ســال
افزایــش یافتــه کــه بیشــتر بــه دلیــل بهرهبــرداری از
منابــع غذایــی انســانی بودهاســت؛ بــه همیــن ترتیــب،
کبوترهــای چاهــی تقریبـ ًا در هــر شــهر بــزرگ جهان
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تکثیــر شــدهاند کــه میتواننــد باعــث گســترش
عوامــل بیمــاریزا بــه انســان و حیوانــات اهلــی
شــوند و ســاختمانها را بــا فضــوالت خــود آلــوده
کننــد؛ بــه طوریکــه ،بــرای نمونــه هزینــه آنهــا
صدهــا هــزار و حتــی میلیونهــا پونــد در ســال در
انگلیــس بــرآورد شــده اســت .همچنيــن افزايــش
فراوانــي کاکاییهــا وابســته بــه محلهــاي دفــع
زبالــه بــا ســوانح هواپيمايــي مرتبــط اســت .برخــورد
هواپیماها-حیــات وحــش ســاالنه حداقــل390
میلیــون دالر هزینــه در هوانــوردی غیرنظامــی در
ایــاالت متحــده در  1990تــا  2000ایجــاد کــرده
اســت ،باعــث تخریــب بیــش از  300هواپیمــا و
کشــته شــدن بیــش از  300نفــر در سراســر جهــان
شدهاســت؛ بیــش از  34000برخــورد هوایــی حیــات
وحــش بــه اداره هوانــوردی فــدرال ایــاالت متحــده
( )FAAبیــن ســالهای  2000-1990گــزارش
شــده اســت .ایــن برخوردهــا عمدتــ ًا مربــوط بــه
پرنــدگان ( ،)97%پســتانداران ( )%2و دیگــر حیــات
وحــش بــودهاســت .کاکاییهــا ،پرنــدگان آبــزی،
شــکارچیها (شــاهین و جغــد) و ســار در حــال
حاضــر بیشــتر در فرودگاههــا مــورد توجــه هســتند
( .)Barras & Seamans, 2002یکــی از راههــای
کاهــش برخــورد حیــات وحــش بــا هواپیماهــا،
کاهــش جذابیــت فردوگاههــا از طریــق کاهــش
دسترســی گونههــای حیــات وحــش بــه غــذا و
منابــع غذایــی انســانی میباشــد.
تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم زبالههــای غذایــی
بــر روی حیــات وحــش و انســان بــه احتمــال زیــاد
در طــی چندیــن نســل و در اکوسیســتمهای متعــدد
آشــکار میشــود .ســؤال اساســی ایــن اســت کــه
چــه اتفاقــی بــرای حیــات وحــش ،فرآیندهــای
اکوسیســتم و پویایــی انســان و حیــات وحــش
میافتــد ،زمانــی کــه زبالههــای مــواد غذایــی
توســط انســان حــذف یــا مدیریــت صحیحــی
داشــته باشــند .بــرای حیــات وحشــی کــه در حــال
حاضــر بــه غذاهــای تهیــه شــده توســط انســان
متکــی اســت ،چندیــن پیامــد احتمالــی وجــود دارد
از جملــه )1( :از گرســنگی میمیرنــد )2( .پراکنــده
شــده و در جــای دیگــر زندگــی میکننــد)3( .
ترجیحــات غذایــی خــود را بــه طعمههــای دیگــر

تغییــر میدهنــد و یــا ( )4در جســتجوی غذاهــای
جایگزیــن بــه دلیــل تعــارض بــا انســانها
میمیرنــد .ایــن ســناریوها در شــکل  1همــراه
بــا عواقــب فرایندهــای اکوسیســتم بــه تصویــر
کشــیده شــده اســت؛ البتــه ،قابــل ذکــر اســت کــه
تــا زمــان کامــل شــدن چنیــن مطالعاتــی ،میــزان و
رونــد تأثیــر حــذف منابــع غذایــی فــراوان تأمیــن
شــده توســط انســان نامشــخص خواهــد بــود.

شــکل  1مــدل مفهومــی نشــان میدهــد کــه چگونــه
حــذف منابــع غذایــی انســانی میتوانــد حیــات وحــش و
اکوسیســتمها را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
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ســاالنه حجــم زیــادی از مــواد زائــد غذایــی توســط
انســان وارد محیــط شــده و در دســترس حیــات
وحــش قــرار میگیــرد ،کــه ایــن مســئله تأثیــرات
زیــادی را بــرای حیــات وحــش بــه همــراه دارد؛
بنابرایــن ،در ایــن مطالعــه میــزان اســتفاده حیوانــات
وحشــی از پســماندهای غذایــی ،تأثیــرات مســتقیم
بــر بــوم شناســی و رفتــار حیــات وحــش ،اثــرات
غیرمســتقیم بــر ســایر گونههــا و جوامــع زیســت
محیطــی ،ســایر تأثیــرات بــر ســامت حیــات
وحــش ،درگیــری انســان و حیــات وحــش و یــک
مــدل مفهومــی بررســی شــد .نتایــج ایــن تحقیــق
مفاهیــم مهمــی را بــرای درک مکانیســمهایی کــه
در دســترس بــودن غذاهــای تأمیــن شــده توســط
انســان بــر حیوانــات وحشــی دارد را ارائــه داده
اســت و انگیــزهای را بــرای تغییــر نحــوه مدیریــت
پســماندهای مــواد غذایــی را فراهــم نمــودهاســت.
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