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 The Conversation  به نقل از نشریه  3موسسه مطالعات توسعه دانشگاه ساسکسوبسایت منبع:  

 2۰22تاریخ انتشار: ششم دسامبر 

 مترجم: حمیدرضا زرنگار

 

هزار گعنه جانعری اکوعن  ۴۱  که شتعدم   زده نخمین زیستی  وعد است  جهان در حال از دست  دادن نوع   

این ماه گرد هم    ۴در معنیرال  ستتتازمان م   ۱5کاپ  زیستتتی   نوع  کوفرانس  در جهان  رهبران   انددر معرض انقراض  

کوودگان یک  انیظار م  رود شرک    های معکعس کردن این کاسی  را معرد بحث و بررس  قرار دهودآیود نا راهم 

  چارچعب جهان  را انخاذ کوود که اقدامان  را برای حفاظ  از نوع  زیسی  نعیین کود

ظ  شتتتده و ستتتایر اقداما   درصتتتد از مستتتاح  زمین و دریا از نریق موانق حفا ۳۰یک رویکرد، حفظ 

برو  از فعاالن وعاستتیار نحقق این هدت نا یایان دهه حا تتر    حفاظی  در موانق  با فعالی  محدود انستتان  استت 

هستتیودا اما بستتیاری از زمین های  که برای حفاظ  در نظر گرفیه شتتده نعستتی بعمیان  اشتت ال گردیده اند که امکان 

 هسیود گروه ها  اینرمه گردان ها یک  از دارد یس از این نرد یا آواره شعند  

می یعن ها نن رمه گردان در محیی های میوع  در ستتتراستتتر جهتان گ ته چران  م  کووتد  مرتالعتا  معردی از  

های  که در انرات  نعاند به رفع نوشدهد که گوجاندن جعامع شتبان  در ابیکارا  حفاظی  م ستراستر جهان ننتان م 

  آیود، کمک کود و در عین حال نوع  زیسی  را بهبعد بخندشده یدید م موانق حفاظ 

 اهمیت رمه گردانی

 
1  How pastoral farming can help to avoid a biodiversity crisis  

2  Ian Scoones 

3  https://www.ids.ac.uk 

ها از ستراستر جهان در شتهر معنیرال کانادا گرد هم آمدند که در باره مجمععه جدیدی از اهدات برای دول   ۲۰۲۲دستامبر    ۱۹نا    ۷از  (COP15) ۱5در کاپ   ۴

در جه  نعقف و معکعس ستاوین روند از بین رفین نبیع  به نعافق برستود  این مقاله یک روز ییش از این گردهمای  نعستی    ۲۰۳۰هدای  اقداما  جهان  نا ستال  

  انینار یاف  The Conversationنعسعه داننگاه ساسکس انگ سیان به نق  از ننریهوبسای  معسسه مرالعا  

 



چرای میحرک دام م  نعاند برای حفظ نوع  زیستتتی  مرانع  تتتروری باشتتتد  دام های مهتاجر ب رها را در 

  نمایودم  نسریعفعاص  زیاد یراکوده ساویها واک را با سرگین و ادرار وعد بارور م  کوود و رشد گیاه را 

مچرای وفیف و  های  نعاند به اکعستتیستتیم ها اجازه دهد که یس از دورهکعب کردن واک و ع ف م ستت 

های مهم جانعری حمای  نعاند از بقای بستیاری گعنهشتدید استیفاده، دوباره احیا شتعند  ع وه بر آن رمه گردان  م 

ا در ستال های اویر نعداد آن ها کاهش کود  گرگ های هودی برای یرسته زدن به فاتاهای بزرگ وابستیه هستیودا ام

  بزهای  و  گعستفودها حال،  این  با  اند  مانده باق   هود  ع فزارهای  در ها آن  از  ق ده  یافیه است  و کم  بیش از سته هزار

شتتعند نعمه گرگ های هودی اند  الشتته دام هم وین موبع ی ای   ستتی جعامع دامدار در این ع فزارها چرا م نع که

  کرکس ارویای  اس  نظیر های در ورر انقراضگعنهبرای 

 

  حمایت از حفاظت

کوتد کته چگعنته دامتداران  دارم، بررستتت  م   اشتتتیراک  رهبری آن  درکته من    5سستتتیرِیَبرنتامته نحقیقتان     

ها، ی ا نعلید کوود   ها و بیابانها، کعهدانود، از جم ه دشت ای م های  که برو  افراد آن را حاشتیهنعانود در زمینم 

های  که هم وین بر دانش صتمیم  دامداران از اکعستیستیم سستیرِیَمراقب  از زمین جزء  تروری معینت  آن ها است   

های حفاظ  نعانود در ن شدهد که چگعنه دامداران م کود  نحقیقا  ننتتتان م نأکید م   کوود،در آن زندگ  م 

از نوع  زیستتتی  شتتتریک باشتتتود  برای م ال، شتتتکار ییرقانعن  حیا  وحش به یک چالش بزرگ برای حفاظ  در 

مستت ک کردن   یاستتا استتیاندارد، نظام  کردن حفاظ  با نبدی  شتتده استت ا اما جوعب صتتحرای آفریقاهای  از  بخش

نعانوتد بتا عمت  بته عوعان  محیی بتانتان، و نرد کردن مردم از موتانق حیتا  وحش بعده استتت   بتا این حتال، دامتداران م 

  محیی بان، وقع  شکار ییرقانعن  حیا  وحش را کاهش دهود

شتتکار   دهود که در مکان دامداران به مقاما  هنتتدار   به نعر م ال  یینتتوهاد شتتده که در آننرح     کویادر  

دروعاست  شعد که از موابع آب برای اسیفاده منیرک حیا  وحش و دام محافظ   یا  ییرقانعن  نجاری شتده است  و

 شعد 

بعد  حرک   استاانیا  دامداری میحرک برای مد  نعالن  جزء مهم  از ست م  بعم شتواوی  در ع فزارهای

و    دهد نا در مستاف  های باال در ینتموستیای  یا همان جاده های مالرو به ب رهای گیاهان اجازه م دام در مستیرهای ر

 
5 Pastres   

  



یراکوده شتعند  این مع تع  باعث افزایش نوع  زیستی  و ارنبانا  بین موانق مهم اکعلعییک    انهای گعستفودمست  

  شعدم 

محیر  اند که در ستتراستتر مرزهای  ستت شتتده زیکه موانق حفاظ   - 6های فرامرزیبه همین نرنیب، یارک

در جوعب    کووتدیت یر از مکتان هتای چرا را از نریق حرکت  فراهم م امکتان استتتیفتاده انعرتات  -کنتتتعر قرار دارنتد 

، برداشتین حاتارها به دام های اه   و حیعانا  گیاهخعار ییر اه   مانود فی  ها و گعزن های یالدار آفریقای   آفریقا

  کوودحرک  موانق وسیع و محیی های میوع   اجازه م  دهد نا در

های  مرانع با مدیری   تتتعیف که در آن جمعی  مرنع  در حال کاهش استتت  نیز مستتتیعد آنش ستتتعزی

  ۲۰۱۷نا  ۱۹6۱های  که بین ستالیعنان  وررناک اند  یک مرالعه ننتان داد که چگعنه کنتاورزی شتبان  در موانق  از  

نر به کاهش چرای دام موجر به نعلیتد بیعماس ونتتتک بیش   های مرانع بعدند، کاهش یاف ستتتعزیدر معرض آنش

ی یری  جایگزین چرای دام شتد و آستیبعوعان ستعو  آنش ستعزی ها شتده است   در برو  موانق، جوگ  کاری  

  کوداین موانق را در برابر آنش سعزی بیش نر م 

 

 7حفاظت محدود کننده

های جهان  از نأثیر مد  هاستت  که اکعلعیی ارا تت  چراگاه  دستتیخعش بد فهم  گردیده اند  ارزیاب 

  این  به موجرنفاو  قای  ننتدن بین این نظام ها   دوکونعلید دام ای ب همه نظام های دام  را دشتمن نبیع  معرف  م 

های حفاظی  به گریبه منتارک  در نخریب محیی زیست  میهم ستازند  مداو ه  را  دامداران  ستیاستیگ اران  که  شتده

های اویر به عوعان بخنت  از  ای برای نخ یه دامداران ستوی  از ارا ت  وعد به کار رفیه است   مرانع در ستالعوعان بهانه

 .اندشده  ها لگد مالبرای راهیاب  دیگر یرویه 8مین وعاری سبزز گسیردهالگعی 

های جبران کربن، های جوگ داری، نرحهای زیست  محیر  از جم ه یرویهگ اریمرانع شتبان  برای سترمایه

 یینتتوهادیدرویکاری    هایاما مرانع ای ب برای نرح  انعلید ستتعو  زیستتی  و اکعنعریستتم ن ییر کاربری یافیه اند

وحنت  و  ،شتیعه های شتبان  این ایده حفاظی  که بهیرین نع  اکعستیستیم   نامواستب اند  ،بازستازی موانق مرنع  حامیان

  دوکنبه چالش م  نیز را به شد  محافظ  شده م  باشد

 
6 Transfrontier Parks    

7 Exclusionary Conservation   

8 Green Grabbing 



دار بستیه نیست ، ب که نرکیب  از  های ستایه های باز، و تعی  نبیع  مرانع به شتک  جوگعوعان اکعستیستیمبه 

نعانوتد کتاربری  هتای حفتاظی  م چوین نرح    ۹شتتتعنتدع ف و دروت  استتت  کته نعستتتی آنش و چرا نگهتداری م 

هتا را حفظ کرد این محییم هتا بته دامتداران کمتک  رویکردی کته برای قرنهمتان  میحرک مرانع را ناتتتعیف کووتد،  

   کوود

  از بخنتت   عوعان  به نعانود  م   دامداران  ستتازگاری، و  نحرک  ی یری،  انعرات  های  نظیربه واستتره وییگ   

  نحقیقا  ننان داده اس  که چگعنه دامداران م  نعانود موابع را به روش های  مدیری   کوود  عم   معفقی  با  نبیع 

  قرار بگیرند ۱5کاپ در ها هسیود که باید محعر بحث این درس  کوود که به نفع حفاظ  از نوع  زیسی  باشد

 

 
  آن قدر  و  س م  حفظ به  و اس  ع فزار اکعسیسیم از نبیع   بخن  آنش  که گرددم  ناش  واقعی  این از مرنع  ارا   حفظ در آنش  نقش به اعیقاد  ۹

   دهدم  نفعذ اجازه وعرشید نعر  به  و  کاهدم  شعدم  جمع سال  هر که  برگ بسیر  از کودام  گرم  را واک  نمایدام  کمک


