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  گيري شناسي و اقتصاد براي پيشگيري از همه بوم
  شيوع از تجارت حيات وحش  سازيگذاري براي جلوگيري از جنگل زدايي گرمسيري و محدود  سرمايه

  در آينده محافظت خواهد كرد) هاي مشترك انسان و حيوان بيماري(زئونوز 

 *حورا بحرالعلوم و سعيد امين زادهساقي نورايي، 

  فرايند زيست مهندسي گروه زيست، محيط و صنعت فناوري زيست پژوهشكده فناوري، زيست و ژنتيك مهندسي ملي پژوهشگاه تهران،

   يدهچك
، MERSهاي  اپيدمي. شده استها منتقل  اش به انسان دو ويروس جديد از ميزبان طبيعي نهطورمعمول ساال در طول يك قرن به

SARS  وH1N1  2009در سال، HIV  ها و  نمونه ايي از اين ويروس 2019در سال  )19-كوويد(كروناويروس گيري  همهو
هاي مشترك انسان و دام در بيشتر مواقع هنگام  ويروس. ها هستند شاهدي بر خسارات ناشي از اين انتقال حيوانات به انسان

و يا غيرمستقيم از حيوانات مزرعه مانند مرغ و خوك، ) ها گوشت آن(حيوانات وحشي  ها و ساير زنده، خفاش پريماتبرخورد با 
از  بادر اينجا ما هزينه نظارت و جلوگيري از شيوع بيماري . خطرات باالتر از هر زمان ديگري استامروزه . كنند افراد را آلوده مي

 . كنيم گرمسيري و تجارت در حال رشد حيات وحش را ارزيابي مينواحي هاي  جنگل سابقه يب شدنپاره پاره دست دادن و 

  حيوان - هاي مشترك انسان گيري، ويروس گيري، اقتصاد و همه همه شناسي بوم گيري، همه: واژگان كليدي
 aminzade@nigeb.ac.ir :الكترونيكي پست مسئول، مترجم* 

دو ويروس جديد از  نهطورمعمول ساال هدر طول يك قرن ب
). 1( شده استها منتقل  اش به انسان ميزبان طبيعي

و  HIV ،2009در سال  H1N1و  MERS ،SARSهاي  اپيدمي
 2019در سال  )19- كوويد(كروناويروس گيري  همه
ها و شاهدي بر خسارات  اين ويروسابتال به ايي از  نمونه

. دهستنحيوانات به انسان از ناشي از اين انتقال 
هاي مشترك انسان و دام در بيشتر مواقع هنگام  ويروس

ها و ساير حيوانات وحشي  زنده، خفاش پريماتبرخورد با 
و يا غيرمستقيم از حيوانات مزرعه مانند ) ها گوشت آن(

در اين زمان خطرات  .كنند مرغ و خوك، افراد را آلوده مي
 صميميزيرا ارتباط ) 3، 2(باالتر از هر زمان ديگري است 
به طور  هاي حيات وحش بين انسان و مخازن بيماري

ها در  سرعت گسترش ويروس افزايش باعث اي يندهفزا

در اينجا، ما هزينه نظارت و جلوگيري از . شود جهان مي
 سابقه يب از دست دادن و چند قطعه شدن باشيوع بيماري 

ات وحش هاي گرمسيري و تجارت در حال رشد حي جنگل
هاي  رغم برنامه علي ما در حال حاضر،. كنيم را ارزيابي مي

گذاري در محدود  كه بازده باالي سرمايهشده  يقتحقبخوبي 
را نشان  ي ديگركردن زئونوز و اعطاي بسياري از مزايا

زدايي و تنظيم تجارت  دهد براي جلوگيري از جنگل مي
طور  همان .كنيم يگذاري م سرمايه رت حيات وحش نسبتاً كم

 19- كوويدبودجه عمومي در پاسخ به تخصيص كه 
ا نشان ه تجزيه و تحليل ،همچنان در حال افزايش است

هاي مربوط به اين اقدامات پيشگيرانه  دهد كه هزينه مي
ومير  هاي اقتصادي و مرگ توجهي كمتر از هزينه طور قابل به

 .زا است ناشي از پاسخ به اين عوامل بيماري
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  كاهش جنگل زدايي
گرمسيري محل اصلي ايجاد  هاي جنگل ي حاشيه
زماني ايجاد  ها حاشيه. جديد انساني است هاي ويروس

براي توليد چوب و كشاورزي جاده  ها انسانكه  شوند مي
در صورت  .كنند ميرا تخريب  ها جنگليا  كنند ميدرست 

 ها انساناز پوشش اصلي جنگل،  ٪25از بين رفتن بيش از 
قرار  احتماالً با حيوانات وحشي در تماس هايشان دامو 
خطر انتقال بيماري را  ييها تماسو چنين ) 4( گيرند مي

انتقال پاتوژن به ميزان تماس، فراواني  .كند يمتعيين 
وحشي  هاي ميزبانحساس و ميزان زياد  هاي دامو  ها انسان

 ي حاشيهطول (نرخ تماس با محيط . آلوده بستگي دارد
زدايي  جنگل .بين جنگل و غير جنگل متفاوت است) جنگل

ما حداكثر  درنتيجه ،شطرنجي داردوضعيت تمايل به ايجاد 
. بينيم ميتبديل جنگل در حال  %50محيط را در سطح 

، فراواني حيوانات خانگي و انسان به سرعت از ازآن پس
بنابراين اگرچه انتظار داريم  ؛رود ميحيوانات وحشي فراتر 

 درنتيجهاما ميزان هر شيوع  ،ميزان انتقال آن كاهش يابد
زيستگاه اين مسئله را پيچيده چندپارگي  ).4(بيشتر است 

 .شود ميزيرا باعث افزايش محيط آن مكان  كند مي
ورود به سيستم،  يها اردوگاه، استخراج معادن و سازي راه

، مهاجرت و جنگ و ها گاهسكونتگسترش مراكز شهري و 
پرورش دام و گياهان باعث افزايش شيوع ويروس شده 

، كشاورزي و تجارت حيات وحش ونقل حملشكار،  .است
براي غذا، حيوانات خانگي و داروهاي سنتي مسيرهاي 

و از نزديك  دهند ميتشكيل  انتقال حيوان به انسان را
 ها خفاش، مثال عنوان به. كنند ميجنگل زدايي را رديابي 

 19- كوويدو ويروس  Nipah ،SARSمخازن احتمالي ابوال، 
در دنياي قديم،  Pteropodidae( اي ميوه هاي خفاش .هستند
 هاي زيستگاه كه هنگامي) در دنياي جديد Artibeus جنس

 هاي سكونتگاهبيشتر در نزديكي  ؛مختل شود ها آنجنگلي 
اين عامل اصلي در ظهور ويروسي در . كنند ميانسان تغذيه 

-5(آفريقاي غربي، مالزي، بنگالدش و استراليا بوده است 
7.(   

واضح بين جنگل زدايي و ظهور ويروس حاكي از  ارتباط
آن است كه تالش عمده براي حفظ پوشش سالم جنگل 

رويدادهاي آن كاهش  سودبازده زيادي دارد؛ حتي اگر تنها 
كاهش  يراستادر  نمونه ترين بزرگ .ظهور ويروس باشد

 از برزيل 2012تا  2005مستقيم جنگل زدايي از سال 

 ؛كاهش يافت %70ي در آمازون جنگل زداي. شود يمحاصل 
 با اين وجود توليد محصول غالب سويا در اين منطقه هنوز

، المللي بين يها مشاركت ).8(در حال افزايش است 
 1به ارزش حدود  صندوق آمازون، توسط شده يلتكم

 هاي محدوديتميليارد دالر، منطقه بندي كاربري اراضي، 
پشتيباني را  علمي بر ماهواره يها نظارتبازار و اعتبار و 

جنگل و  شدن قطعه قطعهبرنامه برزيل باعث كاهش  .كند مي
كمتر نسبت به آنچه  اي با هزينهشد؛ و جنگل  ي حاشيه

 كربن گذاري قيمتبا رويكردهاي  توانست مي
 هاي يآلودگكربن، روشي است كه در آن به  گذاري يمتق(

تا صنايع آالينده به  شود يمناشي از كربن هزينه اعمال 
حاصل شود  )ترغيب شوند يا گلخانهكاهش توليد گازهاي 

)9.(   
كاهش  هاي استراتژيچندين برآورد از اثربخشي و هزينه 

با  ).9، 8(جنگل زدايي گرمسيري در دسترس است 
براي  ميليارد دالر، 9/6ساالنه  ةهزينپرداخت مستقيم 

از بين بردن جنگل زدايي از نظر  و ها جنگلحفاظت از 
درصدي در مناطقي كه  40به كاهش  توان مياقتصادي 

به [ يافتدست  ؛رادارندخطر ابتال به ويروس  ترين بيش
متعدد  هاي برنامه ].مراجعه كنيد) SM(تكميلي مطالب 

پرداخت براي خدمات اكوسيستم اثرگذاري اين روش را 
به اتخاذ الگوي سياست قبلي برزيل در پايان،  .دهد مينشان 

 5/1همين كاهش را فقط با  تواند يمگسترده  صورت
كه به جنگل  هايي يارانهميليارد دالر در سال با حذف 

زمين خصوصي و حمايت  يساز پاكمحدود كردن  ،زدايي
 . به دست آورد كند يماز حقوق ارضي مردم بومي كمك 

. نياز به انگيزه ملي و اراده سياسي دارند ها اين ي همه
مشابه پيشگيري از  هاي سياستحمايت گسترده مردمي از 

بيماري كه از جنگل زدايي ممكن است در كشورهاي ديگر 
  .ظاهر شود يابند يمبهبود  19- كوويد

  حيات وحش سوداگرانهتجارت 
مردم  شود ميتقاضاي جهاني براي حيات وحش باعث 

براي فروش در بازارهاي  يت وحشنااوحي آوري جمعبراي 
شهرهايي  در .مناطق شهري و روستايي وارد جنگل شوند

متنوعي براي پروتئين استفاده  هاي گزينهكه مردم از 
يك غذاي لوكس است كه براي نشان  بوشميت ؛كنند مي

دادن وضعيت طبقاتي و گاهي اوقات به داليل فرهنگي 
كالني است كه  ي هزينه 19- كوويد .شود ميخريداري 
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وحشي  هاي گونهاكنون جوامع براي چنين برخوردهايي با 
   .كنند ميپرداخت 

بازارهاي حيات وحش و تجارت قانوني و غيرقانوني 
حيوانات وحشي، حيوانات وحشي زنده و مرده باعث 

و همه كساني  كنندگان مصرفتماس شكارچيان، بازرگانان، 
 .شود ميبا اين حيوانات  كه در اين تجارت مشاركت دارند

. كند ميپيروي  كننده مصرفتجارت از تقاضاي جهاني 
واردكنندگان جهاني  ترين بزرگيكي از  متحده اياالت

عظيم حيوانات  صنعتبراي  ازجملهحيوانات وحشي 
شرايط ترانزيت، عدم غربالگري  ).10( استخانگي 

بهداشت هنگام واردات و انبارهايي كه حيوانات را قبل و 
مشابه بازارهاي حيوانات  ،كنند ميبعد از واردات ذخيره 

   .شوند مي ها بيماريهمگي منجر به شيوع  زنده
برخي كشورها داراي صنايع كشاورزي حيات وحش 
هستند كه قصد دارند ضمن تأمين تقاضاي بازار براي 

 رويه بيفرهنگي، از شكار  هاي سنت درخواستپروتئين و 
در چين، كشاورزي . وحشي جلوگيري كنند هاي گونه

ميليارد دالري است كه حدود  20حيات وحش يك صنعت 
فوريه  ةياعالمبا  ).11( يردگ ميميليون نفر را به كار  15

توسط كميته دائمي كنگره ملي مردم در مورد  2020
ممنوعيت مصرف حيات وحش براي غذا و تجارت مرتبط 

مداوم در مورد حذف تدريجي  هاي بحثبا آن در چين، 
آن اين است كه خطراتي  توجيه .اين صنعت وجود دارد

و قوانين بهداشتي  ظهور بيماري اينكه ازجملهزيادي دارند 
و ايمني مربوط به پرورش حيوانات وحشي اغلب كافي 

 المللي بينقوانين ممنوعيت تجارت ملي و  .ستندني
، ها آنو ادامه اجراي  پرخطر هاي بيماريمخزن  هاي گونه

اقدامات ضروري و محتاطانه براي جلوگيري از بيماري 
پريمات مقررات بايد طبق  .استمشترك انسان و حيوانات 

   .، پنگولين ها و جوندگان از بازار خارج شوندها خفاش، ها
كنوانسيون تجارت مانند  المللي بين هاي كنوانسيون

 در معرض خطر جانوري و گياهي هاي گونه المللي بين
)CITES(1  ها آن .كنند يمبا بخشي از مشكل مقابله تنها ،

تجارت  برملي نظارت  هاي آژانسو  اي منطقه هاي شبكه
كمبود بودجه  شدت بهحيات وحش و اجراي مقررات 

 WENs(2( اي منطقهاجراي حيات وحش  هاي شبكه .دارند
                                                            
1 Convention on International Trade in Endangered Species 
2 Wildlife Enforcement Network 

به  مؤثربه عنوان بخشي از يك مرز پاسخ  تواند يم
بودجه . در آينده تقويت شوند  يريگ همهپيشگيري از 
، به ميزباني انجمن ملل جنوب شرقي WENساالنه يك 

جه ساالنه بود .)نگاه كنيد SMبه (دالر است  30000آسيا، 
CITES  دبيرخانه اين سازمان . ميليون دالر است 6فقط

انسان و حيوانات  هاي بيمارياخيراً اظهار داشته است كه 
كمك به جلوگيري از شيوع . است CITESخارج از وظيفه 

ها براي  WENفزايش بودجه بعدي ممكن است شامل ا
 هاي پروتكلتوسعه  حال درعينو  اي منطقه هاي پاسخ

ها در  WENهماهنگ جهاني براي افزايش ظرفيت 
اگرچه هيچ آژانس . غربالگري بهداشت حيات وحش باشد

 ،جهاني براي نظارت بر تجارت حيات وحش وجود ندارد
جهاني با در نظر گرفتن بودجه عملياتي ساالنه سازمان ما 

كه وظيفه ارزيابي خطر بيماري را  )OIE(بهداشت حيوانات 
چنين تالشي در تجارت حيوانات بدون  هاي هزينهدارد 

نظارت  هاي هزينهسپس  .انجام آزمايش را تخمين زديم
و حجم  گسترده بر بيماري در حيات وحش را افزايش

نگاه  SMبه (جهاني تجارت حيات وحش را كاهش داديم 
   ).كنيد

محدود كردن دسترسي به حيات وحش براي غذا و ساير 
مصارف بايد در مورد افراد بومي و ساير افراد در جوامع 
دوردست باشد كه حيات وحش پروتئين ضروري براي 

بر  اتكا ،جهان نقاطاز  برخيدر  .كند ميفراهم  را ها آن
 آال قزلحيات وحش مهاجر مثل گوزن شمالي و ماهي 

اگرچه  .سعت زيادي از زيستگاه استانگيزه نظارت بر و
 توانند يم مردم، سنتي حمايت شود هاي يمرژبايد از حق 

استفاده از (وحش حيات  هاي رژيم در معرض خطرِ
موارد مربوط به امنيت  ها اين .بگيرندقرار ) حيوانات وحشي

توسعه بايد با آن  هاي آژانسو  ها دولتغذايي است كه 
در صورت لزوم، بايد شامل آموزش و آگاهي . روبرو شوند

در مورد دست زدن به حيوانات، بهداشت و انتقال 
و همچنين مديريت پايدار حيات وحش و  ها بيماري

حمايت از توسعه غذاهاي جايگزين در سطح روستاها 
شكار قانوني و بازاريابي حيات وحش كه نيازهاي . باشند
 تواند مي كند ميپايدار برآورده  طور بهي غذايي را اساس

با . تنظيم شوند گير همه هاي بيماريبراي كاهش خطر 
دسترسي  توانند مي فرهنگيگذشت زمان، اقدامات حساس 
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غذايي سالم را تضمين كرده و خطرات  هاي رژيمبوميان به 
  .را كاهش دهند گيري همه

 

  شناسايي و كنترل زودهنگام
 هاي بيماريگزارش كمتري از قرار گرفتن در معرض 

تصحيح اين امر . مشترك انسان و حيوانات وجود دارد
 .كند ميرا براي پيشگيري فراهم  اي عمده هاي فرصت

منشأ آن  ؛كشف شد 1998در سال  Nipahويروس 
بود و باعث شيوع گسترده بيماري  اي ميوه هاي خفاش

 ).6(ده در مالزي شد و انسفاليت كشن ها خوكتنفسي در 
بنگالدش ساالنه  هاي بيمارستاندر محافظتي  هاي نظارت

آنان حيوانات  منشأكه  ها بيماري گونه اين از چندين مورد
اثر  در ومير مرگكه ميزان  اند دادهوحشي هستند را نشان 

   .باشد مي ٪70متوسط  طور به ها آن
به ترتيب باعث شيوع  COVID-19و  SARSمشابه،  طور به

. بيماري تنفسي در گوانگدونگ و ووهان، چين شدند
 ووهانمناطق روستايي استان مردم  سرولوژيكي هاي بررسي

ويروس مشابه  يها گونهآنتي بادي براي  ٪3  نشان داد كه
  نعل اسبي داشتند يها خفاش ،مخزن اصلي خود

(Rhinolophus  spp.) )12.(   
 زا بيماريعوامل سرايت براي تعيين كميت و كاهش خطر 

نياز به كشف ويروس در حيات وحش  از حيوان به انسان
انساني و حيواني در مناطق با خطر  هاي جمعيتو آزمايش 

 Wellcome، برنامه مثال عنوان به .است بيماريباالي ظهور 

Trust VIZIONS  حيوانات وحشي، انسان و دام را از نظر
در مناطق روستايي ويتنام  شده شناخته زا بيماريعوامل 

 المللي بينپروژه آژانس توسعه  .است هآزمايش كرد
سرايت تجزيه و تحليل  USAID PREDICT متحده اياالت

زياد  را در افراد داراي تماس از حيوان به انسان ها يروسو
 PREDICT .است هكشور انجام داد 31حيات وحش در  با

آموزش جامعه براي افزايش آگاهي از  هاي برنامهشامل 
انسان و حيوانات و كاهش تماس  مشترك هاي يماريب خطر

منظور جلوگيري از انتقال  اين كار به. استبا حيات وحش 
بيماري از حيوانات وحشي به انسان از طريق شناسايي 

سرولوژي براي  هاي نظرسنجيو از  پرخطررفتارهاي 
مداخالت شامل  .بررسي الگوهاي فصلي خطر استفاده شد

استفاده از گياه بامبو براي كاهش آلودگي شيره نخل به 

، افزايش امنيت زيستي در مزارع دامداري Nipahويروس 
دام با انسان، ارتقا - براي كاهش ارتباط حيات وحش

شستشوي دست و استفاده از تجهيزات محافظتي شخصي 
بستن غارهاي  .است وحشدر تماس نزديك با حيوانات 

خفاش پرخطر، احتمال انتقال ويروس را در روابط بين 
   .دهدميانسان و حيوانات وحشي كاهش 

هزينه اقدامات براي جلوگيري از انتقال بيماري از حيوانات 
 براي USAID بيني پيشبراي مثال  .است به انسان متفاوت

اين هزينه در مقايسه با  .استميليون دالر  200سال  10
 10ميليارد دالر براي پروژه جهاني ويروم، يك پروژه  2/1

ناشناخته در  هاي ويروسدرصد  70شناسايي  هدف باساله 
  .گيرد مي قرار در جهان، حيات وحش

فرصت مهم  ،سرايت ويروس از حيوان به انساناز  پس
موارد ). 2( است تر آن بزرگبعدي براي جلوگيري از شيوع 

، هانتاويروس، سندرم ريوي ويروس HIV / AIDSاوليه 
قبل از شناسايي  COVID-19و  Nipah ،SARSويروس 

مورد براي مثال در ( ها ساليا  ها ماه، ها هفتهپاتوژن، براي 
HIV (تأخير در شناسايي  اكنون .نبودند شناسايي قابل

 هاي قسمتدر وضعيت است؛ با اين حال  يافته كاهش
، شيوع درآمد كمدر كشورهاي  .مختلف جهان متفاوت است

، شود نمياغلب تشخيص داده  توجه قابل ومير مرگبزرگ با 
 شده شناخته هاي بيماريعالئم از ساير  كه هنگاميبه ويژه 

بسياري  هاي كلينيكآزمايشي در  هاي پروژه. كند ميتقليد 
از مناطق روستايي در حال انجام است تا علت موارد با 

 ).نظارت سندروميك(عالئم مشابه را شناسايي كند 
شناسايي و كنترل شيوع در مراحل اوليه خود با  هاي برنامه

 توجه قابلجويي  صرفه بهمنجر  ومير مرگكاهش عوارض و 
كاهش  هاي شاخصيك اولويت شناسايي . شوند ميي ا

آزمايشي و محاسبه  هاي برنامهبا اجراي  راههمخطر 
و مزاياي گسترش  ها هزينهدر  جويي صرفه، ها هزينه

  .ستها آن
  به انسان ) ها دام(سرايت ويروس از حيوات كشاورزي 

 .اند خطرناك هاي يماريب دهنده يوندپمخازن حياتي و  ها دام
رابط انسان و حيات وحش به علت  H5N1آنفلوانزاي 

به ) انسان ←طيور ←وحشي  ؛ پرندگانزنجيره انتقال (
 دش منتقلبه انسان  H1N1كه  طور همان .دشانسان منتقل 

 بامرتبط  هاي يوعشبسياري از ، )انسان←خوك ←پرنده (
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 Nipahمانند ويروس  .اند يدهرس يريگ همهبه اوج ظهور  دام
كرونا و ) انسان ←خوك  ← اي يوهماز خفاش انتقال (

 ).14) (خوك←خفاش(سندرم اسهال حاد خوكي  ويروس
و در مركز  شده شناختهانتقالي به خوبي  يرهايمساين 
توسط كنگره  يشنهادشدهپ يريگ همهپيشگيري از  يها بسته

بهداشتي  يها برنامه .است) H.R. 3771( متحده ياالتا
است مانند  قرارگرفته يموردبررسدامپزشكي به خوبي 

 Oneبرنامه مداخله امنيت زيستي مزرعه بانك جهاني 

World One Health  كه براي كاهش خطر آنفلوانزايH5N1 
   .است شده يطراح

  گيري يجهنت
به جلوگيري از  تواند يم يما كردهاقداماتي كه ما ترسيم 

مشترك بين انسان و دام در آينده، قبل از  هاي يريگ همه
 ييجو صرفهباعث  ييتنها بهنظارت . ، كمك كندها آنشروع 
شيوع  ينهدرزم؛ حتي شود يم ها ينههزدر  يتوجه قابل
 هاي ينههز .)14( 19- كوويدبسيار شديدتر از  يريگ همه

 31تا  22در كل  ما يتخميني ناخالص عملياتي پيشنهاد
  ). جدول را ببينيد(ميليارد دالر در سال است 

  هاي پيشگيري، مزايا و احتمال شكست اي از هزينه خالصه

 موارد ارزش

$250–$750 
M 

 هاي اقدامات پيشگيرانه هزينه
  بودجه ساالنه براي نظارت 

 +)CITES(بر تجارت حيات وحش
$120–$340 

M

  ها براي هزينه ساالنه برنامه
  )spillovers(كاهش سرريز  

$217–$279 
M 

 ها براي شناسايي هزينه ساالنه برنامه
 و كنترل زودهنگام

$476–$852 
M 

 هاي كاهش سرريز هزينه ساالنه برنامه
 از طريق دام

$ 53/1 –

$ 59/9  B 
  هزينه ساالنه كاهش نصف جنگل زدايي

$ 4/19  B 
 هزينه ساالنه پايان

 تجارت گوشت وحشي در چين 
$ 0/22 –

$ 2/31  B 
  )C(هاي پيشگيري در كل  هزينه

$ 5/36 /tonne 
  فوايد جانبي پيشگيري

  
  هزينه اجتماعي كربن

118 Mt ميزانCo2 يافته ساالنه در اثر كاهش   
  جنگل زدايي درصدي 50كاهش

$ 31/4  B  فوايد جانبي كه از كه از  
  گردد ايجاد مي Co2كاهش 

$ 7/17 –$ 9/26  B 
در اثر كاهش ميزان  شده هاي كلي حفظ هزينه

  توليد كربن
  

$ 6/5  T 
  

 COVID-19هاي حاصل از آسيب

 COVID-19توليد ناخالصي كه جهان در اثر 
 از دست داده است

$ 34/5  M يا 
$ 0/10  M 

  شده بيني ومير پيش مرگ (V)آماري ميزان
 covid-19در اثر  

590,643 
 [473,209, 
1,019,078] 

  ومير  بيني كل مرگ پيش
  )QD(در جهان  COVID-19حاصل از 

با ميزان خطاي  50، صدك 2020ژوئيه  28تا 
95٪  

 
 

  ومير در جهان ارزش مرگ
   COVID-19از 

QD=  ×V  
$ 5/2  T كمترين  

$ 9/5  T متوسط  

$ 2/10  T ترين بيش  

  )D(هاي كلي بيماري  آسيب 
$ 1/8  T كمترين  
$ 5/11  T متوسط  
$ 8/15  T ترين بيش  

را برآورده  C = ∆P × Dگيري،  تغيير يكنواخت در احتمال ساالنه همه
احتمال =  P1گيري،  احتمال معيار همه=  P0كند كه در آن،  مي
 P∆%100و  P1- ∆P = P0هاي پيشگيري در محل،  گيري با تالش همه

= (∆P / P0)×   
سناريوي به احتمال (D =$ 5/11 Tو P0 =01/0  ،C =$ 7/30  B اگر

كاهش % P  ،7/26، اگر CO2 )ناديده گرفتن مزاياي جانبي كاهش زياد،
 .شود يمبرسد، پيشگيري منجر به سود خالص  P1=00733/0 يابد و به 

  ٪7/75تا  ٪8/11از  P∆%منجر به  P و C  ،D استفاده از ساير مقادير
به مطالب  .است ٪50بيش از %  P∆شود ؛ تنها يك سناريو داراي  يم

  .كنيدتكميلي مراجعه 
  

ميليارد  4كاهش جنگل زدايي داراي مزاياي جانبي حدود 
مزاياي اجتماعي ناشي از كاهش انتشار شامل  دالر در سال

خالص  هاي ينههزبنابراين  .است يا گلخانهگازهاي 
در  .استميليارد دالر در سال  27تا  18پيشگيري از 

هزينه بالقوه بسيار زياد يك بيماري  19-كوويدمقايسه، 
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جهان ممكن است در . را به ما نشان داده است يرگ همه
تريليون دالر از توليد ناخالص داخلي  5حداقل  2020سال 

 ها ينههزبا اين حال اين  ).نگاه كنيد SMبه (از دست بدهد 
ناشي از داليل ديگر  يروم مرگ، ها يماريبافزايش شمار 

پزشكي و از بين  هاي يستمساي مثال به دليل اختالل در رب
منقطع جامعه به دليل فاصله اجتماعي را  هاي يتفعالرفتن 
   .شود ينمشامل 

به اين موضوع  توان يم، يپيشگير هاي ينههزبراي توجيه 
 اين راهكارهاي پيشگيرانه اشاره كرد كه ارزش يك سالِ

در  19- كوويدباعث كاهش احتمال رخدادي مشابه مانند 
 ينتر محتملاز احتمال پايه در  كمتر %27سال آينده حدود 

مزاياي جانبي آن  و در اين سناريو حتي شود يم سناريو
ما هشت سناريوي جايگزين را با . است شده گرفتهناديد 

مختلفي كه از باالترين و كمترين مقادير  هاي فرض يشپ
بررسي  شده گرفته يرگ همهپيشگيري و خسارات  هاي ينههز

سال  100شديد هر  هاي يريگ همهكرديم با اين فرض كه 
در همه  .افتد يماتفاق  بار يكسال  200يا هر  بار يك

پيشگيري فقط موارد  سناريوها، به جز در يك مورد
را به كمتر از نصف  يرگ همهدر يك بيماري  يازموردن

؛ در يك مورد كاهش درصد احتمال دهد يمكاهش 
برآورد ). نگاه كنيد SMبه ( استكمتر  %12شكست تا 

سال  10پيشگيري براي  هاي ينههزكه ارزش فعلي  كنيم يم
 19- كوويد بيماري همه گير هاي ينههزاز  ٪2فقط حدود 

  .باشد
كليدي مجموعه  يها مؤلفهما چيزي بيشتر از طرح از 

پيشگيري از بيماري  هاي ياستراتژبراي  ممكناقتصادي 
محدوديت در دسترس بودن .  يما نكردههمه گير ارائه 

را محدود  تر جامعاطالعات، توانايي ما در انجام يك تحليل 
ما اطالعات به راحتي در دسترس را  ،در عوض. كند يم

تا ارزيابي كنيم كه چقدر احتمال دارد  كنيم يمجمع آوري 
پيشگيري از بيماري همه گير  هاي ينههزسرمايه گذاري در 

 .منافع خالص مثبتي را براي جهان به همراه داشته باشد

محاسبات ما در دشوار دانستن  ارزشمندي باوجود
مطالعات  .اند كارانه محافظه اما اينها محاسبات ،پيشگيري

اين  ييآكارو  ها ينههزدر  اطمينانعدم  تواند يمآينده 
اقدامات  ينتر صرفهمقرون به و  دهندرا كاهش  ها ياستراتژ

تجزيه و تحليل كامل هزينه و فايده در  .را مشخص كنند
جريان  تواند يم يرگ همهمورد پيشگيري از بيماري 

پيشگيري را با گذشت زمان رديابي كند؛ امكان  هاي ينههز
را فراهم كند و از  يا دورهايجاد وابستگي بين 

والت توزيع جلوگيري شده به عنوان محص هاي يريگ همه
نيستند  19-كوويد شدت به ها آنحوادث بيماري كه همه 
كه  سازد يمما روشن  هاي يافته .جلوگيري به عمل آورد

زيرا منافع خالص  است؛ شده ينتضماين تالش تحقيقاتي 
بسيار زياد  تواند يمقبل از شروع آن  ها يريگ همهتوقف 
   .باشد

، 19- كوويد گيربيماري همه  جهاني كه با ظهور دانيم يم
براي مقابله با تقاضاهاي  ممكن است اقتصادي هاي يتاولو

مزمن، ورشكستگي و  هاي يماريبناگهاني بيكاري، 
با اين  .يابدعمومي تغيير  مؤسساتمشكالت مالي شديد 

وجود دارد كه ميزان ظهور  يتوجه قابلوجود، شواهد 
نيز در  ها آنو تأثيرات اقتصادي ) 3 و 2(جديد  هاي يماريب

به تعويق انداختن يك استراتژي جهاني . حال افزايش است
منجر به ادامه  يرگ همهبراي كاهش خطر ابتال به بيماري 

 هاي يماريببا توجه به سيل . شود يمفزاينده  هاي ينههز
سال گذشته، ما اصرار داريم كه  20نوظهور پرهزينه در 

 هايي يژاستراتبهبودي شامل  يها بودجهو ساير  ها محرك
جامعه . يما كردهارائه  يريگ همهاست كه براي كاهش خطر 

آينده  يرهايگ همهبايد تالش كند تا از برخي تأثيرات 
  .جلوگيري كند

  :اي است از اين مقاله ترجمه
Ecology and economics for pandemic prevention, 
SCIENCE, 24 JULY 2020 • VOL 369 ISSUE 6502 
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  هوا كيولوژيب ي زايآلرژ نيتر ياصل گرده، دانه
  *يناصرنخع فاطمه اهپوش،يس محمدرضا ،يبيحب معصومه

  ياهيگ كيژنت و ديتول يمهندس گروه ،يكشاورز دانشكده، اهواز چمران ديشه دانشگاهاهواز، 

  دهيچك
 ييزا يآلرژ از نظر ها آن يبررس و شوند يم محسوب ييهوا زاي آلرژي منبعترين  ذرات بيولوژيك اصلي عنوان به گرده يها دانه
 يفصل ييزا تيحساس شيافزا در مؤثر عامل عنوان به ها چمن و هرز يها علف درختان، گرده يها دانه. دارد يا ژهيو تياهم

زا و  شناخت گياهان آلرژي. دشون يو آسم م يا روده-معده يها اگزما و واكنش ،قرمزي چشم ،باعث التهاب ريوي كه ندا مطرح
هاي گرده و آگاهي از تقويم پراكنش ساالنه دانه گرده گياهان منطقه از مهمترين راهكارهاي  عوامل ايجاد كننده آلرژي در دانه

بروز  يو چگونگ گرده دانه ييزا يعوامل متفاوت آلرژ يبررس به مقاله نيا در. كاهش حساسيت در افراد مستعد آلرژي است
 .زمپردا مي يرژعالئم آل

  فلور گياهي گرده، دانهالتهاب ريوي آلرژيك،  ،بيولوژيك زاي آلرژي: يديكل واژگان
 f.nasernakhaei@scu.ac.ir :، پست الكترونيكيمسئول سندهينو *

 گرده دانه

 هاي گامت ،اهانيگ يزندگ چرخه از بخشي گرده يها دانه
 عهده بر را ماده يها گامت يبارور عمل كه هستند نر

 شكل بهاغلب ( متفاوت اشكال به ها گرده عتيطب در. دارند
 100ميكرومتر تا بيش از  10ي كمتر از ها اندازه هب) يكرو

 هيال). 2018، 1هالبريتر و همكاران(ميكرومتر متغيرند 
از  كه است نينياسپوروپول از يبيترك) 2نياگز(  گرده يرونيب

 دانه و كند را حفظ مي گردهدانة  ييايميش و يكيزيف نظر
 به دنيرس يبرا گرده، لوله خروج محل بجز را گرده

 يمقاومت باال ليبه دل .پوشاند يم ،لقاح انجام و تخمك
ها  قرن يخشك برا يها در آب و هوا ، گردهمذكور ماده
اليه (اليه دروني گرده  ياصل بيترك. مانند يم يباق زنده
 ها نيكالوز و پروتئ ها، نيتياست اما در آن ك سلولز )3نيانت
 ،يكيخان يبخش؛ 2015 ،4كيپاتر كرك(وجود دارند  زين

 شاملمختلف  يها ميآنز ها  نيپروتئ نيا نيدر ب). 1390
 بونوكلئازهايپروتئازها، فسفاتازها و ر نازها،يپكت الزها،يآم
 يمولكول وزن باكه  زا يآلرژ يها نيپروتئ. وجود دارد زين

                                                            
1 Halbritter et al. 
2 Exine 
3 Intine 
4 Kirkpatrick 

همچنين در و  نيانت در هستند دالتون لويك 70 تا 10
مجد و ( گزارش شده است نيحفرات اگز وها  شكاف

  .)1997، 5؛ بهرند و همكاران2004همكاران، 
 ،است باد ها آن گرده انتقال ياصل عامل كه 6ليآنموف اهانيگ

 در گرده دانه ديتول زانيم. دارند ييباال ييزا يآلرژ تياهم
 اغلب ها آن ي گرده يهادانه .است اديز اريبس اهانيگ نيا

 انيجر با اديز يسبك علت به و اند يكرو و خشك سبك،
 175 تا ييها مسافت به هيثان بر متر 10 سرعت با هوا
 يكيژنت نظر از كه يافراد در و شوند يم جا جابه لومتريك

). 2006 ،7اگاوا وبانون ( كنند يم يآلرژ جاديا هستند مستعد
 علت به دارند يرنگ يها گلكه  8ليانتوموف اهانيگ در

 صورت حشرات توسط گرده انتقال حشرات، جلب
 يتنفس يها يآلرژ در يكمتر باليني تياهم از رديگ يم

و  10ي؛ تكتوم2001 همكاران، و 9اش( برخوردارند
2006.(  

  

                                                            
5 Behrendt et al. 
6 Anemophilous plants 
7 Bannon and Ogawa 
8 Entomophilous plants 
9 Esch  
10 Taketomi 
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