
 پیامدهای محیط زیستی شیوع کرونا

 

 چکیده:

پرسش اساسی این مقاله این است که شیوع ویروس کرونا چه پیامدهای زیست محیطی در سطح بین الملل داشته و در اقدامات 

 پساکرونایی باید چه مالحظاتی در نظر گرفته شود؟

انتشار  ربسیاری از فعالیت های بشری شاهد کاهش چشمگییافته های این مطالعه نشان می دهد که از یک سو، در اثر توقف 

به طور  آالینده ها به شمول گازهای گلخانه ای هستیم و از سوی دیگر، زباله ها و بخصوص زباله های طبی و پالستیکی،

ت یریگر درست مدااند، که  یر بهداشتیت آلوده کننده و به شدت غیماه ین زباله ها دارایانگران کننده ای افزایش یافته است. 

 یدم توجه برخت زباله  و عیریمد یبرا یکاف یکیت تخنیعمده، فقدان ظرف نگرانیناگوار خواهند بود.  یامدهایپ ینشوند دارا

حاشیه  توقف ایکوتوریسم و بهاست.  یمارستانیو ب یطب یزباله ها یو امحا ی، ضد عفونیجمع آور یمراکز به پروتکل ها

 رفتن بحران تغییر اقلیم از دیگر پیامدهای محیط زیستی بحران کرونا است. 

 کره زمین دارد؛از عدم سالمت و حکایت  است یضیک مرین عفونت فراتر از ین است که ایا 19کوید  ن درسیبزرگتر

و  یداقتصا یبازساز یاقدامات پسا کرونا برا ین،بنا برااست.  عتیت با طبینامعقول بشر رنجوریی که ناشی از تعامل

د. سبز باش یا کم کاربن، و اقتصاد دورانیعت محور، توسعه سبز و بدون کاربن یطب یبر راه حل ها ید مبتنیبا یاجتماع

 ن راه حل است.ینه ترین و کم هزیا آسان تریگانه راه حل ی اندیشیدن و سبز عمل کردن

 ویروس، کرونا، محیط زیست، تغییر اقلیم، توسعه سبز.   کلیدی: واژگان

 

 مقدمه .1

ر دن بار ینخست یروس براین ویثبت شد. ا ۲۰۱۹در دسامبر  یروس کرونااز و یناش ین عفونت شناخته شده انسانینخست

د یجد یاست. کرونا وان آلوده بودهیک حیاز  یافت، که احتماالً ناشیوع ین شیدر شهر ووهان چ ۲۰۱۹انه دسامبر سال یم

ه کشورهای این ویروس، تقریباً همو از آنجا به دیگر نقاط جهان گسترش یافت.  دا کردیوع پین شیچ یهایالتسپس در همه ا

بتال به اجهان را متاثر ساخته است. میلیون ها انسان در جهان به این ویروس مصاب شدند و صدها هزار انسان در نتیجه 

 ند و این روند با شدت و ضعف همچنان ادامه دارد. این ویروس جان باخته ا

  الزام به پوشیدن ماسکدر حال حاضر، بسیاری از کشورها تالش می کنند تا با اتخاذ تدابیر خاص از قبیل فاصله اجتماعی  

ویروس کرونا مقابله نمایند. در همه این تدابیر، محور اصلی حفظ جان مردم  گسترشو ارتقای ظرفیت سیستم صحی با 

است. به همین دلیل، پیامدهای محیط زیستی شیوع ویروس کرونا ناشناخته مانده و کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 

 است. 



را  ه گیراین پدیده همدهای محیط زیستی پیام ،در این نوشته، تالش می کنیم با نگاهی به ریشه های پیدایش ویروس کرونا

 ارائه نمائیم. را کرونا از  پسمحیط زیست محور راه حل های  مطالعه و سپس

 

 طبیعت؟ یا بشر دست ساخته کرونا .2

مالحظه با ین مراودات بیو همچن یت اکولوژیریاز دانش و مد یریگو عدم بهره یل کم توجهیبه دلکارشناسان معتقدند 

ات وحش یش از حد از حیو استفاده ب ییر منبع غذاییتغ است.ر موجودات را دچار مشکل کردهیخود و ساعت، انسان یطب

ش و روس کرونا از خفایتواند موجب بروز انواع مشکالت ازجمله انتقال ویبدون مطالعه و درنظر گرفتن اثرات آن م

 شود.به انسان  میموندز از یروس ایو

ا است ماعمال و رفتار این د: یگویم "روسیاد ویص"به  و معروفست مشهور یاکولوژ "داژاکتر یپواشنگتن پست از قول "

ت که دارد سیعت نین طبیم که این موضوع را درک کنیت اید اهمیما با می شود. یر جهانیگهمه یهایماریب که موجب تولید

 . (Washington Post) میکنیم عت بال نازلیم بر سر طبیم که داریین مایآورد، بلکه ایبر سر ما بال م

جنگالت را برد؛ ین میسازد؛ خاک را از بیم سرکر توسعه، یو انسان در مس توسعه می یابدتمدن بشر به مرور زمان 

کند. بشر یمعدن حفر م ؛سازدیح کرده و کارخانه میرا تسط زراعتی یهانیزمقطع می نماید تا کشاورزی را توسعه دهد؛ 

ک و یوحش را به انسان نزداتیجانوران را نابود کرده و ح یهاگاهستیز می زند، عت دست بردیطب بهن کارها یبا انجام ا

انور به انسان را از ج یماریقت با دست خود بیعت، در حقیدر طب ین دستکاریبه اعتقاد دانشمندان، بشر با ا کند.یکتر مینزد

 کند.یمنتقل م

برآورد کرده که سه چهارم  1ها در واشنگتنیماریاز ب یریشگیرند. مرکز کنترل و پدا یوانیها منشاء حروسیشتر ویب

روس کرونا در بازار فروش یوجود دارد که و ین احتمال قویا. از این جهت، (CDC) وان دارندیانسان منشاء ح یهایماریب

ن بازار جانور زنده در محل ذبح یاوان به انسان منتقل شده باشد. در ین از حیگوشت جانوران درنده در شهر ووهان چ

ز در ظاهر از خفاش به انسان منتقل شده است. ین روس کرونایو. گفته می شود رسدیشود و گوشتش همانجا به فروش میم

 .(Washington Post) روسهاستیر ویتکث یبرا یبدن خفاش اصوال" محل خوب

برد و یعت دست میآورد. در طبیعت بوجود میروس در طبیک چرخه انتقال ویبه اعتقاد دانشمندان، بشر به دست خود 

 کندیدام را آلوده م آورده،ستگاه انسان و کشتزارها هجوم یافتن غذا به زی یوان برایکند. حیستگاه جانوران را از نابود میز

عت عکس یطبدر  یاصل اول آن است که هر عملدو اصل مهم و عمده بر محیط زیست حاکم است؛  دام هم انسان را.و 

د. بحران یآ یگر در میبه حالت د یرود بلکه از حالت ین نمیعت از بیدر طب یچ موجودید هیگو یدارد. اصل دوم م یالعمل

ل خوردن یآن از قب یعیر طبیعت و رفتار غیش از حد بشر در طبین دو قانون را نشان داد که دخالت بیا یکرونا درست

ست خودش را آن قدر مورد تجاوز یط زیبشر احتماال مح کند. یبشر درست م یبرا یمثل خفاش چه فاجعه بزرگ یواناتیح

                                                           
1 - US Center for Disease Control and Prevention (CDC) 



ق با یمتداوم و متناوب خودشان را مجبور به تطب  ین که با جهش هایگر با توجه به ایقرار داده است که موجودات زنده د

 ن فاجعه  را به وجود آورده اند.یا و در این مسیر د هستندیط جدیط و محیشرا

ش متناوب یافزا هنیز حاکی از آن است ک قات احشامیتحق یالمللنیب تتویو انست ملل متحد ستیط زیگزارش برنامه مح آخرین

، یعینده منابع طبین، برداشت فزایش زمیست، فرسایط زیانسان به مح یوان با دست درازیمشترک انسان و ح یهایماریب

امه برن ییراجرایرکل و مدیگنر اندرسون، دبیا. نسان مرتبط استا یم وحش از سوین و استثمار اقلیش زمیده گرمایپد

نابع مافته و استخراج یتوسعه  ییربنایع زید شده، صنایتشد ی"کشاورز د:یگوی( مUNEPست سازمان ملل متحد )یزطیمح

احت به ما نشان "علم با صر به گفته وی ."است وحش شدهاتیما به قلمرو ح ینها موجب دست درازیش داشته که همه ایافزا

بروز  یم که روند صعودیاشته باشد انتظار دیم، بایها ادامه دهستمیاکوس یوحش و نابوداتیداده که اگر به استثمار ح

 (BBCPersian) هم شود" زیادتررو شیپ یهاشود، در سالیمنتقل م وانات به انسانیکه از ح ییهایماریب

بشر امروز  ست.گوشت ابیش از حد مصرف  می شود ها به انسانسمیکروا رگانیانتقال مکه موجب  یگریعوامل دیکی از 

ن رأس ویلیم ۸۰ا تعداد یکند. همه ساله در دنیمصرف م یشتریگوشت ب به دلیل ثروتمند شدن، بیشتر از هر زمان دیگری

د یتول یهاخانهت کاریکه در مالک یمزارع صنعتها در درصد دام ۹۹کا یدر آمر شود.یبشر ذبح م ین غذایتام یوان برایح

تخراج وانات اسیک گروه مدافع حقوق حیدرصد است. آمار را  ۷۴ش از یا بین آمار در دنیشوند. ایغذاست پرورش داده م

رند. یگیموحشتناک قرار  یطینچ از هم به صورت ازدحام در شرایوان به فاصله چند این مزارع هزاران حیکرده است.  در ا

تر نیکه با هر جهش خود زهرآگ یروسیروس و انتشار آن است؛ ویک مزرعه پرورش ویقت یدر حق یطین محیک چنی

 .(Washington Post) شودیم

 ممکن است. یها)پاتوژن(سمیکروا رگانین میترن کردن خطرناکیچدست ین راه برای، بهتریبه گفته دانشمندان، مزارع صنعت

 یک راه فرعی ،هاستکیوتیب یمقاوم در برابر آنت یهایپرورش باکتر یط صفر برایمح اینکه یک، ضمن یمزارع صنعت

ها بمباران کیوتیبیکنند با آنتیرشد م یکه در مزارع صنعت یواناتیح است. نیز روس به بدن انسانیانتشار و یگر براید

کا یله در آمراست. همه سا یت قوینهایشود بیشکفته م ماند ویط زنده مین محیکه در ا ینکه باکتریا یعنین یشوند. ایم

 رندیمیم هزار نفرشان ۳۵شوند و یمار میک بیوتیبیمقاوم در برابر آنت یهایون نفر توسط آلوده شدن به باکتریلیم ۲.۸

(CDCa). 

ها را ستمیاکوستغییرات اقلیمی  که باز محصول دست بشر است. است اقلیمی و گرمایش آب و هوارات یین عامل، تغیآخر

 کند.یم یریمعتدل را گرمس یهانیسرزم یوهوا شان خارج و آبیهاگاهستیجانوران را از زخریب می کند، ت

است،  یورات جییاز تغ یر که ناشیگرم، مرطوب و متغ یوهواط آبیشرا نشان می دهد کهکا یدر آمر یعلم یهاگزارش

کا، یروس زیا، تب زرد، ویکانگایا، تب ِدنگ، چیهمچون ماالر ییهایماریاز نقاط جهان ب یاریتواند در بسیتر مراحت

 (. Arthur) م را منتقل کندیال یماریو ب یل غربیروس نیو



(. National Geographic) گا موجود در جهان فقط در چند هفته تلف شدندینوع زا یکوه یدوسوم بزها ۲۰۱۵در سال 

ان دراز در بدن یسال ین باکتری. ابود «دایره ال مولتوسیپاستو»خفته در بدن جانور به نام  یباکترک یدار شدن یعلت آن ب

 خت.یدار شد و زهرش را ریب ین باکتریبه او برساند. ناگهان ا یبیجانور وجود داشت بدون آنکه آس

ن گرم یکره زم یوهوارات آبییاثر تغانه در یم یایه آسین بود که ناحیا یدار شدن باکتریدانشمندان کشف کردند که علت ب

شود ین بشدت گرم و مرطوب میکره زم یوهواآب ین بود. وقتیبه طور کل سال گرم و مرطوب کره زم ۲۰۱۵شد. سال 

 .(The Atlantic) ردیمیگا میزا یبزکوه

نشات  های چینکرونا از آزمایشگاهویروس م که فاجعه یرسیمنتیجه ن ی، به ایو علم ییایجغراف یهایابین ارزیبا توجه به ا

ت تا ست اسیط زیب محینقش انسان نقش سهل انگارانه و تخرنگرفته است؛ بلکه ناشی از نوع برخورد ما با طبیعت است. 

 ک البراتوار.یشده در  یزیش برنامه ریاز پ

وانات، یز حا یاریک بسیژنت یندسد انواع محصوالت اصالح شده و مهیک و تولیر دانش ژنتیاخ یهاشرفتیالبته، باتوجه به پ

 یشتریب یمند منابع علمازیالبته اثبات آن ن .د شده باشدیها تولشگاهیروس کرونا در آزمایرود که ویم حتمالا اندکی با درصد

 است.

 محیط زیست بر کرونا پیامدهای .3

 یاما کرونا در واقع زنگ خطر ؛دشوار است یست تاحدودیط زیکرونا و پساکرونا بر مح یامدهایقضاوت درخصوص پ

  د نظر کنند.ین تجدیاستفاده از منابع زم یهاست تا دوباره به خود رجوع و در نحوهه انسانیکل یبرا

 جاد کرده است.یآن ا یبرا فرصت هاییده و هم ید ییب هایست از بحران کرونا هم آسیط زیبخش مح

 مثبت پیامدهای .1.3

این بحران به طور غیر مستقیم به نفع محیط زیست تمام شده است و محیط زیست از برخی از مطالعات نشان می دهند که 

 . بکشد یست نفس راحتیط زین و محیکرونا موجب شد تا زم آن سود برده است.

 ارتقای آگاهی عمومییک( 

 یعیر طبیچقدر مهم است. هر رفتار غ یست بومیو ز یعین طبیت قوانیکه رعا دران ارشد و مردم عامه همه متوجه شدنیمد

 یبرا یتواند چه فاجعه بزرگ یمثل خفاش م یواناتیح یر شرعیو غ یعیر طبیو غ یر منطقیست بوم مثل خوردن غیدر ز

ست احترام یط زیده است به محیگر زمان آن رسیرا متذکر شد که اکنون د ین اصل اساسیکرونا ا درست کند. ینسل بشر

و بر اساس  یریت پذیکوچک و بزرگ جهان توام با مسئول یهاک فرد تا دولتیست از یط زیرفتار با محم و یبگذار یکاف

ت مخرب انسان در یبوده و فعال یعیجه انتخاب طبیروس در نتین وید که حضور ایرا شایخاص منطقه باشد؛ ز یاکولوژ

 مهار گونه بشر باشد. یها برایمارین بیش ایدایعت سبب پیطب

 



 ای گلخانه گازهای کاهشدو( 

 منع .گردید یمصرف انرژ موجب کاهش در ر قرار داد ویانسان را تحت تاث یهاتی، فعالیورود کرونا به عرصه جهان

و همچنین تعطیلی بسیاری از فابریک ها و  جهان یاز کشورها بسیاریدر  یالمللنیبزرگ ب یهارفت و آمد و توقف پرواز

 د شود.یتول یکمتر یاگلخانه یاموجب شد گازه فعالیت های صنعتی

. به متخصصین آب و هوا پیش بینی می کنند که انتشار گارهای گلخانه ای به گونه ای چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد

ای به اندازه ای  اعتقاد آنان، به دلیل اعمال پالیسی های مرتبط به فاصله اجتماعی احتمال دارد میزان انتشار گازهای گلخانه

نرژی بر اساس گزارش سازمان ا .(Global Carbon) بیاید که از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون سابقه نداشته استپایین 

در   در عین حال، انتشار جهانی کاربن دی اکساید % کاهش داشته است.6 2020بین المللی تقاضا برای انرژی در سال 

 یت هوبالیدر ا% را شاهد خواهد بود، که بزرگترین کاهش در تاریخ به حساب می آید. به عننوان مثال، 8این سال کاهش 

از  یاریر بسین تدابید. ایو مقررات منع رفت و آمد به شدت اعمال گرد یر فاصله اجتماعیتداب 2019ن در اواخر سال یچ

توقف ش را میدات خویع تولیبرق و صنا یروگاههایجه، نیالت را متاثر ساخت. در نتیدر آن ا یمهم اقتصاد یت هایفعال

االت یدر ا .دید گردیاکسا یکاربن د ین باعث کاهش انتشار گازهایافت و ایط به شدت کاهش ین استفاده از وسایساختند. همچن

 د.یر صفر رسیخام به زمت نفت یق یک برهه زمانیمتحده، در 

تروژن ید نیاکسید یازهابات گیژه ترکیهوا بو یه آلودگیدهد که الیاروپا، نشان م ییمتعلق به آژانس فضا ۵ -نلیماهواره سنت

ن کشور حذف ید کربن در ایاکس ید گاز دیشتر تولیا بیک چهارم یل احتماال ین دلیافته است. به همیا کاهش یتالیبر فراز ا

ته پس دارد، در هف یلیفس یهابا مصرف سوخت یتروژن که ارتباط تنگاتنگید نیاکس ین دیانگین سطح میهمچنشده است. 

ها و کاهش ن، با بسته شدن کارخانهیدر چ درصد کمتر بوده است. ۳۶، امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ینیاز سال نو چ

 یدرصد ۲۵، کاهش ۲۰۱۹سبت به سه ماه آخر سال ن نیروگاه بزرگ چیاستفاده از زغال سنگ در شش ن یدرصد۴۰

 اتفاق افتاد.   یاگلخانه یگازها

 هوا آلودگی کاهشسه( 

% از مردمان جهان در مناطقی زندگی می کنند که کیفیت 91هوای پاک برای صحت انسان یک عنصر اساسی است. اما 

 %8 نزدیک به کهنشان می دهد  2016هوای مناسبی برای یک زندگی سالم ندارند. گزارش سازمان جهانی صحت در سال 

لیل میلیون نفر به د 4.2گزارش این سازمان، ساالنه بر اساس . (WHO) است ناشی از آلودگی هوا مرگ و میر در جهان

 آلودگی هوا جان خویش را از دست می دهند. 

ونا روس کریو ایافته است؛ زیر یریچشمگ شهرها و مناطق کاهش  سیاری ازهوا در ب یسطح آلودگبا شیوع ویروس کرونا 

 یکه زندگ یر حالد. متوقف شود یخارج یسفرهان طور یحضور در محل کار و هم یمدام مردم برا یسفرها گردیدباعث 

ش باعث کاه یصنعت یت هایکه ها و فعالیاز فابر یاریبس یلیجهان متوقف شده است، تعط یشتر کشور هایروزمره در ب

  .ده استیهوا گرد ید آلودگیار شدیبس



با یتقر ۲۰۱۹سه با سال یشود، در مقاید میتولموتر د کربن که عمدتا توسط یگاز مونواکسمی دهد که ه نشان یمطالعات اول

ژه یهوا بو یه آلودگیدهد که الیاروپا، نشان م ییمتعلق به آژانس فضا ۵ -نلیمثال ماهواره سنت.افته استیدرصد کاهش  ۵۰

ز آن است حاکی ا این ماهوارهاطالعات افته است. یکاهش  رم،مادرید و پاریس تروژن بر فرازید نیاکسید یبات گازهایترک

ه ای کاهش تراکم گاز نیتروجن اکساید ناشی از ترافیک موتر در این شهرها به گونه ای قابل مالحظ 2020که در ماه مارچ 

اره همچنین در این ماه کمتر شاهد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بوده است. این ماهو اروپایافته است و به همین دلیل 

صد  در 30تا  20با کاهش بین  2.5بخش وسیعی از چین انتشار ذرات پی ام در  2020فبروری  نشان می دهد که در ماه

کاهش آلودگی هوا موجب بهبود . (CMAS) مواجه بوده است( 2018و فبروری  2019) فبروری نسبت به ماههای قبل 

 وضعیت صحی مردم در بسیاری از نقاط جهان شده است. 

  آلودگی صوتی کاهشچهار( 

ژه بر یو یو زمان یط مکانیدر شراتوسط فعالیت های انسانی تولید می شود و است که  یاامواج ناخواستهآلودگی صوتی 

سیب محیط ناراحتی اجتماعی و آآلودگی صوتی یکی از عوامل عمده  .می گذاردر یژه انسان تأثیت موجودات زنده به ویفعال

اجرای مقررات منع رفت . (Zambrano) کارکرد ایکوسیستم می شودمشکالت صحی و اختالل در زیست است، که موجب 

ه طور و آمد توسط بسیاری از کشورها موجب شد که مردم در خانه بمانند و استفاده از وسایط نقلیه خصوصی و عمومی ب

ات باعث تغییر قابل مالحظه ای کاهش پیدا کند. همچنین فعالیت های صنعتی تقریباً به طور کامل متوقف گردید. همه این

 کاهش قابل توجه صدا در بسیاری از شهرهای جهان شده است. 

 و عاری از آلودگی های پالستیکی پاک سواحلپنج( 

ی است که خدمات عمده ای را برای جمعیت های ساحلی فراهم کرده و براسرمایه های طبیعی مهمترین سواحل یکی از 

هم می کنند، بقای آنها نقش حیاتی را ایفا می کند. سواحل عالوه بر اینکه برای جمعیت های ساحلی غذای مورد نیاز را فرا

کنند.    ی مردم محل کمک میامروزه به یکی از اهداف عمده توریستی تبدیل شده اند و از این طریق به ارتقای سطح زندگ

 اخته است. ساما عدم استفاده بهینه از این سرمایه طبیعی موجب آلودگی سواحل شده و کارکرد آن را به شدت با خطر مواجه 

هش اعمال مقررات منع رفت و آمد و ایجاد محدودیت در پروازهای بین المللی در اثر گسترش ویروس کرونا، موجب کا

 ست. ازدید از سواحل شده و امروز بسیاری از سواحل جهان پاک و آبهای آن صاف و نیلگون گردیده توریست و میزان با

 پیامدهای منفی . 2.3

 موجب آسیب های متعددی بر محیط زیست شده است که به برخی از آنها اشاره می شود. در عین حال، بحران کرونا 

 شوینده مواد و آب مصرف افزایشیک( 

شتر ید فاضالب بیه از آب موجب تولیرو ینده است. استفاده بیش مصرف آب و مواد شویده افزاین پدیاز معضالت ا یکی 

برعالوه، ز خواهد شد. ین یدنیو کاهش منابع آب اشام ینیرزمیشتر منابع آب زید بیش فاضالب باعث تهدیشود. افزا یم



ند. ویروسی که با آب شسته می شود وارد سیستم فاضالب می شود. به فاضالبی که در این ایام تولید می شوند بیشتر آلوده ا

این جهت، چین از شرکت های تصفیه فاضالب خواسته است که امکانات ضد عفونی خویش را تقویت کنند تا از گسترش 

نشانه ای ویروس کرونا از طریق فاضالب جلوگیری به عمل آورند. هرچند سازمان جهانی صحت اعالم کرده است که کدام 

 .(WHOa) مبنی بر اینکه ویروس کرونا در آب زنده بماند و تکثیر شود وجود ندارد

 و دیگر زباله ها افزایش زباله های طبیدو( 

ش خاک، تولید زباله های ارگانیک و غیر ارگانیک به طور غیر مستقیم با یک سلسله مشکالت محیط زیستی از قبیل فرسای

اضا تق در بسیاری از کشورهامقررات منع عبور و مرور  و اعمالآلودگی آب و هوا همراه است. با شیوع ویروس کرونا 

های ارگانیک  زبالهدر بسیاری از شهرها افزایش یافت. در نتیجه،  ه خانهب مواد غذائیبسته های برای خرید آنالین و ارسال 

یگر، از سوی د .گسترش یافت ، بوتل آب و امثال آنسبزیجات، پاکت ها و ظروف پالستکی از قبیلو غیر ارگانیک خانگی 

آمد و این باعث کاهش قابل مالحظه به عمل  یصادرات محصوالت زراع در میزان با اعمال محدودیت در رفت و آمد

ی داشته افزایش چشمگیر نیز و بیمارستانی با گسترش کرونا، زباله های طبی گردید.ک یارگان یزباله هاافزایش چشمگیر 

ی لباس های محافظت شخصی از جمله این زباله ها است که در این زمان به طور قابل مالحظه اماسک، دستکش، است. 

 افزایش یافته اند. 

وسط شفاخانه های وهان چین نشان می دهد که در جریان شیوع کرونا این شفاخانه ها روزانه به طور متیک بررسی از 

انه بیش از تن زباله طبی تولید نمودند، در حالیکه قبل از شیوع کرونا حد متوسط تولید روزانه زباله طبی این شفاخ 240

یت نشوند ند، که اگر درست مدیرا یر بهداشتیغبه شدت ت آلوده کننده و یماه این زباله ها دارای. (Calma) تن نبود 50

ک یز پالستد استفاده ایش شدیروس کرونا، افزایو یریهمه گ ین جنبه هایاز بدتر یکیدارای پیامدهای ناگوار خواهند بود. 

ع وی. چون شیکیپالست یها یک بار مصرف گرفته تا بسته بندی یمانند دستکش ها یزات طبیک بار مصرف است. از تجهی

 اورند.یشده رو ب یبسته بند یاز مردم به غذاها یشتریروس کرونا باعث شده که شمار بیو

جمع  یمراکز به پروتکل ها یعدم توجه برخفقدان ظرفیت تخنیکی کافی برای مدیریت زباله  و  عمده،از مشکالت  یکی  

ن است ممک یو خانگ یعفون یع زباله هایعدم توجه به تجماست.  یمارستانیو ب طبی یزباله ها یو امحا ی، ضد عفونیآور

 شود. یمارین بیا یرینه ساز بروز موج دوم همه گیزم

 ایکوتوریسم توقفسه( 

ل را طبیعت است، به گونه ای که از محیط زیست حفاظت و زندگی مردم محایکوتوریسم سفر و گشت و گذار مسئوالنه در 

 ایکوتوریسم موجب حفاظت طبیعت و گونه های مختلف حیاتی شده است. ایکوتوریسم از طریقبهبود می بخشد. توسعه 

ا ر، ساخت هوتل ها و دیگر تسهیالت توریستی فشار انسانی بر محیط زیست ایجاد کنترل و محدودیت در شمار سیاحان

ی، جذب سیاحان خارجاز طریق  کاهش داده، آگاهی عمومی و احترام به طبیعت را ارتقا می دهد. ایکوتوریسم همچنین

 . (UNEP, 2020) موجب تقویت اقتصاد می شود ایجاد بازار کار از قبیل هوتل داری و امثال آنتوسعه اشتغال و 



جب شد با شیوع کرونا، اما بسیاری از سایت های توریستی مسدود و پروازهای بین المللی متوقف گردید. این وضعیت مو

رای اجرای بدر کنار تقویت اقتصاد محل، تی منابع درآمد خود را از دست بدهند. از این منابع که بسیاری از مناطق توریس

اظت ، بسیاری از مناطق حفقطع این درآمدبا قانون محیط زیست، نظارت و معاشات مناطق تحت حفاظت استفاده می شد. 

ده و از سوی اجرای قانون با اختالل روبرو گردیشده با بحران مالی مواجه شده اند. در نتیجه، از یک سو سیستم نظارتی و 

ن منابع دیگر میزان شکارهای غیرقانونی و استفاده غیر قانونی از منابع طبیعی برای امرار معاش به دلیل از دست رفت

 زایش پیدا کرده است.   فتوریستی، ا

 م یبحران اقل رفتن حاشیه بهچهار( 

مان ملل تا سال ساز بین المللی تغییرات اقلیمی کنفرانس است. به عنوان مثال، شده ه راندهیم به حاشیاقل بحران مورد در بحث

م راجع مه یم هایدهند که تصم یاست. کارشناسان هشدار م ین مساله هنوز هم اضطراریاما ا ق انداخته شد.یبه تعو 2021

د یروس جدیواز  یناش ۱۹د یکوو یماریوع بیاز زمان ش ییگلخانه  یر انداخته شود. گرچه نشر گازهاید به تأخیم نبایبه اقل

 نه رخ دهد.ین زمیدر ا یرات دوام دارییرود که در درازمدت تغ یافته است، اما انتظار نمیکرونا کاهش 
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ی حاکن یاست. ا یضیک مریفراتر از  این عفونتن است که یا ی که ما از شیوع ویروس کرونا می گیریمن درسیبزرگتر

شی شده ، که از رابطه نامعقول بشریت با طبیعت نامیکن یم یاست که ما در آن زندگ یاره ایس یعدم سالمت و رنجور از

ینده مان راهی که برای آ. است. اگر ما می خواهیم بعد از بحران کرونا قوی تر ایستاد شویم درک ریشه اصلی اساسی است

 باشد.بر می گزینیم نیز باید مبتنی بر این شناخت 

حران ، که بیماری های همه گیر یکی از آنها است. تغییر اقلیم یک بآسیب های مختلف رنج می برد امراض و طبیعت از

تی چون خشک جدی تر است، که موجودیت و حیات نسل های آینده را تهدید می کند. تغییر اقلیم از همین حاال از طریق واقعا

جهان  طوفان های مدهش و سیالب های ویرانگر زندگی میلیون ها انسان در سراسرسالی های پیاپی، کم آبی روز افزون، 

ری ایکوسیستم، ، که به مشکالت دیگری از قبیل نا پایدارا تحت تاثیر قرار داده است. تغییر اقلیم پیامدهای چند گانه دارد

ه تحلیل بن رفتن گونه های حیاتی موجب کاهش در تولید غذا و منازعات اجتماعی منجر می شود. تخریب ایکوسیستم و از بی

های آب و رفتن توانایی زمین برای تامین غذا، کاال و خدمات مورد نیاز بشر می شود. به عنوان مثال، قطع جنگالت الگو

د می سکونت گاههای گونه های حیاتی مهم را نابوهوا و چرخه آب را را درهم می ریزد، موجب تغییر اقلیم می شود و 

. همه اینها اله ها و مواد کیمیاوی هوا، آب و خاک آلوده می کنند و باعث مرگ میلیون ها انسان در سال می شوندسازد. زب

به روشنی نشان می دهند که صحت سیاره ما و در نتیجه صحت خود ما به سرعت در حال بد شدن است. طبیعت، مثل 

 می کند تا اینکه به نقطه سقوط برسد. انسان، با این امراض و آسیب ها برای مدتی دست و پنجه نرم 

ط یرهوشمندانه و ناسازگار با محیه و غیرو یب های دخالت از ک هشدار است به انسان که اگریوع کرونا یشبنا بر این، 

 یاریاست، همانگونه که تمدن سومر و بس اجتناب ناپذیرکند  یم یکه بشر امروز با آن زندگ یسقوط تمدن دست نکشدست یز

 . ندو نابود شد ندعت سقوط کردیانه  با طبیه و ناشیرو ین برخورد بیل همیگر به دلید یاز تمدن ها



هفته است؛ ن عتیدر طب اصلی . راه حلکندمی  عبور عتیطبدل  که راه حل آینده از گفتمی توان بیان شد،  به آنچه با توجه

ده، یب دیسآ یستم هایکوسیجنگالت و ا یای، احیعیاز منابع طبدار یعت مهربان بود. حفاظت و استفاده پاید با طبیبا یعنی

رساخت یا و زجاد شهرهیدر زراعت، ا یاویمیکود ک یک به جایر، استفاده از کود ارگانید پذیتجد یتمرکز بر استفاده از انرژ

ن راه حل ها ی( از جمله اCircular Economy) یستم اقتصاد چرخشیست و استفاده از سیط زیسبز و دوستدار مح یها

تاالبها که  یایو اح یالبیس ید، اتصال مجدد رودخانه ها به دشتهایجد یجاد جنگلهایتوان به این دست راه حلها میاست. از ا

اه حل راین ن خواهد شد، نام برد. یعت و بهبود سالمت ساکنان کره زمیهمه آنها موجب برگشتن تعادل به چرخه آب در طب

 وین ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم:ها را می توانیم تحت عنا

 تغییر اقلیم به ارتباط در المللی بین و ملی اقدامیک( 

د، اما عواقب حرکت کندتر داشته باش بحران تغییر اقلیم ممکن است نسبت به بحران کروناجدی بگیریم. باید تغییر اقلیم را 

به  گرمایش زمینمیزان کرونا است. بدون یک اقدام جدی در قسمت کاهش کاربن  بحراندراز مدت آن خیلی خطرناکتر از 

 ت، آتش سوزی جنگال درجه و باالتر از آن افزایش خواهد یافت و موجب افزایش همه گیری، طوفان های ویرانگر، 3.2

 خشک سالی، سیالب، و بی ثباتی گسترده در سیستم غذا، اقتصاد و امنیت جهان خواهد شد. 

هرچند در خالل چند ماه گذشته، به دلیل اعمال مقررات منع رفت و آمد و بسته شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی در 

، اما هیچ کسی نباید فکر کند که بحران تغییر اقلیم به سر رسیده به عمل آمدکیفیت هوا پیشرفت و بهبود خوشحال کننده ای 

وسی و جوی ایاالت متحده حاکی از افزایش سریع کاربن دای اکساید جهان است. آخرین معلومات از اداره ملی اقیاناست. 

( رسیده است که از PPMقسمت در ملیون ) 416.21، تراکم کاربن در هوا به 2020بر اساس این معلومات، در ماه اپریل 

دار زیر روند افزایش نمو. (UNEP, 2020) را نشان می دهد ( باالترین غلظت1958زمان شروع اندازه گیری کاربن )

 2تراکم کاربن دای اکساید را نشان می دهد.

                                                           
2 - Trend in Atmospheric CO2 concentration. Data Source NOAA, graphs from UNEP World Environment Situation 
Room. 



 

ختلف از در حالی که کشورها برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا و بازسازی سیستم اقتصادی شان اقدامات م

 های بازسازی جمله حمایت از سکتورهای آسیب دیده را روی دست گرفته اند، صاحب نظران تأکید می کنند که پالن

ربن سوق اقتصاد بی کااقتصادی باید مبتنی بر انرژی تجدید پذیر، تکنولوژی سبز و سکتورهایی باشد که جهان را به سمت 

یک لکه باست در برابر بحران کرونا عبور به سمت انرژی تجدید پذیر و اقتصاد سبز نه تنها یک پیروزی کوتاه مدت دهد. 

  ه نفع ثبات و پایداری نیز هست. پیروزی ب

 طبیعی منابع از پایدار استفاده و حفاظتدو( 

نسان ابر اساس گزارش ملل متحد، بیش از سه میلیارد حیات بشری متکی به منابع طبیعی اعم از زمینی و دریایی است. 

یلیون از یک میلیارد و ششصد مو بیش  (UNDP) برای تأمین زندگی خود به گونه های حیاتی موجود در دریا وابسته اند

 . (UNDPa) متکی می باشند آننفر دیگر به جنگالت و گونه های حیاتی موجود در 

به هدف توسعه زراعت، معدن کاری، خانه سازی، شهرسازی و سرک  زمینیتخریب ایکوسیستم و منابع از این جهت، 

شیرین و کاهش در گونه های حیاتی آبزی به دلیل ، سواحل و آبهای دریایی سازی و همچنین فرسایش ایکوسیستم های

مایه نگرانی عمده است. بشر در زندگی خود برای تأمین غذا، دوا و صنعت  دریاها ایش، اسیدی شدن و آلودگی وسیعگرم

و این منابع امروز تحت فشار شدید است. ما هر روز گونه های مختلف حیاتی را از دست می  وابسته به این منابع است

در حدود یک میلیون گونه حیاتی در معرض خطر انقراض قرار دارند. به باور صاحب نظران، اگر روند کاهش تنوع یم. ده

 .درصد از گونه های حیاتی را از دست خواهیم داد 50حیات به همین شکل ادامه پیدا کند ما در طی صد سال آینده بیش از 

به شدت ناپایدار و مخرب است. گفته می شود زراعت ناپایدار عامل  زراعت جهان را تغذیه می کند، اما سیستم زراعتی



کاربرد زراعت امروز بیشتر متکی به نیتروژن و کود کیمیاوی است.  % ایکوسیستم طبیعی است.70فرسایش حداقل 

 ییاز شان را مطابق به عادات غذایمورد ن یغذا یبآ نصف جامعه بشریتروژن در زراعت موجب شده است که تقرین

تروژن ساخته دست انسان به خود محصوالت به یاز ن یار کمین وجود، مقدار بسیاما با ا. ن کنندیق تآمین طریاز ا یامروز

 ن است.یین به شدت پایتروژن کارگرفته شده در زمیاهان از نیزان استفاده محصوالت و گیرسد و م یم یعنوان هدف اصل

 (. Sutton) گردد یست میط زیع شده، وارد محی% ضا80 یاست و متباق% 20تروژن یدر سطح جهان، استفاده موثر از ن

 ی، آلودگییایدر یستم هایآب و س یل آلودگیاز قب یستیط زیاست، بلکه موجب مشکالت مح یعه اقتصادیک ضاین نه تنها یا

 زند.  یم بیستم را آسیکوسیت خاک و خدمات ایفیه ازون شده و کیب الیو تخر یگلخانه ا یهوا، انتشار گازها

ما باید تهدیداتی را که متوجه ایکوسیستم و حیات وحش است به شمول از برای جلوگیری از شیوع ویروس های همه گیر 

ایکوسیستم و زیستگاههای طبیعی بین رفتن زیستگاهها، تجارت غیر قانونی و آلودگی مرتفع نماییم. هرگونه دست کاری در 

اره سالم و صحتمند یک سیداشتن  مبتنی گردد و مسیر پایداری را در پیش بگیرد.پایدار  بر اصل توسعه به هدف توسعه باید

  است. یوانات دارد اساسیشه در حیکه ر ییها یماریاز ب یریروس کرونا و جلوگیمقابله با و یبرا

یکی از اقداماتی که در این راستا باید صورت گیرد سرمایه گذاری روی طبیعت، حفظ و تقویت ایکوسیستم های زمینی و 

دریایی و توسعه مناطق حفاظت شده به منظور حفظ طبیعت و گونه های حیاتی به عنوان بخشی از پاسخ به بحران کرونا 

شیوه های و حفاظت و احیای ایکوسیستم طبیعی صورت بگیرد.  حمایت از زارعین باید در راستای تأمین معیشتاست. 

توسعه زراعت باید تغییر کند. تشویق رفتارهای مضر به خاک و ایکوسیستم، به عنوان مثال استفاده بیش از حد از کود 

می شود باید  و کاهش ضایعات نیتروژن شیوه های زراعتی که موجب حفاظت و احیای ایکوسیستمکیمیاوی، باید خاتمه یابد. 

و ایجاد پیوند نزدیک بین این دو به منظور درک بهتر  الهام گیری پالیسی از ساینسبیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. 

از دیگر تدابیری ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه رابطه بین انسان، طبیعت و زندگی پایدار  و برنامه ریزی علمی تر و

و بین المللی اتخاذ گردند. باال بردن آگاهی عمومی در زمینه رابطه بین محیط زیست و سالمت  است که باید در سطح ملی

انسان، موجب حمایت عامه از فرصت های توسعه سبز و زندگی پایدار از طریق سیستم های وسایل ارتباط جمعی و آموزش 

 و پرورش می شود. 

 موجود است. ین راه حلهایارزانتر و بردبهترین راه (Nature based solutionsعت )یبر طب یمبتن یراه حلهادر کل، 

که آسایش  حفاظت، مدیریت پایدار و احیای ایکوسیستم های طبیعی یا دست ساخت انسان از قبیلاقداماتی شامل  این راهبرد

رد که برای چالش های . این راهبرد، این ظرفیت را دا(IUCN) شودمی  انسان و منافع گونه های حیاتی را فراهم می کنند،

مختلف اجتماعی از قبیل امنیت غذایی، تغییر اقلیم، امنیت آب، صحت انسان، حوادث طبیعی و توسعه اجتماعی و اقتصادی 

 راه حل ارائه کند. 

 دورانی اقتصاد به خطی اقتصاد از عبورسه( 

تولید و مصرف ناپایدار به کاهش منابع طبیعی، تخریب ایکوسیستم، اقتصاد و زیرساخت های کاربن ساز و مشکالت صحت 

که به عامل اصلی این ناپایداری است. این سیستم محیطی و امراض مختلف منجر شده است. سیستم اقتصادی امروزی 



است که موجب فشار زیاد باالی منابع می شود. منابع مبتنی  دور انداختنبر تولید، مصرف و معروف است،  "اقتصاد خطی"

منابع و افزایش ید کمبود شدباشد.  اشتهای سیری ناپذیر بشرنیست و نمی تواند پاسخگوی  و فنا ناپذیر اقتبصادی نا محدود

 یمتعدد یجد یبهایآس 1940 ی، پس از دهه اقتصادیکرد ین روی. اتقاضا برای آنها از تنگناهای عمده اقتصاد خطی است

 یاهیگ یها از گونه یبرخ ی، نابودییرات محسوس آب و هوایین، تغیزم یش کره یگرما یدهیست هم چون پدیط زیبر مح

 وارد کرده است. یو جانور

که بر استفاده هر چه کمتر از منابع  مطرح شده استشیوه دیگري برای جلوگیری از پیامدهای محیط زیستی این سیستم، 

طبیعي )به کمک طراحي بهتر(، استفاده مجدد از محصوالت )براي مثال به کمک تعمیر(، بازیافت و بازچرخاني حداکثري 

یاد می ( Circular Economy) "دورانیاقتصاد "به نام اقتصادی  از این شیوهمواد و تولید کمتر میزان زباله تأکید دارد. 

 شود. 

می کنیم، زباله زیادي تولید می منابع طبیعي بسیاري )آب، خاک، نفت، پالستیک، فلزات و ...( مصرف در اقتصاد خطی 

 دفن خاک می کنیم. اما دردور می ریزیم و یا مواد اولیه را بعد از مصرف  بدون اینکه از آن استفاده مجدد نماییم،و نماییم 

 از بهینه وري بهره و مطلوبیت سطح بیشترین در تولیدي اولیه مواد و کاالها ارينگهد و حفظ تأمین، دورانی هدف اقتصاد

بازیافت و اهش استفاده از منابع طبیعي، استفاده مجدد، ک مؤلفه در این سیستم سه .است زیست محیط حفظ با تولیدي هايعامل

ی هاحلقه انواع و تجدیدپذیر ی هایانرژ از استفاده، ضایعات حذف نظیر اصولي بر دورانی اقتصاد کننده دارند.نقش تعیین

 مرمت، و در نهایت بازیافت( متکي است./ی، بازسازیبازیاب/مجدد استفاده مدت،یطوالن ینگهدار و تعمیر نظیر) چرخشي

را کاهش  یعات و هدررفت انرژیمنابع مورد استفاده و ضا است؛ زیرادارتر ی، پایفعل یاز نظام اقتصاد خط دورانیاقتصاد 

بر این اساس، پالیسی های بازسازی  کند.یکمک م محیط زیستی یهایکند و به کاهش آلودگیدهد، منابع را حفظ میم

اقتصادی پس از کرونا باید جهان را به سمت اقتصادی دورانی تشویق و مصرف و تولید پایدار را تامین کند. مصرف و 

عه پایدار ملل متحد است. رفتن به سمت اقتصاد دورانی ما را در رسیدن به این تولید پایدار یکی از اهداف هفده گانه توس

 هدف کمک می کند. 

قبالً توضیح داده شد که یکی از پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا افزایش زباله بخصوص زباله طبی است و این زباله ها 

. اقتصاد دورانی به ما کمک می کند که در تنظیم اگر درست مدیریت نشوند عواقب محیط زیستی و صحی خطرناکی دارند

 زباله از هر نوع، خوب تر عمل کنیم و از پیامدهای محیط زیستی و صحی آن جلوگیری نماییم.

 بندی جمع .5

حتی در پیشرفته ترین  کرونا یک تراژدی جهانی است. صدها هزار انسان جان باختند؛ سیستم های صحی شیوع ویروس

فلج شدند و آینده برای میلیون ها صنایع  ؛به بیماران مصاب شده به این ویروس عاجر ماندند پاسخگویی کشورهای دنیا از

این ویروس همه جهان را تکان داد و به ما نشان داد که ما انسان ها انسانی که شغل شان را از دست دادند نا معلوم است. 

 حتی جوامع پیشرفته چقدر آسیب پذیر هستیم. 



عامل اصلی شیوع این ویروس و ویروس های مشابه خود بشر و نوع رفتاری است که بشر نسبت به نشمندان، دا باوربه 

آورد. در یبوجود مرا عت یروس در طبیک چرخه انتقال ویبشر به دست خود طبیعت و عناصر طبیعی دارد. در واقع، 

ستگاه انسان و کشتزارها هجوم یافتن غذا به زی یبراوان یکند. حیستگاه جانوران را از نابود میبرد و زیعت دست میطب

 کند و دام هم انسان را. یآورده، دام را آلوده م

در تعادل نگهداشته شوند. بر هم خوردن  یستیات هستند که همواره بایوسته حیبه هم پ یره هاین، آب، هوا و انسان زنجیزم

است که توسط  یمتک یما به خدمات یهم خواهد زد. زندگ ن را بریزم یرو یک از آنها همه چارچوب فلسفه زندگیهر 

 یاره ما را به مکانیم و آنچه که سینوشیکه م یم ، آبیکنیکه تنفس م ییم، هوایخوریکه م ییشود. غذا یعت فراهم میطب

و آن را با طمع  میکمک به آن انجام نده یفه خود را برایرد. اگر ما وظیگ یعت سرچشمه میل کرده، از طبیتبد یزندگ یبرا

ن پس از اصالح آن، فساد ین خواهد رفت. "در زمیم از بیبقا الزم دار یهر آنچه براو استفاده بی رویه تخریب نماییم ورزی 

 د. یین نمایتان را تضم ید بقاید" تا بتوانینکن

 یاقتصاد یبازساز یرونا براروس کرونا را کنترل کنند، اقدامات پسا کیکنند تا گسترش و یاکنون که تمام کشورها تالش م

سبز  باشد.دورانی  اقتصاد و ،ا کم کاربنیسبز و بدون کاربن  توسعهعت محور، یطب یبر راه حل ها ید مبتنیبا یو اجتماع

 ن راه حل است.ینه ترین و کم هزیا آسان تریگانه راه حل ین یم. ایم و سبز عمل کنیشیاندیب
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