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 (12/11/1392تاریخ تصویب:  -20/3/1392)تاریخ دریافت:  

 دهيچک
 جهان موجود پستانداران از چهارم یک حدود ها،برآورد پایۀ. بر ندا انقراض بحران در شدت به پستاندارانبسیاری از های  جمعیت  مروزه ا

 یهاا  گوناه شامار اناد ی از    باه تنهاا  منابع حفاظتی  متناسباختصاص نا به ،مناسب یراهبرد نبود .قرار دارند انقراض خطر در معرض
 یا گوناه جثه بیشترین تناو     وچکهای  با آنکه گونهشود.  می منجر  پستانداران اهمیت دردرخور  یها رایهآسایر غفلت از  و جثه بزرگ

 یها گونهزمینۀ در و حفاظت شناسی  بومرد کیها با رو شتر پژوهشیب ،گونه( 150ش از ی)باند  دادهرا به خود اختصاص پستانداران ایران 
گرفتاه در  شاور    صاورت  یها تالشهمچنین در ادامه،  اند.  توجه قرار گرفته جثه  متر مورد  وچک یها و گونه جثه متمر ز بوده بزرگ

و  شاوند  مای  یابارزیا  هاا  در دانشاااه  یتحصیالت تکمیل یها نامه پایانو سازمان حفاظت محیط زیست  یپژوهش یها طرحدر دو قالب 
، ییایگ آسا نا وزپلیشاد  اه    یمعرفا  یحفاظت یاز باالیگونه با امت 50  پژوهشن یگیرند. در ا می  مورد بحث قرار یپژوهش یها اولویت

هاا   دهند. جونادگان و خفااش   یل میران تشکیا را در یحفاظت یت باالین گونه با اولوین تا سومیب اولیترت به ییایو گاو در  اهیخرس س
نامه  پایانعنوان  43مجمو   دردیار،  یاز سو. اند را به خود اختصاص داده یحفاظت یاز باالیبا امت یها ن درصد از گونهیشتریب بیترت به

پساتانداران باا   درباارۀ   1391 تاا  1386 هاای  ساا   بین (یارشد و د تر یست ) ارشناسیط زیمحرشتۀ  یلیالت تکمیدر مقطع تحص
ناماه را باه خاود     پایاان ن تعاداد  یشتریب ،عنوان 12و  24ب با یترت بهخواران  داران و گوشت  ه سم   استاجرا شده حفاظت  یاز باالیامت
و  یساتااه یزهاای   پاژوهش مرتبط باه   یحفاظت یت باالیاولو با پستانداران یشده برا اجرا ۀنام پایانن تعداد یشتریاند. ب صاص دادهتاخ

سات باه   یط زیشده توسط سازمان حفاظت محا  حمایت یها طرحبیشترین   هداد  نشان ها یبررس  نی. همچنهستند یشناس بومسپس 
 یهاا  گرفتاه در قالاب طارح    صاورت  یهاا  ضمن تأیید تناساب تاالش    همین اساس اختصاص یافته است. برخواران  داران و گوشت سم

، لزوم توجاه باه   ها آندربارۀ موجود  یاطالعاتمنظور تکمیل شکاف  بهویژه  بهمهم  یها گونهشده با اولویت  اجرا یها نامه پایانو  یپژوهش
 یبناد  اولویت یمنظور ارتقا به  . همچنینشدبحث  جثه  وچکخواران  گوشت یها و حت جثه مانند جوندگان، خفاش  وچکپستانداران 

منظاور تادوین    به حفاظت یجهاناتحادیۀ  یایران در چارچوب معیارها یها ریسک انقراض گونه یپستانداران در  شور، ارزیاب یحفاظت
 شود. می  توصیه یفهرست سرخ پستانداران ایران با مشار ت  ارشناسان ایران

  .، پستانداران، تمایز تکاملی ، ایرانبندی حفاظتی ارزیابی وضعیت، اولویت :واژگانکليد 
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 مقدمه. 1

از  ییباااالنساابتا  تنااو   ۀرناادیبرگ درران یاا شااور ا
  .(Ziaie , 2008)گوناه اسات    200حدود با  پستانداران

ن ینظار تناو  پساتانداران در با     ران را ازیا ا  یژگیون یا
 یاااه ممتااز  یدر جاا یجنوب غرب آس یر  شورهایسا

 ,Hatt 1959, Roberts 1997) قاارار داده اساات 

Harrison & Bates 1991, Habibi, 2003.) ناون  تا   
دو ، رانیا ا درشاده   شاناخته  پستاندار یها ان گونهیاز م

و ببار  ( leo persicus Panthera) ییایر آسا یشا   گوناۀ 
 دهاۀ  از پایش  (Panthera tigris virgata) مازنادران 
در سااالیان  (.Ziaie, 2008) شاادند منقاارض 1340

 اغلااابپااارا نش محااادودۀ جمعیااات و   گذشاااته
واساطۀ   باه  آسایا،  غارب  در جثاه  بازرگ  خواران گوشت
 ماردم  با تعارض و شکار زیستااه، تخریب مانند یعوامل

 .ای را تجربااه  اارده اساات  گسااترده اااهش  محلاای
شرایط نسابتا  بهتاری    امروزه ها آن از یبسیار  حا  این با

 نسابتا   یفراوانا  باا  و تر بزرگ گسترۀ درو دارند در ایران 
 جمعیات تنهاا   طاور مثاا    هبا  .شوند یم یافت یبیشتر
 Acinonyx jubatus) یآساایای یوزپلنااگ ۀشااد تأییااد

venaticus) اسااات ماناااده قیباااا ایاااران در فقاااط 
(Farhadinia , 2004)جمعیات  تارین  بزرگ  . همچنین 

 Kiabi) (Panthera pardus saxicolor) یایران پلنگ

et al., 2002, Khorozyan, 2008)، از ییکاااا 
( Ursus arctos) یا قهاوه  خارس بازرگ   یها جمعیت

(Gutleb & Ziaie, 1999) یخا ستر گرگ و (Canis 

lupus) (Mech & Boitani 2004 )حضااور ران یااا در
   .دارد

 و یحفااظت  یهاا  تاالش  شاتر یب  در سالیان اخیار 
 یز یخشاک  جثه بزرگ یها گونه بر  شور درپژوهشی 

 یپژوهشا  یهاا  طارح  اسااس  بار . متمر ز بوده اسات 
 زیسات،  محایط  حفاظت سازمان یهمکار باشده  اجرا
 Acinonyx jubatus) یآسایای  یوزپلناگ  یهاا  گوناه 

venaticus) (Jourabchian & Farhadinia ,2008., 

Farhadinia et al., 2012)، پلنااگ (Panthera 

pardus saxicolor) (Farahmand et al., 2012, 

Jowkar et al., 2012 ،)گاااارگ (Canis 

lupus)(Abdoli et al., 2009., Kaboli et al., 

 & Hemami)(Felis margarita) یشن گربۀ ،(2012

Akbari , 2007)، گاااوش سااایاه (Lynx lynx) 

(Jafarzadeh et al.,2011)، یا قهاوه  خرس (Ursus 

arctos) (Esmaili , 2007., Nezami & 

Farhadinia , 2007)، سااایاه خااارس (Ursus 

thibetanus gedrosianus)(Ahmadzadeh et al., 

2008., Fahimi et al. 2011 ی(، گااورخر ایراناا 
(Equus hemionus) (Jowkar & Nabiyan , 2006, 

Hemami & Momeni, 2013)،  فیاااروز یدوپااا 
(Allactaga firouzi) (Hemami , 2010)، زرد گوزن 

آهاااو  (،Dama dama mesopotamicaایرانااای )
(Gazella subgutturosa )یا منطقه یا یمل صورت به 
  حاا   هار  باه . اند هشد مطالعه  یشناخت بومهای  جنبه از

از   شاور  در موجاود  یهاا  گونه از یتوجه قابل بخش
 مانده است.  دور اندیشمندان و  ارشناسان وجهت

 پساتانداران  از یتاوجه شایان شمار   دیار یاز سو
 اسااس   بار . ندهسات  ین ملا یقاوان  حمایات  مورد ایران
 پساتانداران  از گوناه  24 ایاران،  صاید  و شاکار   قانون
 «انقاراض  خطار  معرض در یها گونه» عنوان به ایران

 گوناه  17 یمتماا دربرگیرنادۀ    اه  ،اناد  شده شناخته
. اسات  زی خشکی پستاندار گونه 7 و یدریای پستاندار

طور  هب ایران پستانداران از دیار گونۀ 14  عالوه بر این
 «شاده  حفاظات  و حمایت»های  گونه عنوان به رسمی
در  ،اسات  گونه 161 بر بالغ  ه  ها گونه سایر .ندا مطرح

 اناد  گرفتاه قارار   «شاده  غیر حمایات »های  گروه گونه
(Environmental Law, 2004).   

 طاور  باه هاا   گونه انقراض نرخ  اخیر ی ها دهه در
 نشادن اجرا  و اسات  افتهی شیافزا در جهان وستهیپ

، باه انقاراض    ارآماد  و ماثرر  یحفااظت  یراهکارها
 خواهااد شااد منجاار  هااا از گونااه یادیاازشاامار 

(Ceballos & Ehrlich 2002 .) از زیا ن  پساتانداران 
  تحات  شادت  باه  اماروزه  و دستنین مستثنا امر نیا

 اسااس  بار ای  اه   گوناه  باه  ،ندا انقراض بحران تأریر
در  موجود پستانداران از چهارم یک حدود هابرآورد
 قااارار دارناااد انقاااراض خطااار معااارض دردنیاااا 

(Hoffmann et al., 2011 .) راهبارد  کیا  فقادان 
منااابع  نامتناسااب یااافتن اختصاااص بااه مناسااب
از  اار یدبرخی  و جثه بزرگ های بین گونه یحفاظت
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 & Trimble) شود یممنجر  پستانداران ها در هیآرا

Van aarde, 2010). 
حفاظاات،  یباارا بااودن منااابعن  ااافیل یاادل بااه
 هاا  گونه یحفاظت یبند  اولویت به مجبور زانیر برنامه
 یبرا ها روش از یفی. ط(Issac et al.,2007) هستند
 دانشامندان  توساط  هاا  گوناه  یحفاظت یبند  اولویت
 یکارد یک باا رو یا  هر  ه  شده است یمعرف مختلف

ک، یانادم  ،یباوم  شاده،  تهدیاد  یها گونه برمتفاوت 
 تیا اهم باا  یهاا  گونه شاخص، چتر، ،یدی ل پرچم،
 یفرهناا  و یعلم ارزش ای شناختی و بوم و یاقتصاد

 & Myers et al. 2000; Mace) اناد   شاده  متمر از 

Collar., 2002). در دیا جد اطالعاات   ریا اخ دهۀ در 
، یتکاامل  تاریخچاۀ ، یتبارشناسا ، شناسی آرایه مورد
، یپرا نادگ  و شناسی بوم دها،یتهد، یحفاظت ااهیجا

 یبناد  اولویات و  راهبردن یتدوبرای  مناسب یفرصت
 جاد  ارده اسات  یا پستانداران از حفاظت در راستای

(Rondinini et al., 2011). تاازگی   باه  مثاا   طور به
 و یسا تبارشنا  اردن  مادغاا  بارای  یادیا ز یها  روش

 در یاصل تیمحدود  هاند  شدهابدا   انقراض سکیر
 یباارا هااا روش نیااا از کیاا هاار بااردن  ااار  بااه
 ماورد  در اتیا جزئ  مباود  ،یحفااظت  یبناد  تیاولو

 ,.Issac et al) سات ها گوناه  یتبارشاناخت  ساطوح 

  EDGE تاوان باه   مای   ها ن روشیاجملۀ از (. 2007
(Evolutionary Distinctiveness and Globally 

Endangered) (Issac et al., 2007)  اه     رداشاره 
   .است  شده یگذار پایه یتنو  تبارشناخت یبر مبنا
باودن تناو  پساتانداران  اه      بااال رغم  بهران یادر 
ش از ی)با  اسات   جثاه   وچاک  یها شامل گونه عمدتا 
و شناسای   بومکرد یها با رو پژوهش شتریب، گونه( 150

 جثه متمر از باوده   بزرگ یها گونه ینۀزمدر  حفاظت
زمیناۀ  در  شاده  اجارا هاای   پاژوهش   حاا   این بااست. 

 عماادتا  بااه هااا جوناادگان و در مااوارد نااادری خفاااش
پسااتانداران  بااوده اساات. متمر ااز  ساایشنا آرایااه
را به خاود   یادیمنابع ز یدرست بهو جذاب  جثه بزرگ

ناارخ  اااهش هااا  اغلااب آنرا یااانااد، ز اختصاااص داده
اساات  ااه  ین در حااالیااادارنااد.  ییباااال تیاامعج
 شاتر یتوجاه ب شایساتۀ   ه  نیز وجود دارند ییها هیآرا

راساتۀ  از درصاد   5/17 حادود طاور مثاا     هب .هستند

ها در جهاان   خفاشراستۀ  ازدرصد  8/15 جوندگان و
ران هم از یاهای  گونه  ه  قرار دارند هشد دیتهدردۀ در 
باا توجاه    .(IUCN , 2012)  یستندنمستثنا ن قائده یا

 اال درصااد  70ن دو راسااته حاادود یاانکااه ایبااه ا
 دهنااد یل ماایتشاک  رادر  شااور پساتانداران موجااود  

(Ziaie et al., 2008, Benda et al., 2012)،  توان  می
درسات   یبند شیوۀ اولویت دستیابی به یکت یبه اهم

 یها پا  ن گونهیاراستای حفاظت  ارآمدتر حفاظتی در
 یبناد  اولویات و لازوم   ط حاضار یشارا  بهتوجه با  برد.

با هادف   حاضر ، پژوهشرانیپستانداران در ا یحفاظت
 مبناای  بار  رانیا ا پساتانداران  حفااظتی  بندی اولویت

اجارا  هاا   حفااظتی آن  وضاعیت  و تکاملی تلفیق تمایز
 یریتصاو  دبتوانا  ایان پاژوهش    . امید استشده است

 راساتای  در موجاود  مناابع  تخصایص  یبرا تر یمنطق
 شاور   پساتانداران  یهاا  گونه بلندمدت یبقا تضمین
در  یحفااظت  ینیازهاا   اداماه مچناین در  . هدهدارائه 

 یهااا نامااه پایااانو  یپژوهشاا یهااا بااا طاارح مقایسااه
و شااده  یارزیاااب هااا در دانشااااه یتحصاایالت تکمیلاا

 .گرفته استبحث قرار  مورد یپژوهش یها اولویت

 ها روش و مواد. 2

 ازتانداران ایاران،  پسا  یحفااظت  یبناد  اولویتمنظور  به
 نیا ا در. استفاده شد (2007) همکارانش و Issacروش 

وضاعیت   و یسا تبارشنا دو معیاار  برمبتنی   ه کردیرو
 یتکاااامل زیتماااا بیاااتر  باااا، اسااات حفااااظتی

(Evolutionary Distinctiveness )گونااه هاار ارزش و 
 Globally) اسااات انقاااراض ساااکیر هماااان  اااه

Endangered)، یحفاااااظت نظاااار از پسااااتانداران 
 EDGE اختصاار  به روش نیا به .شوند یم یدنب تیاولو
(Evolutionary Distinctiveness and Globally 

Endangered )محاسابۀ  منظاور   باه . شود یم گفتهED 
 تباار  آن یاعضاا  نیبا  تباار  کی یتبارشناخت تنو  ، ل
 نیا در EDمحاسبۀ  برای، طور مثا  هب. شود یم میتقس

 گوناۀ  7 یبارا  اسات  زمان واحد در ه  یمثال از مطالعه
 نیا ا در(. 1 شاکل شاود )  یاساتفاده ما  ( A-G) یفرض

 مجمااو  از A یفرضاا گونااۀ یباارا ED ازیااامت مثااا 
 ریشااۀ و A نیباا ۀشاااخ چهااار هاار یباارا هاااازیامت
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  فقاط  یینهاا  شااخۀ . شاود  یم حساب آن یتبارشناخت
 ،اسات  نآ طو  سا  ونیلیم کی و ددار( A) گونه کی

 شااخۀ  دو. اسات  ساا   ونیا لیمیک  آن ازیامت نیبنابرا
 و دو یدارا و دارناد  طو  ون سا یلیمیک  دو هر یبعد
 گوناه  پنج (یتبارشناخت ریشۀ)  هیاول شاخۀ. ندا گونه سه
(A-E) ازیا امت ،نیبناابرا  .دارد طاو   ساا   ونیلیم دو و 

ED گونۀ  یبراA ساا   ونیا لیم 23/2 از اسات  عبارت 
 B یفرضاا گونااۀ .([1÷1( + )1÷2( + )1÷3( + )2÷5])
 اسات،  A گوناۀ  یخاواهر  آرایاۀ  چون مثا  نیا در هم
 ازیا امت بیترت نیهم به.  ند  سب می را یمشابه ازیامت

ED گونۀ یبرا C میلیاون ساا    73/2 از اسات  عبارت 
 دو هار  Dو  E  اه  آنجا از و ([2÷5( + )1÷3( + )2÷1])

هاا تعلاق    باه آن  یمشاابه  ازیامت ،هستند یخواهرآرایۀ 
 ون ساا  یا لیم 4/2 از اسات  عبارت  هد شد داده خواه

 هااام Gو Fهاااای  آرایاااه. ([1÷1( + )2÷2( + )2÷5])
ه با  را یمشاابه  ازیا امت ،بنابراینو  ندا یخواهرهای  آرایه
 ون ساا  یا لیم 75/2 از است عبارت  ه آورند یم دست
 Fو  Gگونااۀ  دو مثااا  نیااا در. ([5/4÷2( + )5/0÷1])

 از ی ماا دارمقاا ۀدهنااد نشااان دو هاار نکااهیا بااا یحتاا
 نیبااالتر  ،(ون ساا  یلیم 5/0) هستند یتکامل تاریخچۀ

دو  از فاظات ح ،نی. بناابرا  نناد  میرا  سب  ED ازیامت

 نیبا  از باا  رایا ز  ردیا قارار گ  تیاولو درد یبا Gو  Fگونۀ 
 .رفات  خواهاد  نیب از فرد به منحصرتباری ، دو هر رفتن
 باارای انقااراض سااکیرعاادد  بااا EDادامااه، عاادد  در

 و ناد  زیمتماا  یتکامل رنظ از هم  ه ییها گونه ییشناسا
و   شاود  می بیتر  ندخطر معرض در یجهان نظر از هم
 ریا ز فرماو   از اساتفاده  اب EDGE هایازیامت تینها در
 :شود یم نییتع

       EDGE Ln ED GE Ln   1 2 
 باا GE (Globaly Endangered ) ،معادله این در
از  حفاظات  یجهاناتحادیۀ فهرست سرخ  از استفاده

) متاارین  شااود یماا وزن یدارا (IUCNعاات )یطب
، 1(=NT، نزدیاااک باااه تهدیاااد )0=(LC) ینارانااا
 و در 3(=ENمعرض خطر ) ، در2(=VUپذیر ) آسیب
 ازیا امت ،پاژوهش ایان   در(. 4(=CRانقاراض ) آستانۀ 
EDGE منقارض در طبیعات    اه  ییهاا  گوناه  یبرا 
هااا  مبااود  مااورد آن در  ااه ییهااا گونااه ،انااد شااده
 ییهاا  گوناه  ،(Data Deficient) دارد وجود اتاطالع
و اسات   مشاکو   هاا  آن یشاناخت  آرایه تیوضع  ه

هااا  آن یااااه حفااظت ی اه جا  ییهااا ن گوناه یهمچنا 
 .است نشده نییتع، بوده نامشخص

 
 و طول  ۀدهند  نشان شاخه باالي هر هاي شماره .ED ۀنمر احتساب با( A-G)فرضی  ۀگون 7 براي امتیاز تبارشناختی .1 شکل

  (.,Isaac et al 2007)اقتباس از  است زادگان  ۀدهند نشان پایین هاي شماره
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 و Issacمقالاۀ  اسااس   بر EDمقدار  ،ن پژوهشیدر ا 
مقادار   اه   آنجاا  از .ه اسات ن شدییتع ،(2007) همکاران

ED یخاواهر آرایاۀ  ، به ها نامعلوم بود گونه یبرخ یبرا 
گوناۀ   ن پاژوهش در ایا  طور مثاا   به مراجعه شدها  آن

Rusty-spotted cat (Prionallurus rubiginosus) 
 Otocolobus)پاالس گربۀ خواهری برای آرایۀ  منزلۀ هب

manul) (Johnson et al., 2006 و )  دار  خفااش سابیل
(Myotis mystacinus)  گونااااااۀ وmaderrensis 

Pipistrellus خفااش  خاواهری  آرایۀ  منزلۀ به ترتیب به
 خفااااش دورناااگ و (Myotis aurascens) یااایطال
(Hypsugo savii )(Tsytsulina & Masuda 2004, 

Pestano et al., 2003)   .استفاده شدند 
معیارهاایی بارای ارزیاابی میازان       بعدمرحلۀ در 

هاا تعریاف شاد. باازبینی      گوناه توجه به حفاظت از 
هاا در   گوناه شده برای حفاظات از   صرفهای  بودجه

امل از میزان برخورداری تواند تصویری   میطبیعت 
دلیال آنکاه محاور     باه ولی   هر گونه از حفاظت باشد

براسااس   حفاظتی در ایران عمدتا های  گذاری سرمایه
، امکااان تمااایز ایاان   سااتها گونااهمناااطق نااه  

از سوی سازمان حفاظات   ها  ه عمدتا  گذاری سرمایه
  نتیجه درگیرد، وجود ندارد.  میمحیط زیست صورت 

ماادیران، جامعااۀ ابی سااطت توجااه منظااور ارزیاا بااه
باه حفاظات    اندیشمنداندانشااهیان،  ارشناسان و 

ها، دو معیاار تعریاف شاد. نخسات، آیاا       از این گونه
ناد، تحات حمایات    داراولویت بااالیی    ه هایی گونه

قانون شکار و صید ایاران قارار دارنادو دوم، باا ایان      
فرض  ه پاژوهش شاخصای از توجاه حفااظتی باه      

چاه انادازه ماورد     ها واند باشد، این گونهت میها  گونه
انادو باه ایان منظاور، تماامی       پژوهش قارار گرفتاه  

های مرتبط و  های تحصیالت تکمیلی رشته نامه پایان
های پژوهشی سازمان حفاظت محایط زیسات    طرح

بررسای    1391تاا   1386هاای   سا دورۀ مربوط به 
هاا،   ناماه  پایاان منظاور بررسای    به ند.ا شدهموضوعی 

و  شدهای مربوطه ارسا   ای برای دانشااه شنامهپرس
های پژوهشی سازمان حفاظت محایط زیسات    طرح

های موجود در معاونات محایط    با استناد به گزارش
 .شدطبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تکمیل 

  ايجنت. 3

 یبااالتر  یحفااظت  اولویات   اه  یا گوناه  50در میان 
سایاه   و خارس  ییایآسا  وزپلناگ ی ،(1  جدو ) نددار

 یمتوساط، ولا   یبا داشتن امتیااز تبارشاناخت   یآسیای
« انقااراضآسااتانۀ  در» یدلیاال وضااعیت حفاااظت بااه
 یدریاای  شادند. گااو   ینخست معرف یها گونه منزلۀ به

(Dugong dugon) یبااالترین امتیااز تبارشاناخت     نیز 
وضااعیت   ااه را دارددر میااان پسااتانداران ایااران   

ساومین گوناه   تاا   ن گونه رایا« پذیر آسیب» یحفاظت
 داده اسات   ارتقاا حفاظت در ایران  یاولویت برا یدارا

 .(1  )جدو 
راسااتۀ  یهااا را اعضااا گونااهدرصااد  22همچنااین 

 یهاا  ها را گونه آندرصد  16 و (Chiroptera)  ها خفاش
 حادود  .دهند یتشکیل م (Rodentia) جوندگان ۀراست
پراولویاات ایااران را گونااۀ  50 فهرسااتاز درصااد  20

 اه از    دهناد  یتشکیل ما  (Carnivora) خواران گوشت
حاا    .اختصااص دارد  انسان گربه بهگونه سه این میان 

 Vulpes) شااه روبااه  فقاط   ساانان  سگخانوادۀ از آنکه 

cana) در  .(1  )جادو   ن فهرست قرار گرفته استیدر ا
 ساامان فاارد ۀراسااتداران، تنهااا عضااو   میااان ساام 

(Perissodactyla در ) ر گرفتاه اسات.  چهاارم قارا  رتبۀ 
 سامان  راستۀ زوججدو  را  یها گونهدرصد  14  عالوه به
(Artiodactyla)  واقاع   در. به خود اختصاص داده اسات
گوناۀ  سمان در  شاور، تنهاا دو    گونۀ راستۀ زوج 10از 

شایان ذ ار  اند.  نارفتهن فهرست قرار یدر ا گراز و جبیر
در ایاران تاا   شاده   شناختهگوزن گونۀ  است  ه هر سه

هاا   تارین گوناه   یازدهم جدو  قرار گرفته و از مهمرتبۀ 
ساه  . (1  )جدو  ندهست  یحفاظت یها یریز برنامه یبرا

باازان   راساتۀ آب گونه نهنگ و دو گوناه دلفاین نیاز از    
(Cetaceaدر میااان گونااه ) دیااده اولویاات دارای  یهااا
 اساپرم  آبای و نهناگ    اه دو گوناه نهناگ     شاوند  یما 

خارپشاتان  راستۀ  یاعضابیشتر . ددارن  یباالی یامتیازها
(Erinaceomoroha نیز در اولویات )  قارار   یمیاان  یهاا

راسااتۀ انااد، حااا  آنکااه تنهااا یااک گونااه از    گرفتااه
( جایااااه آخاار ایاان Soricomorphaخااواران ) حشااره

 فهرست را به خود اختصاص داده است.  
نامه در مقطاع   پایانعنوان  43تعداد   مجمو  در



  1394، پاییز 3، شمارۀ 68محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دورۀ    466

 یست ) ارشناسیط زیمحۀ رشت یلیالت تکمیتحص
 یاز بااال یا پستانداران با امتدربارۀ ( یارشد و د تر

EDGE 24 ،ن تعاداد یا ده اسات. از ا یبه انجام رس 
عنااوان بااه  12داران و پااس از آن  عنااوان بااه ساام

میاان  خاواران اختصااص داشاته اسات. در      گوشت
 یرانیا یهوبه آ نامه پایان ن تعدادیشتریب ،داران سم
ن تعاداد  یشاتر یخواران ب ن گوشتی( و در بمورد 7)

ن یشاتر یافته است. بی( اختصاص مورد 6به پلنگ )
هااای  پااژوهششااده بااه  اجاارا ۀناماا پایااانتعااداد 

از یپستانداران با امت یشناس بومو سپس  یستااهیز
 (.2  داشته است )جدو  تعلق EDGE یباال

ت یااطاارح بااا محور 14هااا،  بررساایاساااس  باار
ت یا حماباا   1391تاا   1386خاواران از ساا     گوشت

باا اختصااص    و سات یط زیسازمان حفاظت مح یمال
اسات.  تدوین شاده  ا  یون ریلیم 2020حدود بودجۀ 

  عنااوان و 5ن تعااداد طاارح بااا یشااتریباز ایاان میااان، 
 یرانا یباه پلناگ ا   ا یرون یلیم 520بر  بالغ یا بودجه

 یان اعضاا یا در م  نیاسات. همچنا   داشاته اختصاص 
شاده باا    ودجاۀ صارف  بن یشتریبخواران  گوشت گروه

اه یا  بااه خاارس ساایااون ریاالیم 750 مبلااغ حاادود
ن یشاتر یبها نشاان داد   یبررساست. داشته اختصاص 

خاواران باه    گوشات زمیناۀ  در  شاده  اجارا  یهاا  طرح
داران  اسات. سام   تعلق داشته یستااهیزهای  پژوهش

ط یت ساازمان حفاظات محا   یطرح مورد حما 15ز ین
د اختصااص  به خاو  1391تا  1386ست را از سا  یز

 در ارتبااط باا  هاا   ن طارح یشترین تعداد بیاند. از ا داده
اجاارا شااده اساات. از  اال   (مااورد 6) یراناایا یآهااو
 5سات در  یط زیسازمان حفاظات محا   یگذار هیسرما

 2150داران ) سام های  پژوهشزمینۀ سا  گذشته در 
 900) یرانا یا ین رقم باه آهاو  یشتریا (، بیون ریلیم
 750) یراناایزرد اسااپس گااوزن   ا ( ویااون ریاالیم
عماده    نیاسات. همچنا   داشاته  تعلاق ا ( یون ریلیم

 باا داران  سام گروه  یدر مورد اعضاشده  اجرا یها طرح
به   2 شکل . مرتبط بوده است یستااهیزهای  پژوهش

افتاه  ی بودجۀ اختصااص  ها، گونه یاختصار درصد فراوان
 یساات و فراواناایز طیتوسااط سااازمان حفاظاات محاا

هاا در مقااطع    شده توسط دانشاااه  ااجر یها نامه پایان
مختلاف   یهاا  ان گاروه یا را در م یلا یالت تکمیتحص

دهاد.   ینشاان ما   EDGE یت بااال یپستانداران با اولو
 یهاا  طارح  یدهد تماام  یها نشان م یبررس  مجمو  در

سات  یط زیشده توسط سازمان حفاظات محا   حمایت
 تعلق گرفته است.خواران  داران و گوشت صرفا  به سم

ریاا    میلیاون  6170مجماو    دراه، در یک ناا 
از سااا  سااازمان حفاظاات محاایط زیساات توسااط 
پسااتانداران هااای  پااژوهشبااه  1391تااا  1386

طاور   هدرصاد آن با   4/72  ه  افته استیاختصاص 
مربوط  EDGE یاز باالیگونه با امت 50م به یمستق

شاده، حادود    بودجۀ یاداز  ل   حا  این با. بوده است
 تعلق گرفته جوندگانطالعۀ ما  به یون ریلیم 231
 است.

 در ایران EDGEپستاندار با باالترین امتیاز  ۀگون 50 .1 جدول

Edge 

score 
Ed 

score 

طبقه 

 یحفاظت
 اولویت فارسی نام انگلیسی نام علمی نام

5.78 19.32 CR Acinonyx jubatus venaticus Asiatic Cheetah 1 آسیایی یوزپلنگ 

5.64 16.67 CR 
Ursus thibetanus 

gedrosianus 
Asiatic Black Bear 2 سیاه خرس 

5.43 56.07 VU Dugong dugon Dugong 3 دریایی گاو 

5.31 11.53 CR Equus hemionus Persian Wild Ass 4 ایرانی گور 

5.21 22.06 EN Balaenoptera musculus Blue Whale 5 آبی نهنگ 

5.14 41.85 VU Physeter macrocephalus Sperm Whale 6 اسپرم نهنگ 

4.67 12.35 EN Dama dama mesopotamica Persian Fallow Deer 7 ایرانی زرد گوزن 

4.31 8.36 EN Capreolus capreolus Roe Deer 8 *شو ا 

4.23 7.66 EN Panthera pardus saxicolor Persian Leopard 9 ایرانی پلنگ 

4.07 6.38 EN Pusa caspica Caspian Seal 10 فک 
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 در ایران EDGEپستاندار با باالترین امتیاز  ۀگون 50 .1 جدولادامۀ 

Edge 

score 
Ed 

score 

طبقه 

 حفاظتی
 اولویت نام فارسی نام انگلیسی نام علمی

4.02 5.97 EN Cervus elaphus maral Red Deer  11 *مرا 

3.88 11.11 VU Vormela peregusna Marbled Polecat 12 رب زرده 

3.84 10.66 VU Neophocaena phocaenoides Finless Porpoise 13 باله بی پرپویز 

3.83 22.24 NT Balaenoptera physalus Fin Whale 14 نهنگ باله پشتی 

3.76 20.52 NT Hyaena hyaena Striped Hyaena 15  فتار 

3.64 37.25 LC Glis glis Fat Dormouse  16 اشاو 

3.53 16.10 NT Barbastella barbastellus Western Barbastelle 17 پهن اروپایی خقاش گوش 

3.46 7.00 VU Lutra perspicillata Smooth-coated Otter 18 شنگ هندی 

3.42 29.63 LC 
Spermophilopsis 

leptodactylus 
Long-clawed Ground 

Squirrel 
 19 دراز سنجاب ناخن

3.40 14.0.5 NT Allactaga euphratica Euphrates Jerboa 20 دوپای فرات 

3.34 6.08 VU Capra aegagrus Wild Goat 21  ل و بز 

3.27 12.20 NT Mesocricetus brandti Brandt's Hamster 22 ی برانتیهامستر طال 

3.27 25.40 LC Mellivora capensis Honey Badger 23 خوار رود  عسل 

3.24 5.39 VU Ovis orientalis Wild sheep 24 قوچ و میش 

3.21 5.20 VU Myotis capaccinii Long-fingered Myotis 25 دراز خفاش میوتیس اناشت 

3.15 10.70 NT Felis manul Pallas's Cat 26 گربۀ پاالس 

3.13 22.05 LC Taphozous nudiventris 
Naked-rumped Tomb 

Bat 
 27 برهنه ای شکم خفاش مقبره

3.12 21.75 LC Dryomys nitedula Forest Dormouse 28 سنجابک درختی 

3.12 10.32 NT Miniopterus schreibersii 
Schreiber's Long-

fingered Bat 
 29 بلند خفاش با 

3.11 21.64 LC Megaptera novaeangliae Humpback Whale 30 نهنگ گوژپشت 

3.11 21.62 LC Rhinopoma microphyllum 
Greater Mouse-Tailed 

Bat 
 31 موشی بزرگ خفاش دم

3.11 21.56 LC Rhinopoma muscatellum Small Mouse-Tailed Bat 32 موشی مسقطی خفاش دم 

3.11 10.25 NT Sousa chinensis 
Indo-Pacific Hump-

backed Dolphin 
 33 دلفین گوژپشت

3.10 21.38 LC Rhinopoma hardwicki Lesser Mouse-Tailed bat 34  وچک موشی خفاش دم 

3.10 4.59 VU Vulpes cana Blanford's Fox 35 شاه روباه 

2.97 18.42 LC Erinaceus concolor 
Southern White-breasted 

Hedgehog 
 36 خارپشت اروپایی

2.96 18.42 LC Hemiechinus auritus Long-eared Hedgehog 37 بلند خارپشت گوش 

2.96 18.42 LC Paraechinus aethiopicus Desert Hedgehog 38 خارپشت بیابانی 

2.96 18.42 LC Paraechinus hypomelas Brandt's Hedgehog )39 خارپشت برانت )ایرانی 

2.92 8.27 NT Myotis bechsteinii Bechstein's Myotis 
میوتیس  -خفاش بکشتاین

 دراز گوش
40 

2.91 17.39 LC Taphozous perforates Egyptian Tomb Bat 41 ای مصری خفاش مقبره 

2.89 17.06 LC Pygeretmus pumilio Dwarf Fat-tailed Jerboa 42 خرگوشک 

2.83 16.10 LC Barbastella darjelingensis Eastern Barbastelle 43 پهن آسیایی خفاش گوش 

2.83 15.99 LC Triaenops persicus Persian Tridant Bat 44 ای ایرانی ی برگهخفاش بین 

2.80 3.15 VU Gazella gazella dareshourii Mountain Gazelle 45 شوری آهوی  وهی دره 

2.79 15.34 LC Ochotona rufescens Afghan Pika 46 پایکا 
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 در ایران EDGEپستاندار با باالترین امتیاز  ۀگون 50 .1 جدولادامۀ 

Edge 

score 
Ed 

score 

طبقه 

 حفاظتی
 اولویت تام فارسی نام انگلیسی علمی نام

2.75 14.65 LC Rhombomys opimus Great Gerbil 47 جربیل بزرگ 

2.72 2.80 VU Gazella subgutturosa Goitered Gazelle 48 آهو 

2.71 14.05 LC Allactaga williamsi Williams's Jerboa 49 دوپای ویلیام 

2.70 13.92 LC Neomys anomalus 
Mediterranean Water 

Shrew 
 50 ای خور آبزی مدیترانه حشره

حا ، نویسندگان این مقاله با مشورت با  این با. است (LC)ها در سطت جهانی  مترین نارانی  مرا  و شو ا، وضعیت حفاظتی آنگونۀ مورد دو  در *

این باورند  ه این دو گونه در طبقات باالتر حفاظتی باید قرار  موجود از وضعیت فعلی این دو گونه در ایران، برهای   ارشناسان و بررسی گزارش

اساس  بررو، نویسندگان  اینشناختی قابل اتکایی درخصوص این دو گونه در  شور در دست نبوده و از  جمعیتحا  حاضر اطالعات  گیرند. در

شده  گرفتهنظر  اند. بدیهی است وضعیت در دادهشو ا و مرا  انجام ۀ گونبندی را برای دو  اولویتاین  (EN)خطر  درطبقۀ ترین سناریو یعنی  بدبینانه

تکمیلی با های   مقایسه با سایر پستانداران ایران صورت گرفته و تعیین وضعیت واقعی این گونه نیازمند پژوهش تر در بندی مناسب اولویت برای صرفا 

 . ستها پرا نش و تعداد آنگسترۀ تأ ید بر 

 (1391تا  1386) در ایران یاولویت حفاظتباالترین  يدارا پستاندار 50 ۀزمیندر شده  اجراهاي  ها و پژوهش طرح .2 جدول

 يها طرح

 یپژوهش

 شدۀ تیحما 

سازمان حفاظت 

 ستیط زیمح

 ها دانشگاهتوسط  گرفته صورت يها پژوهشمحورهاي 

 اولویت فارسی نام
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 1 آسیایی یوزپلنگ * * * - * * 4 620

 2 سیاه خرس * * * - - - 3 750

 3 دریایی گاو - - - - - - 0 0

 4 ایرانی گور * * * - * - 1 0

 5 آبی نهنگ - - - - - - 0 0

 6 اسپرم نهنگ - - - - - - 0 0

 7 ایرانی زرد گوزن - * - - * - 1 750

 8 شو ا - * - - - - 1 60

 9 ایرانی پلنگ * * * - * * 5 520

 10 فک - - - - - - 0 300

 11 مرا  - * - - - - 0 0

 12 بر زرده - - - - - - 0 0

 13 باله بی پرپویز - - - - - - 0 0

 14 نهنگ باله پشتی - - - - - - 0 0
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 (1391تا  1386داراي باالترین اولویت حفاظتی در ایران ) پستاندار 50 ۀشده در زمین اجراهاي  ها و پژوهش طرح .2 جدولادامۀ 

 15  فتار * * - - - - 1 100

 16 اشاو  - - * - * - 0 0

0 0 - - - - - - 
اش گوش خق

 پهن اروپایی
17 

 18 شنگ هندی - - - - - - 0 0

0 0 - - - - - - 
سنجاب 

 دراز ناخن
19 

 20 دوپای فرات - - - - - - 0 0

 21  ل و بز * * * - * - 3 200

0 0 - - - - - - 
ی یطالهامستر 

 برانت
22 

 23 خوار عسلرود   - - - - - - 0 0

 24 میش قوچ و * * * - * - 2 200

0 0 - - - - - - 
خفاش میوتیس 

 دراز اناشت
25 

 26 پاالسگربۀ  - - - - - - 1 30

0 0 - - - - - - 
ای  مقبرهخفاش 

 برهنه شکم
27 

0 0 - - - - - - 
سنجابک 

 درختی
28 

 29 بلند با خفاش  - - - - - - 0 0

 30 نهنگ گوژپشت - - - - - - 0 0

0 0 - - - - - - 
موشی  دمخفاش 

 بزرگ
31 

0 0 - - - - - - 
موشی  دمخفاش 

 مسقطی
32 

 33 دلفین گوژپشت - - - - - - 0 0

0 0 - - - - - - 
خفاش 

  وچک موشی دم
34 

 35 شاه روباه * * - - - - 0 0

 36 خارپشت اروپایی - - - - - - 0 0

0 0 - - - - - - 
خارپشت 

 بلند گوش
37 

 38 خارپشت بیابانی - - - - * - 0 0

0 0 - - - - - - 
خارپشت برانت 

 )ایرانی(
39 
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 (1391تا  1386داراي باالترین اولویت حفاظتی در ایران ) پستاندار 50 ۀشده در زمین اجراهاي  ها و پژوهش طرح .2 جدولادامۀ 

0 0 - - - - - - 

خفاش 

-بکشتاین

میوتیس 

 دراز گوش

40 

0 0 - - - - - - 
ای  مقبرهخفاش 

 مصری
41 

 42 کخرگوش - - - - * - 0 0

0 0 - - - - - - 

خفاش 

پهن  گوش

 آسیایی

43 

0 0 - - - - - - 
خفاش بینی 

 ای ایرانی برگه
44 

40 1 - * - - - - 
آهوی  وهی 

 شوری دره
45 

 46 پایکا * * - - * - 0 0

 47 جربیل بزرگ - - - - * - 0 0

 48 آهو * * * - * - 6 900

 49 دوپای ویلیام - - - - * - 0 0

0 0 - - - - - - 
خور آبزی  حشره

 ای مدیترانه
50 

مختلف  يها  ان گروهیدر م شده اجرا يها نامه پایان یافته و فراوانی اختصاص ۀبودج ها، گونه یدرصد فراوان ۀمقایس .2 شکل
 EDGEت یاولوباالترین پستانداران با 
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 گيري نتيجه بحث و .4

معیار بر دو  یگرفته مبتن رتصوهای  بررسیاساس  بر
بیشااتر ، یریسااک انقااراض و تمااایز تبارشااناخت   

از ایاران   یز خشکیجثه  بزرگپستانداران متوسط و 
 یبرخا میاان  ن یادر . اند برخوردار شده یامتیاز باالی

مارتبط   یهاا  ساازمان  یاهمیت برادرخور  یها گونه
یاا ساازمان حفاظات     یپژوهشا هاای   همثسسمانند 

توان باه   یم جملهآن از  ه  دارندمحیط زیست قرار 
سامان   زوجو انوا   ایرانی یوزپلنگ، خرس سیاه، گور

بررسای و مطالعاه یاا     های اخیر، در سا .  رداشاره 
نسبت به سایر  شده یادی ها گونه حفاظت از زیستااه

مناابع را باه خاود اختصااص داده     ها بیشترین  گونه
تبااط  در ارهاا   از انوا  پژوهش یطیف  . همچنینستا
 یمعناا  باه تواند  می ه  اجرا شده استها  گونهاین با 

نیااز   اطالعات موردای از  گوشهدسترسی مدیران به 
 در یبررسا   حاا   ایان  باا . باشدها  حفاظت از آن یبرا

 هااا آن یهااا، قلمروهااا و  ریاادورها مهاااجرت مااورد
در  یحتا  شاده   شاناخته   مترهای  زمینههمچنان از 

 .  است تر شده شناخته نسبتا  یها میان این گونه
خاواران، غیار از    گوشات راساتۀ  در میان اعضاای  

شدت  بهها  یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی، سایر گونه
اناد.   قارار گرفتاه  متخصصان توجهی از سوی   ممورد 
دادن بااه نخسااتین  پاساا هااایی باارای  تااالش اخیاارا 
هاا   وضعیت و پرا نش ایان گوناه  زمینۀ  ها در پرسش

 ااه از آن میااان بایااد بااه برخاای  اساات آغاااز شااده 
توانمندساازی  برناماۀ  جثه در قالب   وچکسانان  گربه

سااانان و  گربااه ارشناسااان ایراناای باارای حفاظاات از 
 Mellivora capensis (Joulaee etخوار  عسلرود  

al., 2012 هاای  پاژوهش انجام   حا  این با.  رد( اشاره 
 خاواران  متار   ساایر گوشات  درباارۀ  مقدماتی و پایاه  

و  (Hyaena hyaenaراه ) راه شده مانند  فتاار  شناخته
منظاور ارزیاابی    باه ( Vormela peregusna) زرده بار 

. البته یکی از دالیل دارد اهمیت باالیی  ها، وضعیت آن
هاا و   آنمشااهدۀ  ها، دشواری  توجه  متر به این گونه

 سات ها پاایین آن  آرارشان در طبیعت و ترا م احتماال 
باه   هاا بارای دساتیابی     یبای از روش  ه نیازمناد تر 

 تر است. مناسبنتیجۀ 
ران یا در ا ناون   تاگونه جونده  ه  71ان یاز م
هشات   ،(Ziaie et al., 2008) اناد  شاده  ییشناساا 

 ازیااامت بااا پسااتاندار گونااه 50 فهرساات گونااه در
EDGE یاا دوپاای    یرانیا یدوپا .اند گرفته قرار باال

 در»گوناۀ  ک یا باه عناوان   ن یا ش از ایپروز  ه یف
 Ziaie etشااده بااود ) یمعرفاا« انقااراضآسااتانۀ 

al.,2008)، هاااای  پاااژوهشاسااااس  بااار را یااااخ
 .A) سااونتها یدوپااابااه عنااوان   یتبارشااناخت

hotsoni) شناخته شده ( Dianat et al., 2013)  و
ن پاژوهش  یا ا یهاا  از فهرست گونهدلیل ن یبه هم

 از یو تبارشناساا یبنااد رده اساات. شاادهحااذف 
زمیناۀ   در شده مطالعه ین محورهایرت شده شناخته

از  یبرخا از میان این راسته،  .است  رانیجوندگان ا
ای در  صاورت منطقاه   به، از باالیامت یدارا یها گونه
طور  به ند  ها شده یبررس های مختلف  شور، بخش
 Dryomys) یدرختا  سانجابک تاوان باه    می  مثا 

nitedula) (Obuch, 2001 Moradi, 2011 ،)
 Darvish) (Rhombomys opimus) رگل بزیجرب

et al. 2006)،   اشاااو(Glis glis) (Obuch, 

2001, Naderi et al., 2013یاای(، هامسااتر طال 
(Mesocricetus brandti) (Yigit et al, 2006 )و 

 ,.Tarahomi et al)(A. williamsi)امز یلیو یدوپا

2010 Darvish et al., 2008; ) رداشاره .  
گونااه  50گونااه از  11گاارفتن  قاارار بااا وجااود

 فهرست( در Benda et al., 2012ران )یا یها خفاش
چ یهاا بااا ی، تقرEDGE یباااالاز یااپسااتانداران بااا امت

 در  شاور در ماورد   یو تبارشناسا  یبند مطالعۀ رده
(. 2  جادو   اسات ) انجاام نشاده    راساته ن یااعضای 
در  یهاا  در رده هاا  خفاش از یادیز یها گونه حضور
ن پستانداران باه  یاد ایزت ین حساسیمچنه د ویتهد

ویژه  هب یاز گسترش جوامع انسان یناش یها یآشفتا
 یزادآور یها محل و یزمستان یها تعرض به خوابااه

راستای در گسترده های  پژوهشت انجام یها، اهم آن
ن یااسااتااه ایت زیریمااد و دیااتهددرجااۀ ن یاایتع

    ند. می  دوچندان را دیمف یها گونه
و دانشامندان باه   متخصصان  یتوجه یب نار  در

آگااهی  نباود  ، هاا  گوناه  متناسب با وضعیتحفاظت 
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 ییکا در سطت جوامع محلی نیز ویژه  هبعموم مردم، 
 .سات ا یحفظ تنو  زیسات  یبرا ی جدیها چالش از

معطاوف باه    یآموزشا  یهاا  در ایران، عمده فعالیات 
 یحفاظ یوزپلناگ آسایای    یمردم بارا  یآگاه یارتقا
(Jourabchian & Farhadinia , 2008 و پلنااگ )

 ,.Nezami et al., 2012 ،Farhadinia et al) یایران

2010, Tavakolimehr et al., 2011 )  .باوده اسات 
هاای دارای   گوناه ویاژه   باه  ،هاا  گونهسایر  ه  یحال در

نیااز  با وجاود   ،یخرس سیاه آسیای ماننداولویت باال 
ماع  عوامل تهدید متعدد از سوی جواواسطۀ  بهجدی 
 ,.Fahimi et al., 2011, Yusefi et al ) محلای 

قارار گرفتاه    یهاای   متر هدف چنین تاالش ( 2011
 یها ها در زیستااه چنین تالشادامۀ رو،  ایناز  است.
هااا بااا  آنتوسااعۀ  نااار  درشااده  یااادسااان  گربااهدو 

خوارانی  ه  خصوص گوشت ه، بها محوریت سایر گونه
 رار دارنااد،در تعااارض احتمااالی بااا مااردم محلاای قاا

 شود. می  پیشنهاد
برناماۀ   اواخار  درسازمان حفاظت محیط زیست 

اقادام باه    (1389 تا 1388 یها )سا توسعه چهارم 
 و هاا  پاژوهش اجارای   یتدوین شارح خادمات بارا   

گونااه از  30ت یریمااد یباارا یعملاابرنامااۀ ن یتاادو
 اساات اارده  پاانجمبرنامااۀ در  پسااتانداران  شااور

(Kaboli, 2008)،  شاااخص  یهااا ونااهگ بیشااتر ااه
هاا   موجود در فهرست این پژوهش نیاز در میاان آن  

یوزپلنگ، پلنگ، خرس سیاه، جمله  ازشود ) یدیده م
هاا و   گاوزن آهاو،  ال و باز، قاوچ و مایش،  فتاار،       

تار  متار    جثاه   وچاک  یها گونه  حا  این با. (خرگور
نظار   از  ه عموماا   حالی در، اند مورد توجه قرار گرفته

رو، تاادوین  ایااناز دارنااد.  یشااترتمااایز بی یتکااامل
هاای متناساب بارای ارزیاابی وضاعیت       دستورالعمل

 ناار اهتماام باه پیشابرد      جثه، در  وچکهای  گونه
 تواند در میجثه  بزرگهای  اقدام حفاظتی برای گونه

 ااه یکاای از  آنجااا از  پاایش گرفتااه شااود. همچنااین
نباود  های دارای اولویت،  های عمده برای گونه نارانی
شابکۀ  توساط   هاا  پارا نش آن عرصۀ  افی  پوشش
 ، (Issac et al., 2007) اسات شاده   حفاظات منااطق  
شده در ایان   معرفیهای  شود برای آرایه میپیشنهاد 

مااوردی یااا  هااای   پااژوهشپااژوهش، در قالااب  

هاای   های دانشاااهی، باا اساتفاده از روش    نامه پایان
ریاازی  طاارح( GIS) اطالعااات جارافیاااییسااامانۀ 

ت گیرد تا مشخص شود چه میازان از  حفاظتی صور
گوناه در داخال منااطق     های حسااس هار   زیستااه
 شده واقع شده است.   حفاظت

هااا و جوناادگان در میااان  خفاااشپرشاامار حضااو 
ایران منطبق بار   یاولویت حفاظتباالترین   پستانداران

در  یحفااظت  یناد ب اولویات  یمشاابه بارا   یهاا  تالش
 یامتیااز بااال   (.Issac et al., 2007) ددار  ساطت دنیاا  

، ست ها آن ادیز یدلیل تمایز تبارشناخت به ها عمدتا  آن
 Least) یها  مترین نارانا  آن یزیرا وضعیت حفاظت

concern)  باه تهدیاد  یا نزدیک (Near Threatened)  
از صاد   یدرصد قابل توجهاین دو راسته . امروزه است

 سااطت دنیااا دررا  EDGEگونااه بااا باااالترین امتیاااز 
 (.  Issac et al., 2007دهند ) می  یلتشک

 یهاا  ن راهکارهاا و برناماه  یآنچه مسلم است، تدو
در سطت جهاان از   یستیحفاظت از تنو  ز یبرامثرر 

ن یا . در ابرخاوردار اسات   یا ااه برجساته یارزش و جا
 یرهاا یمتا یضعف انسان در موجاود واسطۀ  بهان، یم

 ،نیابراها( و بنا  یو فناور یانسان یروی)بودجه، ن یزمان
 یزان باه تماام  یک میعدم امکان اختصاص بودجه به 

باه خاود    ییارزش بااال  یبناد  تیا کرد اولویها رو گونه
 یبند تیاولو یبرا یا وهیش EDGEروش  گرفته است.

تناو    یحفاظات بهتار از موجاود    یها در راستا گونه
در  ی. پاژوهش حاضار گاام   اسات   هار  شاور   یستیز

 ه بار   است  ورن روش در سطت  شیا یمعرف یراستا
 نیگوناه پساتاندار  شاور  اه بااالتر      50ن اسااس  یا

شاده   یاناد معرفا   دادهازها را به خاود اختصااص   یامت
عماده   ،دهاد  می  انشحاضر نپژوهش  یها یافتهاست. 
بااالترین  باا   یهاا  شده در مورد گونه انجام یها بررسی
هاای   پاژوهش ت یپستانداران با محور یحفاظت تیاولو
ت حضااور و پاارا نش  یلااه وضااع جم از) یسااتااهیز

جملاه   از ییهاا  جنباه ها( مرتبط بوده است و باه   گونه
، یخاانا گساترۀ  ، ی، قلمروطلبا ییایجاراف تبارروابط 
 ا اصاال  یها  متر توجه شده و  ها و مهاجرت ییجا جابه
 یهاا  عماده توجاه ساازمان    ،نیهمچن. اند نشدهتوجه 

 جثه بزرگ های از گونه اند یشمار  به مرتبط معطوف
خورهاا   ها و حشره جمله خفاش ازها  ر گونهیاست و سا
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 تاا ز یا اند. در ماورد جونادگان ن   مورد غفلت واقع شده
و شناسای   آرایاه  یهاا  جنباه  ،هاا  پژوهشاغلب  نون 
م یاناد و باه مفااه    را ماورد توجاه قارار داده    یبند رده
  شانهاد یت پینها در . متر توجه شده است یشناس بوم
حاضار   یبناد  تیاولوشیوۀ د مانن ییکردهایروشود  می
ااار یدن یداران و همچناا مهااره یهااا ردهر یسااا یاباار
مورد توجه قارار   در  شور یاهیو گ یجانور یها گروه
 شاور در   یهاا  گونه ی ه ارزیاب آنجا از  همچنین رد.یگ

حفاظاات  یجهاااناتحادیااۀ چاارچوب فهرساات ساارخ  
 یهاا  گوناه  یحفاظت یبند اولویت یتواند تالش برا یم

شااود  ارگاااه  مای   بهبااود ببخشاد، پیشاانهاد  ایاران را 
بااا حضااور  ارشناسااان و   یدر سااطت ملاا یآموزشاا

 ال حفاظات محایط    هاای   همربوطاه از ادار  تاداناس
نهااد و   ماردم  یهاا  ها، ساازمان  دانشااهزیست  شور، 
 را یتا بتوان فهرست سرخ ملشود برگزار اندیشمندان 

 اسااس  بار ساپس   و رد تدوین  ایرانپستانداران  یبرا
 یبناد  تیاقدام به اولو یدر سطت مل یت حفاظتیوضع

 . رد یحفاظت

 سپاسگزاري
انجمان   توسط مشتر ی مطالعۀ نتیجۀ حاضر پژوهش

دانشااااه  یمنااابع طبیعاادانشااکدۀ ، ییوزپلنااگ ایراناا
مان زحیاات وحاش ساا   و  یتنو  زیسات تهران و دفتر 

 از وسایله  بادین بنابراین،  .استحفاظت محیط زیست 
خااانم مهناادس  ، یر منتظمااد تاا یآقااا یهمکااار
دلیاال  بااه زاده ولاایمهناادس  یارمنش و آقااافخاا
 یپژوهش یها طرح گزارش عملکردارائۀ  و یساز آماده

. شاود  میسپاسازاری ست یط زیسازمان حفاظت مح
 یدانند از همکاار  یناارندگان برخود الزم م  همچنین

، یم بردخاوان ی، مار یها انوشه  فاش، مائده صادق خانم
 یاساالم  یان مرتضا یا و آقا یال هال اوی یاالن، لیندا  

 ایا ن یو بهازاد فتحا   یدهادار درگااه   ، محمدیدهکرد
ماارتبط بااا   یهااا  ااردن پرسشاانامه  تکمیاالباارای 
 یهاا  در دانشاااه  شاده  اجارا  یهاا  ها و طرح نامه پایان

 .   نند یمختلف سپاسازار
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