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 .1مدير بخش پايش و پژوهش انجمن يوزپلنگ ايراني ،تهران و دانشجوي دکتري گروه محيط زيست دانشکدۀ منابع
طبيعي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
 2و .4دانشجوي دکتري گروه محيط زيست دانشکدۀ منابع طبيعي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
 .3استاديار گروه محيط زيست دانشکدۀ منابع طبيعي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
 .5مدير کل حفاظت محيط زيست ،استان البرز
(تاریخ دریافت -1392/3/20 :تاریخ تصویب)1392/11/12 :

چکيده
امروزه جمعیتهای بسیاری از پستانداران بهشدت در بحران انقراضاند .بر پایۀ برآوردها ،حدود یک چهارم از پستانداران موجود جهان
در معرض خطر انقراض قرار دارند .نبود راهبردی مناسب ،به اختصاص نامتناسب منابع حفاظتی تنهاا باه شامار اناد ی از گوناههاای
بزرگجثه و غفلت از سایر آرایههای درخور اهمیت در پستانداران منجر میشود .با آنکه گونههای وچکجثه بیشترین تناو گوناهای
پستانداران ایران را به خود اختصاص دادهاند (بیش از  150گونه) ،بیشتر پژوهشها با رویکرد بومشناسی و حفاظت در زمینۀ گونههای
بزرگجثه متمر ز بوده و گونههای وچکجثه متر مورد توجه قرار گرفتهاند .همچنین در ادامه ،تالشهای صاورتگرفتاه در شاور
در دو قالب طرحهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست و پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در دانشاااههاا ارزیاابی مایشاوند و
اولویتهای پژوهشی مورد بحث قرار میگیرند .در این پژوهش  50گونه با امتیاز باالی حفاظتی معرفای شاد اه یوزپلناگ آسایایی،
خرس سیاه و گاو دریایی بهترتیب اولین تا سومین گونه با اولویت باالی حفاظتی را در ایران تشکیل میدهند .جونادگان و خفااشهاا
بهترتیب بیشترین درصد از گونههای با امتیاز باالی حفاظتی را به خود اختصاص دادهاند .از سوی دیار ،درمجمو  43عنوان پایاننامه
در مقطع تحصیالت تکمیلی رشتۀ محیط زیست ( ارشناسی ارشد و د تری) بین ساا هاای  1386تاا  1391درباارۀ پساتانداران باا
امتیاز باالی حفاظت اجرا شده است ه سمداران و گوشتخواران بهترتیب با  24و  12عنوان ،بیشترین تعاداد پایاانناماه را باه خاود
اختصاص دادهاند .بیشترین تعداد پایاننامۀ اجراشده برای پستانداران با اولویت باالی حفاظتی مرتبط باه پاژوهشهاای زیساتااهی و
سپس بومشناسی هستند .همچنین بررسیها نشان داد ه بیشترین طرحهای حمایتشده توسط سازمان حفاظت محایط زیسات باه
سمداران و گوشتخواران اختصاص یافته است .بر همین اساس ضمن تأیید تناساب تاالشهاای صاورتگرفتاه در قالاب طارحهاای
پژوهشی و پایاننامههای اجراشده با اولویت گونههای مهم بهویژه بهمنظور تکمیل شکاف اطالعاتی موجود دربارۀ آنها ،لزوم توجاه باه
پستانداران وچکجثه مانند جوندگان ،خفاشها و حتی گوشتخواران وچکجثه بحث شد .همچنین بهمنظور ارتقای اولویتبنادی
حفاظتی پستانداران در شور ،ارزیابی ریسک انقراض گونههای ایران در چارچوب معیارهای اتحادیۀ جهانی حفاظت بهمنظاور تادوین
فهرست سرخ پستانداران ایران با مشار ت ارشناسان ایرانی توصیه میشود.
کليدواژگان :ارزیابی وضعیت ،اولویتبندی حفاظتی ،ایران ،پستانداران ،تمایز تکاملی.

نویسندۀ مسئو  ،تلفن02632229683 :

Email: sohrab.ashrafi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
شااور ایااران دربرگیرناادۀ تنااو نساابتا باااالیی از
پستانداران با حدود  200گوناه اسات (.)Ziaie , 2008
این ویژگی ایاران را از نظار تناو پساتانداران در باین
سایر شورهای جنوب غرب آسیا در جایاااه ممتاازی
قاارار داده اساات ( Hatt 1959, Roberts 1997,
 .)Harrison & Bates 1991, Habibi, 2003تا ناون
از میان گونههای پستاندار شاناختهشاده در ایاران ،دو
گوناۀ شایر آسایایی ( )Panthera leo persicusو ببار
مازنادران ( )Panthera tigris virgataپایش از دهاۀ
 1340منقاارض شاادند ( .)Ziaie, 2008در سااالیان
گذشاااته جمعیااات و محااادودۀ پااارا نش اغلاااب
گوشتخواران بازرگجثاه در غارب آسایا ،باه واساطۀ
عواملی مانند تخریب زیستااه ،شکار و تعارض با ماردم
محلاای اااهش گسااتردهای را تجربااه اارده اساات.
بااینحا بسیاری از آنها امروزه شرایط نسابتا بهتاری
در ایران دارند و در گسترۀ بزرگتر و باا فراوانای نسابتا
بیشتری یافت میشوند .باهطاور مثاا تنهاا جمعیات
تأییاادشاادۀ یوزپلنااگ آساایایی ( Acinonyx jubatus
 )venaticusفقاااط در ایاااران بااااقی ماناااده اسااات
( .)Farhadinia , 2004همچنین بزرگتارین جمعیات
پلنگ ایرانی (Kiabi ( )Panthera pardus saxicolor
 ،)et al., 2002, Khorozyan, 2008یکاا ای از
جمعیتهای بازرگ خارس قهاوهای ()Ursus arctos
) (Gutleb & Ziaie, 1999و گرگ خا ستری ( Canis
 )Mech & Boitani 2004( )lupusدر ایاران حضااور
دارد.
در سالیان اخیار بیشاتر تاالشهاای حفااظتی و
پژوهشی در شور بر گونههای بزرگجثه خشاکیزی
متمر ز بوده اسات .باراسااس طارحهاای پژوهشای
اجراشده با همکاری سازمان حفاظت محایط زیسات،
گوناههاای یوزپلناگ آسایایی ( Acinonyx jubatus
Jourabchian & Farhadinia ,2008., ( )venaticus
 ،)Farhadinia et al., 2012پلنااگ ( Panthera
Farahmand et al., 2012, ( )pardus saxicolor
 ،)Jowkar et al., 2012گاااارگ ( Canis
Abdoli et al., 2009., Kaboli et al., ()lupus

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

 ،)Akbari , 2007سااایاهگاااوش ()Lynx lynx
( ،)Jafarzadeh et al.,2011خرس قهاوهای ( Ursus
Esmaili , 2007., Nezami & ( )arctos
 ،)Farhadinia , 2007خااارس سااایاه ( Ursus
Ahmadzadeh et al., ()thibetanus gedrosianus
 ،)2008., Fahimi et al. 2011گااورخر ایراناای
(Jowkar & Nabiyan , 2006, ( )Equus hemionus
 ،)Hemami & Momeni, 2013دوپااای فیاااروز
( ،)Hemami , 2010( )Allactaga firouziگوزن زرد
ایرانااای ( ،)Dama dama mesopotamicaآهاااو
( )Gazella subgutturosaبهصورت ملی یا منطقهای
از جنبههای بومشناختی مطالعه شدهاند .باههارحاا
بخش قابل توجهی از گونههاای موجاود در شاور از
توجه ارشناسان و اندیشمندان دور مانده است.
از سوی دیار شمار شایان تاوجهی از پساتانداران
ایران مورد حمایات قاوانین ملای هساتند .باراسااس
قانون شاکار و صاید ایاران 24 ،گوناه از پساتانداران
ایران به عنوان «گونههای در معرض خطار انقاراض»
شناخته شدهاناد ،اه دربرگیرنادۀ تماامی  17گوناه
پستاندار دریایی و  7گونه پستاندار خشکیزی اسات.
عالوه بر این  14گونۀ دیار از پستانداران ایران بهطور
رسمی به عنوان گونههای «حمایت و حفاظاتشاده»
مطرح اند .سایر گونهها ه بالغ بر  161گونه اسات ،در
گروه گونههای «غیر حمایاتشاده» قارار گرفتاهاناد
(.)Environmental Law, 2004
در دهههای اخیر نرخ انقراض گونههاا باهطاور
پیوسته در جهان افزایش یافته اسات و اجرانشادن
راهکارهای حفااظتی ماثرر و ارآماد ،باه انقاراض
شاامار زیااادی از گونااههااا منجاار خواهااد شااد
( .)Ceballos & Ehrlich 2002پساتانداران نیاز از
این امر مستثنا نیستند و اماروزه باهشادت تحات
تأریر بحران انقراض اند ،باهگوناهای اه باراسااس
برآوردها حدود یک چهارم از پستانداران موجود در
دنیاااا در معااارض خطااار انقاااراض قااارار دارناااد
( .)Hoffmann et al., 2011فقادان یاک راهبارد
مناسااب بااه اختصاااصیااافتن نامتناسااب منااابع
حفاظتی بین گونههای بزرگجثه و برخی دیاار از
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آرایهها در پستانداران منجر میشود ( & Trimble

.)Van aarde, 2010
بااهدلی ال ااافینبااودن منااابع باارای حفاظاات،
برنامهریزان مجبور به اولویتبندی حفاظتی گونههاا
هستند ( .)Issac et al.,2007طیفی از روشها برای
اولویتبندی حفاظتی گوناههاا توساط دانشامندان
مختلف معرفی شده است ه هر یاک باا رویکاردی
متفاوت بر گونههای تهدیادشاده ،باومی ،انادمیک،
پرچم ،لیدی ،چتر ،شاخص ،گونههاای باا اهمیات
اقتصادی و بومشناختی و یا ارزش علمی و فرهناای
متمر از شادهاناد ( & Myers et al. 2000; Mace
 .)Collar., 2002در دهۀ اخیار اطالعاات جدیاد در
مورد آرایهشناسی ،تبارشناسای ،تاریخچاۀ تکااملی،
جایااه حفاظتی ،تهدیدها ،بومشناسی و پرا نادگی،
فرصتی مناسب برای تدوین راهبرد و اولویاتبنادی
در راستای حفاظت از پستانداران ایجاد ارده اسات
( .)Rondinini et al., 2011بهطور مثاا باهتاازگی
روشهای زیاادی بارای ادغاام اردن تبارشناسای و
ریسک انقراض ابدا شدهاند ه محدودیت اصلی در
بااه ااار بااردن هاار یااک از ایاان روشهااا باارای
اولویتبنادی حفااظتی ،مباود جزئیاات در ماورد
ساطوح تبارشاناختی گوناههاسات ( Issac et al.,
 .)2007از جملۀ این روشها مایتاوان باه EDGE
( Evolutionary Distinctiveness and Globally
 )Issac et al., 2007( )Endangeredاشاره رد اه
بر مبنای تنو تبارشناختی پایهگذاری شده است.
در ایران بهرغم بااالباودن تناو پساتانداران اه
عمدتا شامل گونههای وچاکجثاه اسات (بایش از
 150گونه) ،بیشتر پژوهشها با رویکرد بومشناسای و
حفاظت در زمینۀ گونههای بزرگجثه متمر از باوده
است .بااینحاا پاژوهشهاای اجاراشاده در زمیناۀ
جوناادگان و در مااوارد نااادری خفاااشهااا عماادتا بااه
آرایااهشناساای متمر ااز بااوده اساات .پسااتانداران
بزرگجثه و جذاب بهدرستی منابع زیادی را به خاود
اختصاااص دادهانااد ،زی ارا اغلااب آنهااا ناارخ اااهش
جمعیاات باااالیی دارنااد .ایاان در حااالی اساات ااه
آرایههایی نیز وجود دارند ه شایساتۀ توجاه بیشاتر
هستند .بهطاور مثاا حادود  17/5درصاد از راساتۀ
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جوندگان و  15/8درصد از راستۀ خفاشها در جهاان
در ردۀ تهدیدشده قرار دارند ه گونههای ایران هم از
این قائده مستثنا نیستند (  .)IUCN , 2012باا توجاه
بااه اینکااه ایاان دو راسااته حاادود  70درصااد اال
پساتانداران موجااود در شااور را تشاکیل مایدهنااد
( ،)Ziaie et al., 2008, Benda et al., 2012میتوان
به اهمیت دستیابی به یک شیوۀ اولویتبندی درسات
حفاظتی در راستای حفاظت ارآمدتراین گونهها پای
برد .با توجه به شارایط حاضار و لازوم اولویاتبنادی
حفاظتی پستانداران در ایران ،پژوهش حاضر با هادف
اولویتبندی حفااظتی پساتانداران ایاران بار مبناای
تلفیق تمایز تکاملی و وضاعیت حفااظتی آنهاا اجارا
شده است .امید است ایان پاژوهش بتواناد تصاویری
منطقیتر برای تخصایص مناابع موجاود در راساتای
تضمین بقای بلندمدت گونههاای پساتانداران شاور
ارائه دهد .همچناین در اداماه نیازهاای حفااظتی در
مقایسااه بااا طاارحهااای پژوهش ای و پایاااننامااههااای
تحصاایالت تکمیل ای در دانشااااههااا ارزیااابی شااده و
اولویتهای پژوهشی مورد بحث قرار گرفته است.

 .2مواد و روشها
بهمنظور اولویتبنادی حفااظتی پساتانداران ایاران ،از
روش  Issacو همکارانش ( )2007استفاده شد .در ایان
رویکرد ه مبتنی بر دو معیاار تبارشناسای و وضاعیت
حفااااظتی اسااات ،باااا تر یاااب تماااایز تکااااملی
( )Evolutionary Distinctivenessو ارزش هاار گونااه
اااه هماااان ریساااک انقاااراض اسااات ( Globally
 ،)Endangeredپسااااتانداران از نظاااار حفاااااظتی
اولویتبندی میشوند .به این روش بهاختصاار EDGE
( Evolutionary Distinctiveness and Globally
 )Endangeredگفته میشود .باهمنظاور محاسابۀ ED
ل ،تنو تبارشناختی یک تباار باین اعضاای آن تباار
تقسیم میشود .به طور مثا  ،برای محاسبۀ  EDدر این
مطالعه از مثالی ه در واحد زمان اسات بارای  7گوناۀ
فرضی ( )A-Gاساتفاده مایشاود (شاکل  .)1در ایان
مثااا امتیاااز  EDباارای گونااۀ فرض ای  Aاز مجمااو
امتیازهااا باارای هاار چهااار شاااخۀ بااین  Aو ریشااۀ
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تبارشناختی آن حساب میشاود .شااخۀ نهاایی فقاط
یک گونه ( )Aدارد و یک میلیون سا طو آن اسات،
بنابراین امتیاز آن یک میلیاون ساا اسات .دو شااخۀ
بعدی هر دو یک میلیون سا طو دارناد و دارای دو و
سه گونه اند .شاخۀ اولیه (ریشۀ تبارشناختی) پنج گوناه
( )A-Eو دو میلیون ساا طاو دارد .بناابراین ،امتیااز
 EDبرای گونۀ  Aعبارت اسات از  2/23میلیاون ساا
[( .])1÷1( + )1÷2( + )1÷3( + )2÷5گونااۀ فرض ای B
هم در این مثا چون آرایاۀ خاواهری گوناۀ  Aاسات،
امتیاز مشابهی را سب می ند .به همین ترتیب امتیااز
 EDبرای گونۀ  Cعبارت اسات از  2/73میلیاون ساا
[( ])2÷5( + )1÷3( + )2÷1و ازآنجا اه  Eو  Dهار دو
آرایۀ خواهری هستند ،امتیاز مشاابهی باه آنهاا تعلاق
داده خواهد شد ه عبارت اسات از  2/4میلیاون ساا
[( .])1÷1( + )2÷2( + )2÷5آرایاااههاااای  Fو Gهااام
آرایههای خواهری اند و بنابراین ،امتیااز مشاابهی را باه
دست میآورند ه عبارت است از  2/75میلیاون ساا
[( .])4/5÷2( + )0/5÷1در ایان مثااا دو گونااۀ  Gو F
حتای بااا اینکااه هاار دو نشاااندهناادۀ مقادار مای از
تاریخچۀ تکاملی هستند ( 0/5میلیون ساا ) ،بااالترین
امتیاز  EDرا سب می نناد .بناابراین ،حفاظات از دو

گونۀ  Fو  Gباید در اولویت قارار گیارد زیارا باا از باین
رفتن هر دو ،تباری منحصربهفرد از بین خواهاد رفات.
در ادامااه ،عاادد  EDبااا عاادد ریسااک انقااراض باارای
شناسایی گونههایی ه هم از نظر تکاملی متماایزناد و
هم از نظر جهانی در معرض خطرند تر یب می شاود و
درنهایت امتیازهای  EDGEبا اساتفاده از فرماو زیار
تعیین میشود:
EDGE  Ln 1  ED   GE  Ln 2

در این معادله )Globaly Endangered( GE ،باا
استفاده از فهرست سرخ اتحادیۀ جهانی حفاظات از
طبیعاات ( )IUCNدارای وزن ماایشااود ( متاارین
نارانا ای ( ،0=)LCنزدیاااک باااه تهدیاااد (،1=)NT
آسیبپذیر ( ،2=)VUدر معرض خطر ( 3=)ENو در
آستانۀ انقاراض ( .)4=)CRدر ایان پاژوهش ،امتیااز
 EDGEبرای گوناههاایی اه در طبیعات منقارض
شاادهانااد ،گونااههااایی ااه در مااورد آنهااا مبااود
اطالعات وجود دارد ( ،)Data Deficientگوناههاایی
ه وضعیت آرایهشاناختی آنهاا مشاکو اسات و
همچناین گوناههااایی اه جایااااه حفااظتی آنهااا
نامشخص بوده ،تعیین نشده است.

شکل  .1امتیاز تبارشناختی براي  7گونۀ فرضی ( )A-Gبا احتساب نمرۀ  .EDشمارههاي باالي هر شاخه نشاندهندۀ طول و
شمارههاي پایین نشاندهندۀ زادگان است (اقتباس از )Isaac et al,. 2007
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در این پژوهش ،مقدار  EDبراسااس مقالاۀ  Issacو
همکاران ( ،)2007تعیین شده اسات .ازآنجاا اه مقادار
 EDبرای برخی گونهها نامعلوم بود ،به آرایاۀ خاواهری
آنها مراجعه شد بهطور مثاا در ایان پاژوهش گوناۀ
)Prionallurus rubiginosus( Rusty-spotted cat
بهمنزلۀ آرایۀ خواهری برای گربۀ پاالس ( Otocolobus
 )Johnson et al., 2006( )manulو خفااش سابیلدار
( )Myotis mystacinusو گونااااااۀ maderrensis
 Pipistrellusبهترتیب به منزلۀ آرایۀ خاواهری خفااش
طالیااای ( )Myotis aurascensو خفااااش دورناااگ
(Tsytsulina & Masuda 2004, ( )Hypsugo savii
 )Pestano et al., 2003استفاده شدند.
در مرحلۀ بعد معیارهاایی بارای ارزیاابی میازان
توجه به حفاظت از گوناههاا تعریاف شاد .باازبینی
بودجههای صرفشده برای حفاظات از گوناههاا در
طبیعت میتواند تصویری امل از میزان برخورداری
هر گونه از حفاظت باشد ولی باهدلیال آنکاه محاور
سرمایهگذاریهای حفاظتی در ایران عمدتا براسااس
مناااطق نااه گونااههاساات ،امکااان تمااایز ایاان
سرمایهگذاریها ه عمدتا از سوی سازمان حفاظات
محیط زیست صورت میگیرد ،وجود ندارد .درنتیجه
بااهمنظااور ارزی اابی سااطت توجااه جامعااۀ ماادیران،
دانشااهیان ،ارشناسان و اندیشمندان باه حفاظات
از این گونهها ،دو معیاار تعریاف شاد .نخسات ،آیاا
گونههایی ه اولویت بااالیی دارناد ،تحات حمایات
قانون شکار و صید ایاران قارار دارنادو دوم ،باا ایان
فرض ه پاژوهش شاخصای از توجاه حفااظتی باه
گونهها میتواند باشد ،این گونهها چاه انادازه ماورد
پژوهش قارار گرفتاهانادو باه ایان منظاور ،تماامی
پایاننامههای تحصیالت تکمیلی رشتههای مرتبط و
طرحهای پژوهشی سازمان حفاظت محایط زیسات
مربوط به دورۀ سا هاای  1386تاا  1391بررسای
موضوعی شده اند .بهمنظاور بررسای پایاانناماههاا،
پرسشنامهای برای دانشااههای مربوطه ارسا شد و
طرحهای پژوهشی سازمان حفاظت محایط زیسات
با استناد به گزارشهای موجود در معاونات محایط
طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تکمیل شد.
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 .3نتايج
در میان  50گوناهای اه اولویات حفااظتی بااالتری
دارند (جدو  ،)1یوزپلناگ آسایایی و خارس سایاه
آسیایی با داشتن امتیااز تبارشاناختی متوساط ،ولای
بااهدلیاال وضااعیت حفاااظتی «در آسااتانۀ انقااراض»
بهمنزلۀ گونههای نخست معرفی شادند .گااو دریاایی
) (Dugong dugonنیز بااالترین امتیااز تبارشاناختی
در میااان پسااتانداران ایااران را دارد ااه وضااعیت
حفاظتی «آسیبپذیر» این گونه را تاا ساومین گوناه
دارای اولویت برای حفاظت در ایران ارتقاا داده اسات
(جدو .)1
همچنااین  22درصااد گونااههااا را اعضااای راسااتۀ
خفاشها ( )Chiropteraو  16درصد آنها را گونههاای
راستۀ جوندگان ( )Rodentiaتشکیل میدهند .حادود
 20درصااد از فهرساات  50گونااۀ پراولویاات ایااران را
گوشتخواران ( )Carnivoraتشکیل مایدهناد اه از
این میان سه گونه به گربهسانان اختصااص دارد .حاا
آنکه از خانوادۀ سگساانان فقاط شااه روبااه ( Vulpes
 )canaدر این فهرست قرار گرفته است (جادو  .)1در
میااان ساامداران ،تنهااا عضااو راسااتۀ فااردساامان
( )Perissodactylaدر رتبۀ چهاارم قارار گرفتاه اسات.
بهعالوه  14درصد گونههای جدو را راستۀ زوجسامان
( )Artiodactylaبه خود اختصاص داده اسات .درواقاع
از  10گونۀ راستۀ زوجسمان در شاور ،تنهاا دو گوناۀ
گراز و جبیر در این فهرست قرار نارفتهاند .شایان ذ ار
است ه هر سه گونۀ گوزن شناختهشاده در ایاران تاا
رتبۀ یازدهم جدو قرار گرفته و از مهمتارین گوناههاا
برای برنامهریزیهای حفاظتی هستند (جدو  .)1ساه
گونه نهنگ و دو گوناه دلفاین نیاز از راساتۀ آبباازان
( )Cetaceaدر میااان گونااههااای دارای اولویاات دیااده
مایشاوند اه دو گوناه نهناگ آبای و نهناگ اساپرم
امتیازهای باالیی دارند .بیشتر اعضای راستۀ خارپشاتان
( )Erinaceomorohaنیز در اولویاتهاای میاانی قارار
گرفتااهانااد ،حااا آنکااه تنهااا یااک گونااه از راسااتۀ
حشاارهخااواران ( )Soricomorphaجایااااه آخاار ایاان
فهرست را به خود اختصاص داده است.
درمجمو تعداد  43عنوان پایاننامه در مقطاع

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

466

تحصیالت تکمیلی رشتۀ محیط زیست ( ارشناسی
ارشد و د تری) دربارۀ پستانداران با امتیااز بااالی
 EDGEبه انجام رسیده اسات .از ایان تعاداد24 ،
عنااوان بااه ساامداران و پااس از آن  12عنااوان بااه
گوشتخاواران اختصااص داشاته اسات .در میاان
سمداران ،بیشترین تعداد پایاننامه به آهوی ایرانی
( 7مورد) و در بین گوشتخواران بیشاترین تعاداد
به پلنگ ( 6مورد) اختصاص یافته است .بیشاترین
تعااداد پایاااننامااۀ اجااراشااده بااه پااژوهشهااای
زیستااهی و سپس بومشناسی پستانداران با امتیاز
باالی  EDGEتعلق داشته است (جدو .)2
بااراساااس بررساایهااا 14 ،طاارح بااا محوریاات
گوشتخاواران از ساا  1386تاا  1391باا حمایات
مالی سازمان حفاظت محیط زیسات و باا اختصااص
بودجۀ حدود  2020میلیون ریا تدوین شاده اسات.
از ایاان میااان ،بیشااترین تعااداد طاارح بااا  5عنااوان و
بودجهای بالغ بر  520میلیون ریا باه پلناگ ایرانای
اختصاص داشاته اسات .همچناین در میاان اعضاای
گروه گوشتخواران بیشترین بودجاۀ صارفشاده باا
مبلااغ حاادود  750میلی اون ری اا بااه خاارس س ایاه
اختصاص داشته است .بررسیها نشاان داد بیشاترین
طرحهاای اجاراشاده در زمیناۀ گوشاتخاواران باه
پژوهشهای زیستااهی تعلق داشته اسات .سامداران
نیز  15طرح مورد حمایت ساازمان حفاظات محایط
زیست را از سا  1386تا  1391به خاود اختصااص

دادهاند .از این تعداد بیشترین طارحهاا در ارتبااط باا
آهااوی ایران ای ( 6مااورد) اجاارا شااده اساات .از اال
سرمایهگذاری سازمان حفاظات محایط زیسات در 5
سا گذشته در زمینۀ پژوهشهای سامداران (2150
میلیون ریا ) ،بیشترین رقم باه آهاوی ایرانای (900
میلیااون ریااا ) و سااپس گااوزن زرد ایراناای (750
میلیون ریا ) تعلاق داشاته اسات .همچناین عماده
طرحهای اجراشده در مورد اعضای گروه سامداران باا
پژوهشهای زیستااهی مرتبط بوده است .شکل  2به
اختصار درصد فراوانی گونهها ،بودجۀ اختصااصیافتاه
توسااط سااازمان حفاظاات مح ایط زیساات و فراوان ای
پایاننامههای اجراشده توسط دانشاااههاا در مقااطع
تحصیالت تکمیلای را در میاان گاروههاای مختلاف
پستانداران با اولویت بااالی  EDGEنشاان مایدهاد.
درمجمو بررسیها نشان میدهد تماامی طارحهاای
حمایتشده توسط سازمان حفاظات محایط زیسات
صرفا به سمداران و گوشتخواران تعلق گرفته است.
در یک ناااه ،درمجماو  6170میلیاون ریاا
توسااط سااازمان حفاظاات محاایط زیساات از سااا
 1386تااا  1391بااه پااژوهشهااای پسااتانداران
اختصاص یافته است ه  72/4درصاد آن باهطاور
مستقیم به  50گونه با امتیاز باالی  EDGEمربوط
بوده است .بااینحا از ل بودجۀ یادشاده ،حادود
 231میلیون ریا به مطالعۀ جوندگان تعلق گرفته
است.

جدول  50 .1گونۀ پستاندار با باالترین امتیاز  EDGEدر ایران
طبقه

Ed
score

Edge
score

CR

19.32

5.78

CR

16.67

5.64

56.07
11.53
22.06
41.85
12.35
8.36
7.66
6.38

5.43
5.31
5.21
5.14
4.67
4.31
4.23
4.07

اولویت

نام فارسی

نام انگلیسی

نام علمی

1

یوزپلنگ آسیایی

Asiatic Cheetah

2

خرس سیاه

Asiatic Black Bear

3
4
5
6
7
8
9
10

گاو دریایی
گور ایرانی
نهنگ آبی
نهنگ اسپرم
گوزن زرد ایرانی
*
شو ا
پلنگ ایرانی
فک

Dugong

Acinonyx jubatus venaticus
Ursus thibetanus
gedrosianus
Dugong dugon

VU

Persian Wild Ass

Equus hemionus

CR

Blue Whale

Balaenoptera musculus

EN

حفاظتی

Sperm Whale

Physeter macrocephalus

VU

Persian Fallow Deer

Dama dama mesopotamica

EN

Roe Deer

Capreolus capreolus

EN

Persian Leopard

Panthera pardus saxicolor

EN

Caspian Seal

Pusa caspica

EN
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 در ایرانEDGE  گونۀ پستاندار با باالترین امتیاز50 .1 ادامۀ جدول
طبقه

Edge
score

Ed
score

4.02
3.88
3.84
3.83
3.76
3.64
3.53
3.46

5.97
11.11
10.66
22.24
20.52
37.25
16.10
7.00

3.42

29.63

LC

3.40
3.34
3.27
3.27
3.24
3.21
3.15

14.0.5
6.08
12.20
25.40
5.39
5.20
10.70

3.13

نام علمی

نام انگلیسی

EN

Cervus elaphus maral

Red Deer

VU

Vormela peregusna

Marbled Polecat

VU

Neophocaena phocaenoides

Finless Porpoise

NT

Balaenoptera physalus

Fin Whale

NT

Hyaena hyaena

Striped Hyaena

LC

Glis glis

Fat Dormouse

NT

Barbastella barbastellus

Western Barbastelle

VU

NT

Lutra perspicillata
Spermophilopsis
leptodactylus
Allactaga euphratica

Smooth-coated Otter
Long-clawed Ground
Squirrel
Euphrates Jerboa

VU

Capra aegagrus

Wild Goat

NT

Mesocricetus brandti

Brandt's Hamster

حفاظتی

LC

Mellivora capensis

Honey Badger

VU

Ovis orientalis

Wild sheep

VU

Myotis capaccinii

Long-fingered Myotis

NT

Felis manul

22.05

LC

Taphozous nudiventris

3.12

21.75

LC

Dryomys nitedula

3.12

10.32

NT

Miniopterus schreibersii

3.11

21.64

LC

Megaptera novaeangliae

3.11

21.62

LC

Rhinopoma microphyllum

3.11

21.56

LC

Rhinopoma muscatellum

3.11

10.25

NT

Sousa chinensis

3.10
3.10

21.38
4.59

LC

Rhinopoma hardwicki

Pallas's Cat
Naked-rumped Tomb
Bat
Forest Dormouse
Schreiber's Longfingered Bat
Humpback Whale
Greater Mouse-Tailed
Bat
Small Mouse-Tailed Bat
Indo-Pacific Humpbacked Dolphin
Lesser Mouse-Tailed bat

VU

Vulpes cana

2.97

18.42

LC

Erinaceus concolor

2.96
2.96
2.96

18.42
18.42
18.42

LC

Hemiechinus auritus

Blanford's Fox
Southern White-breasted
Hedgehog
Long-eared Hedgehog

LC

Paraechinus aethiopicus

Desert Hedgehog

LC

Paraechinus hypomelas

Brandt's Hedgehog

2.92

8.27

NT

Myotis bechsteinii

Bechstein's Myotis

2.91
2.89
2.83
2.83
2.80
2.79

17.39
17.06
16.10
15.99
3.15
15.34

LC

Taphozous perforates

Egyptian Tomb Bat

LC

Pygeretmus pumilio

Dwarf Fat-tailed Jerboa

LC

Barbastella darjelingensis

Eastern Barbastelle

LC

Triaenops persicus

Persian Tridant Bat

VU

Gazella gazella dareshourii

Mountain Gazelle

LC

Ochotona rufescens

Afghan Pika

نام فارسی
*

اولویت

مرا
زرده بر
پرپویز بیباله
نهنگ باله پشتی
فتار
اشاو
خقاش گوشپهن اروپایی
شنگ هندی

11
12
13
14
15
16
17
18

سنجاب ناخندراز

19

دوپای فرات
ل و بز
هامستر طالیی برانت
رود عسلخوار
قوچ و میش
خفاش میوتیس اناشتدراز
گربۀ پاالس

20
21
22
23
24
25
26

خفاش مقبرهای شکمبرهنه

27

سنجابک درختی

28

خفاش با بلند

29

نهنگ گوژپشت

30

خفاش دمموشی بزرگ

31

خفاش دمموشی مسقطی

32

دلفین گوژپشت

33

خفاش دمموشی وچک
شاه روباه

34
35

خارپشت اروپایی

36

خارپشت گوشبلند
خارپشت بیابانی
)خارپشت برانت (ایرانی
 میوتیس-خفاش بکشتاین
گوشدراز
خفاش مقبرهای مصری
خرگوشک
خفاش گوشپهن آسیایی
خفاش بینی برگهای ایرانی
آهوی وهی درهشوری
پایکا

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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ادامۀ جدول  50 .1گونۀ پستاندار با باالترین امتیاز  EDGEدر ایران
طبقه

اولویت

تام فارسی

نام انگلیسی

نام علمی

47
48
49

جربیل بزرگ
آهو
دوپای ویلیام

Great Gerbil

Rhombomys opimus

LC

Goitered Gazelle

Gazella subgutturosa

VU

50

حشرهخور آبزی مدیترانهای

Williams's Jerboa
Mediterranean Water
Shrew

Allactaga williamsi

LC

Neomys anomalus

LC

حفاظتی

Ed
score

Edge
score

14.65
2.80
14.05

2.75
2.72
2.71

13.92

2.70

* در مورد دو گونۀ مرا و شو ا ،وضعیت حفاظتی آنها در سطت جهانی مترین نارانی ) (LCاست .بااینحا  ،نویسندگان این مقاله با مشورت با
ارشناسان و بررسی گزارشهای موجود از وضعیت فعلی این دو گونه در ایران ،بر این باورند ه این دو گونه در طبقات باالتر حفاظتی باید قرار
گیرند .در حا حاضر اطالعات جمعیت شناختی قابل اتکایی درخصوص این دو گونه در شور در دست نبوده و از اینرو ،نویسندگان براساس
بدبینانهترین سناریو یعنی طبقۀ در خطر ) (ENاین اولویتبندی را برای دو گونۀ شو ا و مرا انجام دادهاند .بدیهی است وضعیت در نظر گرفتهشده
صرفا برای اولویتبندی مناسبتر در مقایسه با سایر پستانداران ایران صورت گرفته و تعیین وضعیت واقعی این گونه نیازمند پژوهشهای تکمیلی با
تأ ید بر گسترۀ پرا نش و تعداد آنهاست.
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طرحهاي
پژوهشی
حمایتشدۀ

محورهاي پژوهشهاي صورتگرفته توسط دانشگاهها

سازمان حفاظت
اولویت

نام فارسی

محیط زیست

جمعیت

ارزیابی پراکنش و

زیستگاهی

پژوهشهاي

زادآوري و)...

(عادتهاي غذایی،

بومشناسی

گسترۀ خانگی

قلمروطلبی و

ژنتیکی

تبارشناسی و تنوع

آرایهشناختی،

محلی

تعامل با جوامع

تعداد طرح

ریال)

بودجه (میلیون

1

یوزپلنگ آسیایی

*

*

*

-

*

*

4

620

2

خرس سیاه

*

*

*

-

-

-

3

750

3

گاو دریایی

-

-

-

-

-

-

0

0

4
5
6

گور ایرانی
نهنگ آبی
نهنگ اسپرم

*
-

*
-

*
-

-

*
-

-

1
0
0

0
0
0

7

گوزن زرد ایرانی

-

*

-

-

*

-

1

750

8

شو ا

-

*

-

-

-

-

1

60

9

پلنگ ایرانی

*

*

*

-

*

*

5

520

10

فک

-

-

-

-

-

-

0

300

11
12
13
14

مرا
زرده بر
پرپویز بیباله
نهنگ باله پشتی

-

*
-

-

-

-

-

0
0
0
0

0
0
0
0
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15
16

فتار
اشاو
خقاش گوش
پهن اروپایی

18

شنگ هندی

-

19

سنجاب
ناخندراز

-

-

20

دوپای فرات

-

-

-

21

ل و بز

*

*

*

-

22

هامستر طالیی
برانت

-

-

-

-

-

23

عسلخوار

-

-

-

-

-

-

24

قوچ و میش

*

*

*

-

*

-

2

25

خفاش میوتیس
اناشتدراز

-

-

-

-

-

-

0

0

26

گربۀ پاالس

-

-

-

-

-

-

1

30

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

29

خفاش با بلند

-

-

-

-

-

-

0

0

30

نهنگ گوژپشت

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

33

دلفین گوژپشت

-

-

-

-

-

-

0

0

34

خفاش
دمموشی وچک

-

-

-

-

-

-

0

0

35

شاه روباه

*

*

-

-

-

-

0

0

36

خارپشت اروپایی

-

-

-

-

-

-

0

0

37

خارپشت
گوشبلند

-

-

-

-

-

-

0

0

38

خارپشت بیابانی

-

-

-

-

*

-

0

0

39

خارپشت برانت
(ایرانی)

-

-

-

-

-

-

0

0

17

27
28

31
32

رود

خفاش مقبرهای
شکمبرهنه
سنجابک
درختی

خفاش دمموشی
بزرگ
خفاش دمموشی
مسقطی

*
-

*
-

*

-

*

-

1
0

100
0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

*

-

3

200

-

0

0

0

0
200
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40

خفاش
بکشتاین-
میوتیس
گوشدراز
خفاش مقبرهای
مصری

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

*

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

*

-

1

40

46

پایکا

*

*

-

-

*

-

0

0

47

جربیل بزرگ

-

-

-

-

*

-

0

0

48

آهو

*

*

*

-

*

-

6

900

49

دوپای ویلیام

-

-

-

-

*

-

0

0

50

حشرهخور آبزی
مدیترانهای

-

-

-

-

-

-

0

0

41
42
43

44
45

خرگوشک
خفاش
گوشپهن
آسیایی
خفاش بینی
برگهای ایرانی
آهوی وهی
درهشوری

شکل  .2مقایسۀ درصد فراوانی گونهها ،بودجۀ اختصاصیافته و فراوانی پایاننامههاي اجراشده در میان گروههاي مختلف
پستانداران با باالترین اولویت EDGE
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 .4بحث و نتيجهگيري
براساس بررسیهای صورتگرفته مبتنی بر دو معیار
ریسااک انقااراض و تمااایز تبارشااناختی ،بیشااتر
پستانداران متوسط و بزرگجثه خشکیزی ایاران از
امتیاز باالیی برخوردار شدهاند .در این میاان برخای
گونههای درخور اهمیت برای ساازمانهاای مارتبط
مانند مثسسههاای پژوهشای یاا ساازمان حفاظات
محیط زیست قرار دارند ه از آن جمله میتوان باه
یوزپلنگ ،خرس سیاه ،گور ایرانی و انوا زوجسامان
اشاره رد .در سا های اخیر ،بررسای و مطالعاه یاا
حفاظت از زیستااه گونههای یادشده نسبت به سایر
گونهها بیشترین مناابع را باه خاود اختصااص داده
است .همچنین طیفی از انوا پژوهشهاا در ارتبااط
با این گونهها اجرا شده است ه میتواند باهمعناای
دسترسی مدیران به گوشهای از اطالعات مورد نیااز
برای حفاظت از آنها باشد .بااایانحاا بررسای در
مااورد مهاااجرتهااا ،قلمروهااا و ریاادورهای آنهااا
همچنان از زمینههای متر شاناختهشاده حتای در
میان این گونههای نسبتا شناختهشدهتر است.
در میان اعضاای راساتۀ گوشاتخاواران ،غیار از
یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی ،سایر گونهها بهشدت
مورد متوجهی از سوی متخصصان قارار گرفتاهاناد.
اخیاارا تااالشهااایی باارای پاس ا دادن بااه نخسااتین
پرسشها در زمینۀ وضعیت و پرا نش ایان گوناههاا
آغاااز شااده اساات ااه از آن میااان بایااد بااه برخاای
گربهسانان وچکجثه در قالب برناماۀ توانمندساازی
ارشناسااان ایراناای باارای حفاظاات از گربااهسااانان و
رود عسلخوار Joulaee et ( Mellivora capensis
 )al., 2012اشاره رد .بااینحا انجام پاژوهشهاای
مقدماتی و پایاه درباارۀ ساایر گوشاتخاواران متار
شناختهشده مانند فتاار راهراه ( )Hyaena hyaenaو
زرده بار ( )Vormela peregusnaباهمنظاور ارزیاابی
وضعیت آنها ،اهمیت باالیی دارد .البته یکی از دالیل
توجه متر به این گونهها ،دشواری مشااهدۀ آنهاا و
آرارشان در طبیعت و ترا م احتماال پاایین آنهاسات
ه نیازمناد تر یبای از روشهاا بارای دساتیابی باه
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نتیجۀ مناسبتر است.
از میان  71گونه جونده ه تا ناون در ایاران
شناساایی شادهاناد ( ،)Ziaie et al., 2008هشات
گونااه در فهرساات  50گونااه پسااتاندار بااا امتی ااز
 EDGEباال قرار گرفتهاند .دوپای ایرانی یاا دوپاای
فیروز ه پیش از ایان باه عناوان یاک گوناۀ «در
آسااتانۀ انقااراض» معرف ای شااده بااود ( Ziaie et
 ،)al.,2008اخیااارا باااراسااااس پاااژوهشهاااای
تبارشااناختی بااه عنااوان دوپااای هاتسااون ( A.
 )hotsoniشناخته شده (  )Dianat et al., 2013و
به همین دلیل از فهرست گونههاای ایان پاژوهش
حااذف شااده اساات .ردهبناادی و تبارشناساای از
شناختهشدهترین محورهای مطالعه شده در زمیناۀ
جوندگان ایران است .از میان این راسته ،برخای از
گونههای دارای امتیاز باال ،بهصاورت منطقاهای در
بخشهای مختلف شور ،بررسی شدهاند ه بهطور
مثا میتاوان باه سانجابک درختای ( Dryomys
،)Obuch, 2001 Moradi, 2011( )nitedula
جربیل بزرگ (Darvish ( )Rhombomys opimus
 ،)et al. 2006اشاااو (Obuch, ( )Glis glis
 ،)2001, Naderi et al., 2013هامسااتر طالیاای
( )Yigit et al, 2006( )Mesocricetus brandtiو
دوپای ویلیامز (Tarahomi et al., ()A. williamsi
 )Darvish et al., 2008; 2010اشاره رد.
بااا وجااود قاارارگاارفتن  11گونااه از  50گونااه
خفاشهای ایران ( )Benda et al., 2012در فهرست
پسااتانداران بااا امتیااز باااالی  ،EDGEتقریبااا هایچ
مطالعۀ ردهبندی و تبارشناسای در شاور در ماورد
اعضای این راساته انجاام نشاده اسات (جادو .)2
حضور گونههای زیادی از خفاشهاا در ردههاای در
تهدید و همچنین حساسیت زیاد این پستانداران باه
آشفتایهای ناشی از گسترش جوامع انسانی بهویژه
تعرض به خوابااههای زمستانی و محلهای زادآوری
آنها ،اهمیت انجام پژوهشهای گسترده در راستای
تعیااین درجااۀ تهدیااد و ماادیریت زیسااتااه ایاان
گونههای مفید را دوچندان می ند.
در نار بیتوجهی متخصصان و دانشامندان باه
حفاظت متناسب با وضعیت گوناههاا ،نباود آگااهی
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عموم مردم ،بهویژه در سطت جوامع محلی نیز یکای
از چالشهای جدی برای حفظ تنو زیساتی اسات.
در ایران ،عمده فعالیاتهاای آموزشای معطاوف باه
ارتقای آگاهی مردم بارای حفاظ یوزپلناگ آسایایی
( )Jourabchian & Farhadinia , 2008و پلنااگ
ایرانی (Farhadinia et al., ،Nezami et al., 2012
 )2010, Tavakolimehr et al., 2011باوده اسات.
درحالی ه سایر گونههاا ،باهویاژه گوناههاای دارای
اولویت باال مانند خرس سیاه آسیایی ،با وجاود نیااز
جدی بهواسطۀ عوامل تهدید متعدد از سوی جواماع
محلای ( Fahimi et al., 2011, Yusefi et al.,
 )2011متر هدف چنین تاالشهاایی قارار گرفتاه
است .از اینرو ،ادامۀ چنین تالشها در زیستااههای
دو گربااهسااان یااادشااده در نااار توسااعۀ آنهااا بااا
محوریت سایر گونهها ،بهخصوص گوشتخوارانی ه
در تعااارض احتمااالی بااا مااردم محلاای قارار دارنااد،
پیشنهاد میشود.
سازمان حفاظت محیط زیست در اواخار برناماۀ
چهارم توسعه (سا های  1388تا  )1389اقادام باه
تدوین شارح خادمات بارای اجارای پاژوهشهاا و
تاادوین برنامااۀ عمل ای باارای ماادیریت  30گونااه از
پسااتانداران شااور در برنامااۀ پاانجم اارده اساات
( ،)Kaboli, 2008ااه بیشااتر گونااههااای شاااخص
موجود در فهرست این پژوهش نیاز در میاان آنهاا
دیده میشود (ازجمله یوزپلنگ ،پلنگ ،خرس سیاه،
آهاو ،ال و باز ،قاوچ و مایش ،فتاار ،گاوزنهاا و
گورخر) .بااینحا گونههای وچاکجثاهتار متار
مورد توجه قرار گرفتهاند ،درحالی ه عموماا از نظار
تکاااملی تمااایز بیشااتری دارنااد .از ایاانرو ،تاادوین
دستورالعملهاای متناساب بارای ارزیاابی وضاعیت
گونههای وچکجثه ،در ناار اهتماام باه پیشابرد
اقدام حفاظتی برای گونههای بزرگجثه میتواند در
پاایش گرفتااه شااود .همچنااین ازآنجااا ااه یکاای از
نارانیهای عمده برای گونههای دارای اولویت ،نباود
پوشش افی عرصۀ پارا نش آنهاا توساط شابکۀ
منااطق حفاظاتشاده اسات (،)Issac et al., 2007
پیشنهاد میشود برای آرایههای معرفیشده در ایان
پااژوهش ،در قالااب پااژوهشهااای مااوردی یااا

پایاننامههای دانشاااهی ،باا اساتفاده از روشهاای
سااامانۀ اطالعااات جارافیااایی ( )GISطاارحریاازی
حفاظتی صورت گیرد تا مشخص شود چه میازان از
زیستااههای حسااس هار گوناه در داخال منااطق
حفاظتشده واقع شده است.
حضااو پرشاامار خفاااشهااا و جوناادگان در میااان
پستانداران باالترین اولویت حفاظتی ایران منطبق بار
تالشهاای مشاابه بارای اولویاتبنادی حفااظتی در
ساطت دنیاا دارد ( .)Issac et al., 2007امتیااز بااالی
آنها عمدتا بهدلیل تمایز تبارشناختی زیاد آنهاست،
زیرا وضعیت حفاظتی آنها مترین نارانای ( Least
 )concernیا نزدیک باه تهدیاد ()Near Threatened
است .امروزه این دو راسته درصد قابل توجهی از صاد
گونااه بااا باااالترین امتیاااز  EDGEرا در سااطت دنیااا
تشکیل میدهند (.)Issac et al., 2007
آنچه مسلم است ،تدوین راهکارهاا و برناماههاای
مثرر برای حفاظت از تنو زیستی در سطت جهاان از
ارزش و جایااه برجساتهای برخاوردار اسات .در ایان
میان ،بهواسطۀ ضعف انسان در موجاودی متایرهاای
زمانی (بودجه ،نیروی انسانی و فناوریها) و بناابراین،
عدم امکان اختصاص بودجه به یک میزان باه تماامی
گونهها رویکرد اولویاتبنادی ارزش بااالیی باه خاود
گرفته است .روش  EDGEشیوهای برای اولویتبندی
گونهها در راستای حفاظات بهتار از موجاودی تناو
زیستی هار شاور اسات .پاژوهش حاضار گاامی در
راستای معرفی این روش در سطت شور است ه بار
این اسااس  50گوناه پساتاندار شاور اه بااالترین
امتیازها را به خاود اختصااص دادهاناد معرفای شاده
است .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهاد ،عماده
بررسیهای انجامشده در مورد گونههاای باا بااالترین
اولویت حفاظتی پستانداران با محوریت پاژوهشهاای
زیسااتااهی (ازجملااه وضااعیت حضااور و پاارا نش
گونهها) مرتبط بوده است و باه جنباههاایی ازجملاه
روابط تبار جارافیایی ،قلمروطلبای ،گساترۀ خاانای،
جابهجاییها و مهاجرتها متر توجه شده و یا اصاال
توجه نشدهاند .همچنین ،عماده توجاه ساازمانهاای
مرتبط معطوف به شمار اند ی از گونههای بزرگجثه
است و سایر گونهها ازجمله خفاشها و حشرهخورهاا
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مورد غفلت واقع شدهاند .در ماورد جونادگان نیاز تاا
نون اغلب پژوهشهاا ،جنباههاای آرایاهشناسای و
ردهبندی را ماورد توجاه قارار دادهاناد و باه مفااهیم
بومشناسی متر توجه شده است .درنهایت پیشانهاد
میشود رویکردهایی مانند شیوۀ اولویتبنادی حاضار
باارای سااایر ردههااای مهاارهداران و همچن این دیااار
گروههای جانوری و گیاهی در شور مورد توجه قارار
گیرد .همچنین ازآنجا ه ارزیابی گونههاای شاور در
چاارچوب فهرساات ساارخ اتحادیااۀ جهااانی حفاظاات
میتواند تالش برای اولویتبندی حفاظتی گوناههاای
ایاران را بهبااود ببخشاد ،پیشاانهاد مایشااود ارگاااه
آموزشاای در سااطت ملاای بااا حضااور ارشناسااان و
استادان مربوطاه از ادارههاای ال حفاظات محایط
زیست شور ،دانشااهها ،ساازمانهاای ماردمنهااد و
اندیشمندان برگزار شود تا بتوان فهرست سرخ ملی را
برای پستانداران ایران تدوین رد و ساپس باراسااس
وضعیت حفاظتی در سطت ملی اقدام به اولویتبنادی
حفاظتی رد.
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سپاسگزاري
پژوهش حاضر نتیجۀ مطالعۀ مشتر ی توسط انجمان
یوزپلنااگ ایرانای ،دانشااکدۀ منااابع طبیعای دانشااااه
تهران و دفتر تنو زیساتی و حیاات وحاش ساازمان
حفاظت محیط زیست است .بنابراین ،بادینوسایله از
همکاااری آقااای د تاار منتظماای ،خااانم مهناادس
فخااارمنش و آقااای مهناادس ولاایزاده بااهدلیاال
آمادهسازی و ارائۀ گزارش عملکرد طرحهای پژوهشی
سازمان حفاظت محیط زیست سپاسازاری میشاود.
همچنین ناارندگان برخود الزم میدانند از همکااری
خانمها انوشه فاش ،مائده صادقی ،ماریم بردخاوانی،
ندا یاالن ،لیال هال اویی و آقایاان مرتضای اساالمی
دهکردی ،محمد دهادار درگااهی و بهازاد فتحاینیاا
باارای تکمیاال ااردن پرسشاانامههااای ماارتبط بااا
پایاننامهها و طرحهاای اجاراشاده در دانشاااههاای
مختلف سپاسازاری نند.
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