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 چکیده

داغ  طنقات تعیین حفاظ شناسیزیست هاینگرانی ترینمهمیکی از 

ه دلیل شرایط اقلیمی و توپوگرافی متنوع ایران و باشد. بزیستی می

بومزاد زیاد و تهدید شدید دو بخش از کشورمان به  هایگونهوجود 

 یدوم وشبکه جهانی نقاط داغ پیوسته است. اولی لکه داغ قفقاز است 

درصد  5.4 درمجموعنقاط داغ زیستی . است آناتولی –لکه داغ ایرانو

از پرندگان اندمیک  %23اما  دهندمیاز سطح کره زمین را تشکیل 

سیستم اطالعات جغرافیایی  .کنندجهان در نقاط داغ زندگی می

(GIS سنجش از دور و )مرتبط، دری را برای انتخاب  هایآوریفن

یجاد اکیفی مختلف گشوده است.  هاییکتکنبا  داغ زیستی نقاط

ذخایر طبیعی برای جلوگیری از نابود  عنوانبهمناطق تحت حفاظت 

-یک اقدام کلیدی محسوب می عنوانبهتنوع زیستی در سطح جهان 

جز انتخاب مناسب از مناطق نمونه و  ایچارهشود. در شرایط کنونی 

 .وجود ندارد هاآنچندجانبه از  برداریبهرهمعرف از کل طبیعت و 

-نقاط داغ زیستی، زیستگاه، انقراض، پرندگان، ایرانو کلمات کلیدی:

 آناتولی، قفقاز

 

 مقدمه

ت حفاظ شناسیزیست هاینگرانی ترینمهمیکی از 

 رینمؤثرتباشد، زیرا این داغ زیستی می نقاطتعیین 

در  هاگونهراه برای حفاظت از بسیاری از 

 .Myers et al)باشد کارکردی می اندازهایچشم

های حیوانی و گیاهی با سرعت امروزه گونه. (2000

که از این زیادی در حال انقراض هستند. برای این

بحران جلوگیری کنیم، باید از مناطقی که دارای تنوع 

 ها به یکزیستی هستند حفاظت کنیم ولی گونه

نسبت در زمین پراکنده نیستند. بعضی مناطق تعداد 

که در هیچ  انددادهجایزیادی گونه بومی در خود 

ها شوند و از بین این گونهمنطقه دیگری یافت نمی

های فعالیتها و نیز بسیاری بر اثر تخریب زیستگاه
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اند. دیگر انسانی بشدت در معرض تهدید قرار گرفته

فهوم ممیگوییم.  اط داغ تنوع زیستینق به این مناطق،

( 5311نقاط داغ زیستی برای اولین بار توسط مایرز )

بزرگ  ایمجموعهزمان به بعد  آنتوسعه داده شد و از 

و جهانی  ایمنطقهمحلی،  هایوتحلیلتجزیهاز 

 .Myers et al. 2000; Grenyer et al)شکوفا شد 

2006; Callicott et al. 2007; Schouten et al. 

2010, Wu et al. 2013).  این اصطالح به مناطقی

که هم دارای تعداد زیادی از  شودمیاطالق 

( هستند و Endemic species« )بوم زاد هایگونه»

انسانی تهدید و تخریب  هایفعالیتهم توسط 

 هایمراقبت. این مناطق در سطح جهانی به شوندمی

رند و از این نظر ویژه حفاظتی و حفاظت فوری نیاز دا

همیشه مطرح بوده و هستند. به عبارت بهتر، نقاط 

(، مناطقی هستند Hotspots« )داغ هایلکه»داغ یا 

از  به کمتر هاآناصلی  هایرویشگاهها یا که زیستگاه

 رودمیدرصد مساحت اولیه تنزل کرده و یا انتظار  51

که طی یک یا چند دهه آینده به این حد نزول کنند. 

قاط داغ روی هم سهم اندکی از مساحت زمین را ن

 هایگونه، اما حداقل یک پنجم کل شوندمیشامل 

 گیاهی جهان را در خود دارند.

گوییم، باید حداقل نقطه داغ می آنای که به نطقهم 

 :دو ویژگی داشته باشد

گیاه بومی  5111این منطقه باید حداقل   -5

 گیاهانیعنی درصد باالیی از ؛ داشته باشد

این مناطق نباید در هیچ منطقه دیگری در 

به عبارت دیگر نقاط داغ، ؛ زمین یافت شود

 .هستند غیرقابل جایگزینمناطقی 

درصد گیاهان  91درصد یا کمتر از  91باید  -2

مانده طبیعی اصلی در این مناطق باقی

درصد  ۰1به عبارت دیگر منطقه باید ؛ باشد

ر معرض گیاهان خود را از دست داده و د

 .تهدید باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلف جهان هایقاره: پراکنش نقاط داغ زیستی در 1شکل 
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منطقه  51در آغاز بر اساس تمرکز بر گیاهان آوندی 

لکه داغ معرفی شد. نورمن مایرز و  عنوانبهدر جهان 

میالدی در معیار قرار دادن  2111همکارانش در سال 

شامل پستانداران،  دارانمهرهطبقه از  4گیاهان و 

 21پرندگان، خزندگان و دوزیستان این تعداد را به 

منطقه در سطح جهان رسیده  94رساندند و اکنون به 

یک منطقه معیار برای انتخاب  ترینابتداییاست. 

گونه گیاهی بوم زاد  5111لکه داغ دارا بودن  عنوانبه

است و معیار دوم تهدید است. در معیار دوم منطقه 

درصد گیاهان خود را از دست داده باشد.  ۰1باید 

یافته آقای مایرز و همکارانش این بود که  ترینمهم

هزار  599در جهان بیش از  شدهشناختهلکه داغ  21

درصد از کل گیاهان آوندی  44گونه گیاهی یعنی 

 21کره زمین را در خود جای داده، همچنین این 

درصد  91است که  دارمهرهگونه  3241منطقه دارای 

)ترک  شودمیکره زمین را شامل  هایگونهکل 

 .(5913 قشقایی،

 

 بوم زاد ایران هایگونه

 ،شوندمیهم نامیده « انحصاری» بوم زاد که هایگونه

ی هستند که مراحل زایش و تکامل خود را هایگونه

در یک منطقه سپری کرده و در هیچ منطقه دیگری 

. از گیاهان انحصاری ایران شوندمیاز جهان یافت ن

 «تیغال پرسپولیسی»، «هزار خار شیرازی»به  توانمی

اشاره کرد که در استان « پیچک پرسپولیسی»و 

 و «مهرخوش» یا و رویندمی بمو ملی پارک و رس فا

 تکرهزیس گاهذخیره در فقط که برد نام «وندلبو بادام»

 همچنین. شوندمی یافت هرمزگان استان در گنو

 پارک در که برد نام را «فارسی شکرتیغال» توانمی

 پستانداران از. است برآورده خاک از سر بختگان ملی

 در که کرد اشاره «فیروز دوپای»  هب توانمی نیز

 .(5913ترک قشقایی، دارند ) محدودی پراکنش

های میراث»بوم زاد از  هایگونهبه بیان دیگر،  

 که باید شوندمیهر کشور محسوب « طبیعی و ملی

 برخالفبرای آیندگان حفاظت شوند. مفهوم حفاظت 

اصولی ندارد. حفاظت،  وریبهرهتصور عموم ضدیتی با 

که  طوریبهمدیریت مصرف انسان از منابع است. 

ل را برای نس هاآناز  تحملقابل هایاستفادهبیشترین 

 پتانسیل منابع را برای حالدرعینکند و  تأمینحاضر 

های آینده حفظ کند. به برآورده کردن نیازهای نسل

توسعه اقتصادی  محدودکنندههمین دلیل حفاظت 

ترک ) است آنبلکه یاری کننده و مکملی برای  نیست

 .(5913قشقایی، 

 

 نقاط داغ زیستی در ایران

به دلیل شرایط اقلیمی و توپوگرافی متنوع ایران و 

بومزاد زیاد و تهدید شدید دو بخش  هایگونهوجود 

از کشورمان به شبکه جهانی نقاط داغ پیوسته است. 

( است که Caucasus Hotspotاولی لکه داغ قفقاز )

شمال ایران را  هایجنگلارسباران و  هایجنگل

-Irano) آناتولی –. دوم، لکه داغ ایرانوشودمیشامل 

Anatolian Hotspot است که غرب و شمال غرب )

شمال  هایکوهزاگرس، البرز و  هایکوهرشتهایران، 

 .شودمیشرق ایران را شامل 

 

 لکه داغ قفقاز

شمال  کیلومترمربع 211زار و ه 192این منطقه با 

تمام گرجستان و بخش بزرگی  تقریبا  شرقی ترکیه، 

از آذربایجان، بخشی از ارمنستان و بخشی از روسیه 

. این لکه داغ شودمیدر سواحل دریای سیاه را شامل 
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ارسباران، تالش و نوار ساحلی  هایجنگلبخشی از 

گلستان را  هایجنگلدریای خزر را تا آخرین حد 

 211هزار و  192. قفقاز بیش از دهدمیپوشش 

هزار  544مساحت دارد که کمتر  کیلومترمربع

. است ماندهباقی آناز پوشش گیاهی  کیلومترمربع

 آنگونه گیاهی بوم زاد در  5211تاکنون 

است. این منطقه حداقل دو گونه  شدهشناسایی

پستاندار و دو گونه دوزیست بوم زاد و تهدید شده 

تراکم جمعیت انسان در این لکه داغ به ازای هر دارد. 

نفر است و مساحت مناطق  21 کیلومترمربع

 42به بیش از  درمجموعاین لکه داغ  شدهحفاظت

 آن. از پرندگان بوم زاد رسدمیهکتار  ۰11هزار 

اشاره کرد و از دوزیستان « سیاه خروس»به  توانمی

را نام برد که اولی « سمندر ایرانیغول »توان می آن

ارسباران و دومی در پارک  کرهزیست گاهذخیرهدر 

. این لکه داغ حدود کندمیملی گلستان زیست 

 2111یخچال در ارتفاعات باالی  کیلومترمربع 5411

دائمی نیستند. این منطقه  هاآنمتر دارد که همه 

زیادی است و ساالنه بین  نسبتا  دارای تنوع اقلیمی 

بارش دارد. کمترین میزان  مترمیلی 4111تا  511

در شرق این لکه و باالترین میزان بارش در  آنباران 

 جنوب ساحلی نوار و  ارتفاعات ساحلی دریای سیاه

 دارای قفقاز داغ لکه. باردمی خزر دریای غربی

 بسیار گیاهی پوشش و مختلف هایاکوسیستم

لی قفقاز توسط اکوسیستم شما بخش. است متنوعی

 است. مرکز این شدهاحاطهستپی با پوشش علفزاری ا

 هایجنگلجنگلی، استپ و  هایمردابلکه نیز دارای 

خشک است. برخی نقاط منطقه ساحلی دریای خزر 

ئیالنلو  )شیخی نیز سیمای بیابانی و نیمه بیابانی دارد

 .(5931و کریمی، 

 

 داغ زیستی در جهان: محدوده هریک از نقاط 2شکل 

 .91-2۰، 4، شماره 55، جلد 5931زیست سپهر، 
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 آناتولی-لکه داغ ایرانو

 کیلومترمربعهزار  311آناتولی کمتر از -لکه داغ ایرانو

از  کیلومترمربعهزار  591مساحت دارد که کمتر از 

 -لکه داغ ایرانو است. ماندهباقی آنپوشش گیاهی 

آناتولی بخش وسیعی از مرکز و شرق ترکیه، بخش 

کوچکی از جنوب گرجستان و بخشی از آذربایجان و 

ارمنستان، شمال شرقی عراق، از شمال غربی ایران، 

 کوهتهرشزیستکره گنو،  گاهذخیرهزاگرس تا  کوهرشته

این  .پوشاندمی ترکمنستان کپه داغ  هایکوهالبرز تا 

گونه گیاهی بوم زاد، سه گونه پستاندار  2111غ لکه دا

 درخطر یا شده تهدید زاد بوم  و دو گونه دوزیست

 هر در آن انسانی جمعیت تراکم. دارد انقراض

اطق من مساحت. است نفر 11 کیلومترمربع

 کیلومترمربعهزار  12این لکه به بیش از  شدهحفاظت

 پهک ماهورهایتپه نقطه این لکه  ترینپست. رسدمی

 و متر 911 ارتفاع با زاگرس کوهرشته غرب و داغ

 و یهترک خاک در آرارات آتشفشان آن نقطه بلندترین

 ارتفاع متر 12۰5 و 1521  با ترتیب به البرز در دماوند

آناتولی تا محدوده ارمنستان و غرب  فالت. هستند

هزار متر  2تا  111از  آنایران گسترش دارد و ارتفاع 

هایی گرم و است. از نظر اقلیمی تابستان متغیر

ز از نی آنهایی بسیار سرد دارد. بارش ساالنه زمستان

است. پوشش درختی  متغیر مترمیلی 5111تا  511

 هایکوه در و «بلوط» آناتولی و  در زاگرس آن

است. از پستانداران « ارس»خراسان و جنوب البرز 

ه اشار« سنجاب ایرانی»به  توانمیخاص این لکه داغ 

 .(5931)شیخی ئیالنلو و کریمی،  کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : موقعیت جغرافیایی و محدوده نقاط داغ زیستی ایران3شکل 
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 قاط داغ زیستی و پرندگانن

درصد از سطح کره  5.4 درمجموعنقاط داغ زیستی 

از پرندگان اندمیک  %23اما  دهندمیزمین را تشکیل 

کنند. مفهوم نقاط داغ جهان در نقاط داغ زندگی می

مثال نقاط  عنوانبهمورد بحث قرار گرفت،  شدتبه

مناطقی با باالترین غنای گونه شامل  عنوانبهداغ 

 ;Kerr 1997; Myers et al. 2000) هاگونههمه 

Orme et al. 2005; Grenyer et al. 2006) تنها ،

، (Kerr 1997; Orme et al. 2005)بومی  هایگونه

 ;Prendergast et al. 1993)کمیاب  هایگونه

Grenyer et al. 2006; Williams et al.1996)  یا

 ;Dobson et al. 1997)تهدید  درخطر هایگونه

Orme et al. 2005; Grenyer et al. 2006) یف تعر

شدند. پرندگان برای پایش در یک منطقه بزرگ 

 هایدادهبنابراین مجموعه ؛ هستند آسان نسبتا 

 ترینجامعپرندگان از نظر پوشش زمانی و مکانی 

بسیاری  روازاین(. Wu et al. 2013باشند )منبع می

نقاط داغ از پرندگان  وتحلیلتجزیهبرای  هاایناز 

 Williams et al. 1996; Orme et) اندکردهاستفاده 

al. 2005; Chen 2007; Jenkins et al. 2010) .

( سنجش از دور و GISسیستم اطالعات جغرافیایی )

مرتبط، دری را برای انتخاب  هایآوریفن

کیفی مختلف گشوده  هایتکنیکبا  هاگاهذخیره

توانند کامپیوتری که می هایمدل ویژهبهاست، 

را که مکمل یکدیگر  هاگاهخیرهذاز  ایمجموعه

 ,Hunter & Gibbsهستند را شناسایی نماید )

2007.) 

 

 اهمیت شناسایی نقاط داغ زیستی

بسیاری از حامیان حفاظت معتقدند که مناطق با 

اندمیک زیاد باید  هایگونهباال یا  ایگونهغنای 

اولویتی مهم برای پایداری منابع قرار گیرند  عنوانبه

(Myers 1990; Myers et al. 2000; Mittermeier 

et al. 2004) . بخصوص در مناطقی که در حال تجربه

 Hunterهستند )نرخ شدید از دست دادن اکوسیستم 

& Gibbs, 2007 .)تعیین نقاط داغ زیستی  روازاین

 هایلکهمطالعاتی برای تعیین  هایاولویتیکی از 

 بوده است. مدنظرحفاظتی باال  باارزش

ذخایر طبیعی  عنوانبهایجاد مناطق تحت حفاظت 

برای جلوگیری از نابود تنوع زیستی در سطح جهان 

شود یک اقدام کلیدی محسوب می عنوانبه

(Primack, 2002 همچنین برای حفاظت و حراست .)

در  وحشحیات هایجمعیتو  هازیستگاهاز تنوع 

جز انتخاب مناسب از مناطق  ایچارهشرایط کنونی 

 چندجانبه برداریبهرهنمونه و معرف از کل طبیعت و 

آموزشی، پژوهشی، حفاظتی و تفرجگاهی و اعمال 

یک واحد فعال و  عنوانبهکنترل و نظارت پیوسته 

مجنونیان، وجود ندارد ) هاآنحفاظتی از  مؤثر

59۰3.) 

 

انتخاب مناطق حفاظتی با تنوع باال برای 

 پرندگان

ه طلبانفرصت صورتبهدر گذشته مناطق حفاظتی 

شدند که گاهی اوقات منجر به سیستم انتخاب می

ریزی شود. برنامهمی ناکارآمدگاهی ذخیره

سیستماتیک حفاظت با رعایت اصول علمی مناطقی 

را برای مناطق حفاظتی برای دستیابی به اهداف 

میرزایی  دهد.حفاظتی مشخصی اختصاص می

مناطق  بندیاولویتبه  ایمطالعه( در 5935)

ان پرندگ ایگونهبا استفاده از شاخص تنوع حفاظتی 

برای انتخاب مناطق  ؛ کهپرداخت هاآنو الگوی توزیع 

مناسب برای حفاظت در استان گلستان در شمال 
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الف(  نمودندشرقی ایران، از دو رویکرد استفاده 

ارزیابی کارایی مناطق حفاظتی موجود با استفاده از 

گونه پرنده و ب( شناسایی  523پراکنش  هایداده

مناطق بالقوه برای گسترش شبکه مناطق حفاظتی 

با استفاده از رویکرد  نشان داد که هاآنموجود. نتایج 

لکه حفاظتی شناسایی شد که در قسمت  51اول، 

سازی آشیان اند. مدلجنوبی استان واقع شده

 ار بندی سیستماتیک مناطقشناختی و اولویتبوم

 های پراکنشبرای انجام رویکرد دوم با استفاده از داده

گونه از پرندگان شمال شرقی ایران ترکیب  523برای 

میزان  همچنین نتایج نشان داد که .نمودند

همپوشانی میان مناطق حفاظتی موجود و پیشنهادی 

درصد از  21و  51، 51، 1برای اهداف حفاظتی 

و  95/25، 25/11، 54/15ها به ترتیب پراکنش گونه

که نشانگر این است که شبکه  بودهدرصد  49/21

موجود برای معرفی تنوع پرندگان کافی نیست. راه 

حل دیگر بر اساس گسترش شبکه مناطق حفاظتی 

موجود نشان داد جهت دستیابی به اهداف حفاظتی 

درصد، گسترش شبکه مناطق  21و  51، 51، 1

 ۰2/۰و  52/41،2/5، 1/1حفاظتی به ترتیب به میزان 

 .درصد نیاز است

 

 نگریپرندهالبرز و زاگرس نقاط داغ 

 هایگونهگروهی غنی از جفت  عنوانبهپرندگان 

نزدیک و مرتبط به هم )از یک نیای مشترک( 

  parapatricهایتوزیعکه از  اندشدهشناخته

  allopatricمجاور بدون تبادل ژن( یا هایجمعیت)

ناهمجا با فاصله بیشتر( برخوردار بوده  هایجمعیت)

باریک در کنار هم  نسبتا و همراه با مناطق تماس 

. در این مقاله توزیع جغرافیایی جفت شوندمیدیده 

منطقه  سانانگنجشکاز   parapatricهایگونه

مورد بحث و  هاگونهپالئارکتیک در مناطق تماس 

 ا عمدت اهآنقرار گرفته. مناطق تماس  وتحلیلتجزیه

و  آندر جنوب غربی، جنوب آسیا، شمال و مرکزی 

در شمال غربی آفریقا و با کانون در خاورمیانه همراه 

یی الاست. در این میان نوارهای البرز و زاگرس تنوع با

et  Aliabadianد )برخوردارن سانانگنجشکبرای 

al., 2005). 

از قاره  کیلومترمربعمیلیون  14مطالعه که  ایندر 

آسیا و آفریقا )منطقه  هایقارهروپا و شمال ا

ساله تمام  21، سوابق گرفتیمپالئارکتیک( را در بر 

استخراج شد، یعنی از سال  ییزا یبریده هایگزارش

دیجیتایز  صورتبه هانقشه. سپس 2112تا  53۰۰

داده شد. نتایج مطالعه   Worldmapشده به نرم افزار

 سانانگنجشکگونه از  31نشان داد در این منطقه 

از نظر توزیع جغرافیایی در مجاورت هم واقع شدند 

 عنوانبهگونه  12که از نظر سیستماتیک جانوری 

. شواهد نشان داد که شدندیمجفت گونه محسوب 

از سابقه هیبرید شدن برخوردارند.  هاآن 9۰%

از بیشترین غنای زون تماس  وعدرمجممناطقی که 

هندوکوش  -قفقاز  -زاگرس  -برخوردار بودند: البرز 

 - هیمالیا -اطلس )شمال آفریقا(  -پامیر  -

Altai  -Taurus   -Tienshan آمدند به دست. 

(et al., 2005 Aliabadian). 

بپردازیم تنها نقاط  شودمیاگر به بحث آنچه دیده 

 رد که بر اساس نظریهکمی در شمال آسیا وجود دا

domain effect-Mid توزیع پرندگان  کنندهتوجیه

است که  هاییروشاست. مدل مورد اشاره یکی از 

 هاقارهنظری و از روی وضعیت توپوگرافی و  صورتبه

 ینیبپیش. پردازدمی هاگونهبه قضاوت در مورد توزیع 

تنها  هاقارهاز روی وضعیت هندسی  هاگونهتوزیع 

که این رقم  کندمیپراکنش فعلی را توجیه  9.1%
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آنچه  .شودمیمورد قبولی محسوب ن بینیپیشعمال  

 داغنقاط  دهندهنشان کنیدمیدر تصویر مشاهده 

با توجه به وضعیت ایران  .دنیا است سانانگنجشک

در این نقشه از سرخس تا ارسباران و از ارسباران تا 

در  که یابیمیمدر  یخوببه زاگرس کوهرشتهانتهای 

خاصی برخورداریم و  ایگونهاین مناطق از چه غنای 

 )قاسمپوری، افزایدیماین غنا چقدر بر مسئولیت ما 

5935.) 

 

 

 زاگرس البرز ودر  سانانگنجشکزون تماس : مناطق 4شکل 
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