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اهميت نقاط داغ تنوع زیستی در حفاظت از تنوع زیستی

چکیده
ــت از  ــی حفاظ ــه جهان ــط اتحادی ــتی توس ــوع زیس تن
طبیعــت و منابــع طبیعــی بــه صــورت گوناگونــی بیــن 
موجــودات زنــده از انــواع منابــع شــامل دریــا و خشــکی 
ــی از  ــا بخش ــه آن ه ــی، ک ــاي اکولوژیک و مجموعه ه
ــوع شــامل  ــن تن ــف شــده اســت؛ ای آن هســتند، تعری
ــا،  ــن گونه ه ــی( و بی ــا )ژنتیک ــوع در درون گونه ه تن
جمعیت هــا و اکوسیســتم ها اســت. تنــوع زیســتی 
ارشــمندترین منبــع طبیعــی در کــره زمیــن محســوب 
از  مهمــی  بخشــی  کــه  تنوع زیســتی  می شــود؛ 
خوراک، پوشــاک، مســکن و بســیاری از نیازهــای دیگر 
ــون  ــرات گوناگ ــة تأثی ــد. در نتیج ــن می کن ــا را تأمی م
انســانی شــامل تغییــر کاربــری اراضــی، کاهــش 
ــع  ــه از مناب ــرداری بی روی ــتگاه ها، بهره ب ــت زیس کیفی
ــتی  ــی و ... تنوع زیس ــای غیربوم ــی، ورود گونه ه طبیع
در ســطح جهــان امــروزه بــا ســرعتی بســیار بیشــتر از 
ســرعت طبیعــی کــه 1000 برابــر ســرعت طبیعــی آن 
تخمیــن زده شــده اســت، در حــال نابــودی اســت کــه 
بــا توجــه بــه ایــن امــر امــروزه حفاظــت از تنوع زیســتی 
ــاالن  ــگران و فع ــای پژوهش ــز نگرانی ه ــون تمرک کان
بحــران  حــال  عیــن  در  می باشــد.  محیط زیســت 
انقــراض گونه هــا و کاهــش تنوع زیســتی وســیع و 
بودجه هــای حفاظتــی محــدود اســت؛ در همیــن راســتا 
تعییــن نقــاط بــا اولویــت بــاالی حفاظتی مناســب ترین 
گونه هــا  از  بســیاری  از  راهــکار جهــت حفاظــت 

ــوان  ــه عن ــاط داغ ب ــوم نق ــود. مفه ــوب می ش محس
ــه بیــن المللــی  ــی اتحادی اصلی تریــن اســتراتژی جهان
حفاظــت از طبیعــت و منابع طبیعــی از ســال 1989 
تصویــب و از آن زمــان ایــن مفهــوم بــه یــک الگــوی 
مفهومــی اصلــی در بیــن دانشــمندان حفاظــت تبدیــل 
ــاد  ــداد زی ــتی دارای تع ــاط داغ تنوع زیس ــت. نق شده اس
ــر  ــه خاط ــالوه ب ــتند و به ع ــک هس ــای اندمی گونه ه
ــوند.  ــب می ش ــد و تخری ــانی تهدی ــای انس فعالیت ه
در جهــان 36 نقطــه داغ تنوع زیســتی وجــود دارد 
ــره  ــطح ک ــم س ــک پنج ــدود ی ــوع ح ــه در مجم ک
ــاز و  ــه داغ قفق ــد و دو نقط ــکیل می دهن ــن را تش زمی
ایرانو-آناتولــی در ایــران قــرار گرفته انــد. ایــن مناطــق 
ــان  ــی از گیاه ــدود نیم ــم از ح ــعت ک ــود وس ــا وج ب
جهــان، 43% پرنــدگان، پســتانداران، دوزیســتان و 
خزنــدگان و همچنیــن ســه چهــارم مهــره داران در 
معــرض انقــراض زمینــی بــه عنــوان گونه هــای بــوم زاد 
حمایــت می کننــد. نقــاط داغ تنوع زیســتی در کل 
وضعیــت چنــدان خوبــی ندارنــد و بســیاری از آن هــا یــا 
ــی  ــت جغرافیای ــزای زیس ــا اج ــه آن ه ــور کل هم به ط
تنوع زیســتی را از دســت داده انــد. در مقالــه حاضــر 
ســعی شــده اســت تــا اهمیــت نقــاط داغ تنوع زیســتی 
در حفاظــت از تنوع زیســتی و وضعیــت نقــاط داغ قفقــاز 
و ایرانو-آناتولــی بــه همــراه مــروری بــر وضعیــت کلــی 

ــرد. ــرار بگی ــورد بررســی ق ــاط داغ جهــان م نق
کلمات کلیدی: تنوع زیستی، تنوع گونه ای، بحران تنوع زیستی، نقاط داغ تنوع زیستی، بوم زادی، قفقاز، ایرانو-آناتولی 

اهمیت تنوع زیستی
ارزشــمندترین منبــع کره زمیــن تنوع زیســتی اســت کــه 
در خــالل تکامــل در طــی میلیاردهــا ســال عمــر حیات 
به وجــود آمــده اســت. تنوع زیســتی بخشــی حســاس از 
منابــع طبیعــی اســت کــه خــوراک، پوشــاک، مســکن و 
بســیاری از نیازهــای مــا از آن تأمیــن می شــود )نقــاط 
داغ  تنوع زیســتی زاگــرس مرکــزی، ســازمان حفاظــت 

ــت(.  محیط زیس

واژه biodiversity مخفــف biological diversity می باشــد 
کــه بــه والتــر روزن )1986( نســبت داده انــد )نقــاط داغ  
تنوع زیســتی زاگــرس مرکــزی، ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت(. ایــن واژه در ابتــدا مفهومــی فراتــر 
از تنــوع بیولوژیکــی نداشــت امــا ایــن اصطــالح 
ــت؛  ــی یاف ــترش جهان ــور گس ــس از ظه ــه پ بالفاصل
زیســتی  تنــوع  واژه   1993 ســال  در  به طوریکــه 
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ــاالت  ــه مق ــار در خالص ــی 19 ب ــار و بیولوژیک 72 ب
تنوع زیســتی  داغ  )نقــاط  بودنــد  شــده  اســتفاده 
زاگرس مرکــزی، ســازمان حفاظــت محیط زیســت(. 
Biodi� ــوان ــا عن ــتی ب ــوع زیس ــریه تن ــتین نش  نخس

versity Canadian در ســال 1991 ایجــاد شــد کــه 

ــام  ــر ن ــه Biodiversity Global تغیی ــال 1993 ب در س
ــزی،  ــتی زاگرس مرک ــاط داغ تنوع زیس ــرد )نق ــدا ک پی
ــروزه حفاظــت از  ســازمان حفاظــت محیط زیســت(. ام
تنوع زیســتی کانــون تمرکــز نگرانی هــای پژوهشــگران 
و فعــاالن محیط زیســت می باشــد. تنــوع زیســتی 
شــبکه ای از تمامــی موجــودات زنــده اعــم از گیاهــی و 
جانــوری اســت و نژادهــای انســانی، جانــوران، گیاهــان، 
قارچ هــا و ســایر جانــداران تک ســلولی را در بــر 
می گیــرد )نقــاط داغ تنوع زیســتی زاگرس مرکــزی، 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت(. اتحادیــه بیــن المللی 
حفاظــت از طبیعــت و منابــع طبیعــی )IUCN,1992( در 
ــه  ــتی )CBD( آن را ب ــوع زیس ــیون تن ــد 2 کنوانس بن
صــورت زیــر تعریــف می کنــد: "گوناگونــی بیــن 
موجــودات زنــده از انــواع منابــع شــامل دریــا و خشــکی 
و مجموعه هــاي اکولوژیکــی کــه آن هــا بخشــی از آن 
هســتند را تنــوع زیســتی می گوینــد؛ ایــن تنــوع شــامل 
ــا،  ــن گونه ه ــی( و بی ــا )ژنتیک ــوع در درون گونه ه تن
جمعیت هــا و اکوسیســتم ها اســت". از بیــن رفتــن 
ــواره  ــت و هم ــی اس ــری طبیع ــا ام ــراض گونه ه و انق
در طبیعــت وجــود داشــته و خــود عامــل ایجــاد تنــوع 
ــوده امــا ســرعت انقــراض گونه هــا در زمــان حاضــر  ب
بــا هیــچ زمانــی قابــل مقایســه نیســت و فعالیت هــای 
ــرز  ــه ط ــا را ب ــی گونه ه ــراض جهان ــد انق ــانی رون انس
داغ  )نقــاط  اســت  بخشــیده  شــدت  غم انگیــزی 
حفاظــت  ســازمان  زاگرس مرکــزی،  تنوع زیســتی 
محیط زیســت(. ممکــن اســت در 20 تــا 30 ســال 
آینــده بیــش از یــک میلیــون گونــه گیاهــی و جانــوری 
ــرات محیط زیســتی  ــت انســان و تغییی در نتیجــه دخال
ــتی  ــاط داغ تنوع زیس ــد )نق ــن برون ــی از آن از بی ناش
زاگرس مرکــزی، ســازمان حفاظــت محیط زیســت(. 
آهنــگ کنونــی محوشــدن گونه هــا حــدود 100 گونــه 
در روز می باشــد کــه چیــزی بیــش از 1000 برابــر 

ــی طبیعــی اســت.  آهنــگ محــو تکامل
ــه  ــتی ب ــر تنوع زیس ــان ب ــرات انس ــی تأثی ــور کل به ط

ــد: ــر می باش ــده زی ــکال عم اش

•   تغییرکاربری اراضی طبیعی
•   کاهش کیفیت زیستگاه ها

•   از هم گسیختگی زیستگاه ها
•   استفاده بی رویه از منابع طبیعی

•   ورود گونه های غیر بومی
•   تغییر اقلیم

نقاط داغ تنوع زیستی
بحــران انقــراض وســیع و در عیــن حــال بودجــه 
حفاظتــی محــدود اســت. ایجــاد مناطق تحــت حفاظت 
بــه عنــوان ذخایــر طبیعــی بــرای جلوگیــری از نابــودی 
تنوع زیســتی در ســطح جهــان بــه عنــوان یــک اقــدام 
و  ئیالنلــو  )شــیخی  می شــود  کلیــدی محســوب 
ــای  ــن کانون ه ــان تعیی ــن می ــی، 1394(. در ای کریم
تمرکــز بــا اولویت بــاالی حفاظتــی مؤثرتریــن راه برای 
ــود.  ــوب می ش ــا محس ــیاری از گونه ه ــت از بس حفاظ
ســازمان بین المللــی حفاظــت مفهــوم نقــاط داغ را بــه 
عنــوان اصلی تریــن اســتراتژی جهانــی خــود در ســال 
ــه  ــوم ب ــن مفه ــان ای ــرد و از آن زم ــب ک 1989 تصوی
ــمندان  ــن دانش ــی در بی ــی اصل ــوی مفهوم ــک الگ ی
ــتی  ــاط داغ تنوع زیس ــت. نق ــل شده اس ــت تبدی حفاظ
ــارات جهانــی  ــه اصلــی اولویت بنــدی، اقــدام و اعتب پای
حفاظــت در ســطح جهانــی را تشــکیل می دهنــد. 
ــداد  ــتن تع ــت داش ــه عل ــان ب ــق جه ــی از مناط برخ
زیــادی گونــه اندمیــک نقــاط داغ تنوع زیســتی خوانــده 
ــم در  ــن مفاهی ــی از مهمتری ــم یک ــوند. اندمیس می ش
جغرافیایــی زیســتی اســت و از اهمیــت باالیــی بــرای 
 Noroozi et( زیست شناســی حفاظــت برخــوردار اســت
al., 2019(. ایــن مناطــق از جنگل هــای بارانــی و 

غیرقابــل  باشــکوه  کوه هــای  تــا  سرســبز 
تعویض هســتند. در جهــان 36 نقطــه داغ تنــوع زیســتی 
ــاز و  ــای قفق ــه نام ه ــه از آن ب ــه دو نقط ــود دارد ک وج
ــر  ــران را در ب ــی بخشــی هایی از کشــور ای ایرانو-آناتول
ــن  ــکای شــمالی آخری ــرد. دشــت ســاحلی آمری می گی
ــه شــده می باشــد کــه از  نقطــه داغ تنوع زیســتی اضاف
ــا جنــوب میــن کشــیده می شــود.  مکزیــک شــمالی ت
ایــن منطقــه در امتــداد ســاحل شــهرهای مهــم آمریکا 
قــرار  واشنگتن دی ســی  و  نیویورک ســیتی  به ویــژه 
گرفته اســت. ایــن منطقــه دارای 1816 گونــه گیــاه، 51 
ــه پســتاندار اســت کــه هیــچ  ــده و 114 گون ــه پرن گون
کجــای دیگــر یافــت نمی شــوند. نقطــه داغ گرمســیری 
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کوه های آنــد متنوع تریــن نطقــه داغ جهــان اســت؛ 
گونه هــای  از  تقریبــا یک-ششــم  کــه  به طــوری 
ــد.  ــی می کنن ــه زندگ ــن منطق ــان در ای ــی جه گیاه
مجمع الجزایــر نیوزلنــد یکــی دیگــر از مهم تریــن 
ــی در  ــت. زندگ ــان اس ــتی جه ــای تنوع زیس کانون ه
ــه  ــه اســت و ب ــل یافت ــه تکام ــور جداگان ــد به ط نیوزلن
ــر دارای گونه هــای بســیاری  ــن جزای ــن خاطــر ای همی
هســتند کــه در هیــچ جــای دیگــر یافــت نمی شــوند؛ 
به طوریکــه بیــش از 90 درصــد حشــرات و 80 درصــد 
ــه  ــتند. منطق ــی هس ــد بوم ــدی در نیوزلن ــان آون گیاه
هیمالیــا شــامل بلندتریــن کوه هــای جهــان و حیوانــات 
 ،)Ailuropoda melanoleuca( فوق العــاده ای ماننــد پانــدا
درنــای  و   )Bubalus arnee( گاو میــش  وحشــی 
آلپــی  گردن ســیاه )Grus nigricollis(، تنهــا درنــای 
ــوند؛  ــت می ش ــه یاف ــن منطق ــط در ای ــه فق ــان ک جه
ــه  ــا را ب ــی، هیمالی ــرات آب و هوای ــی و تغیی جنگل زدای
کانــون تنوع زیســتی بــدل کــرده اســت. کانــون 
ــش از 540  ــرقی )EHH( بی ــای ش ــتی هیمالی تنوع زیس
گونــه ماهــی آب شــیرین را بــا درجــه باالیــی از 
داغ  نقــاط  اســت.  داده  جــای  خــود  در  بــوم زادی 
ــطح  ــم س ــک پنج ــدود ی ــوع ح ــتی در مجم تنوع زیس
ــد )جــدول1(. مفهــوم  ــن را تشــکیل می دهن ــره زمی ک
نقــاط داغ تنوع زیســتی بــرای اولیــن بــار توســط مایــرز 
)1988( توســعه داده شده اســت )شــیخی ئیالنلــو، 
1395(. از زمــان انتشــار مقالــه مایــرز، مفهوم نقــاط داغ 
بــه عنــوان نقــاط کانــون اقدامــات حفاظــت جهانــی به 
یکــی از مهم تریــن الگــوی جهانــی اولویت بنــدی 
حفاظــت تبدیــل شــده اســت )Sloan et al., 2014(. ایــن 
ســرمایه گذاری  دالر  میلیــارد   1 از  بیــش  مفهــوم 
حفاظتــی از ســوی نهادهــای بین المللــی جلــب کــرده 
ــای  ــی، دولت ه ــال بانک جهان ــوان مث ــه عن ــت )ب اس
ــت و  ــی حفاظ ــدوق جهان ــا، صن ــه و اروپ ــن، فرانس ژاپ
غیــره(؛ ایــن نهاد هــا بــه صراحــت مفهــوم کانــون گــرم 
را بــه عنــوان یــک اســتراتژی مرکــزی بــرای حفاظــت 
در پیــش گرفته انــد )Sloan et al., 2014(. ایــن اصطــالح 
بــه مناطقــی اطــالق می شــود کــه دارای تعــداد زیــادی 
گونــه بــوم زاد هســتند و به عــالوه توســط فعالیت هــای 
انســانی تهدیــد و تخریــب می شــوند )شــیخی ئیالنلــو، 
1395(. بــه عبــارت دیگــر ایــن مناطــق محل ســکونت 
انســان، غنــای زیســتی و تخریب محیط زیســت اســت. 

ایــن مناطــق در ســطح جهانــی نیازمنــد مراقبت هــای 
ویــژه حفاظتــی و حفاظــت فــوری هســتند. ایــن مناطق 
ــا از نیمــی از  ــن را می پوشــانند ام ســطح کمــی از زمی
گیاهــان جهــان، حدود 43 درصــد پرندگان، پســتانداران، 
دوزیســتان و خزنــدگان جهــان و همچنیــن ســه چهارم 
مهــره داران در معــرض خطــر انقــراض زمینی بــه عنوان 
ــه  ــاط ب ــن نق ــد؛ ای ــت می کنن ــوم زاد حمای گونه هــای ب
عنــوان نقــاط مهــم تنوع فرهنگــی نیــز مطــرح 
می باشــند زیــرا نیمــی از زبان هــای بومــی در آن 
ــا  ــاط داغ ی ــر نق ــارت بهت ــه عب ــوند. ب ــت می ش یاف
ــا  ــتگاه ها ی ــه زیس ــتند ک ــی هس ــای داغ مناطق لکه ه
ــد  ــر از 10 درص ــه کمت ــا ب ــی آن ه ــگاه های اصل رویش
مســاحت اولیــه تنــزل پیــدا کــرده و یــا انتظــار مــی رود 
ــد  ــن ح ــه ای ــده ب ــه آین ــد ده ــا چن ــک ی ــه طــی ی ک
ــو، 1395(. از دســت دادن  ــد )شــیخی ئیالنل ــزول کنن ن
پوشــش  گیاهــی در برخــی نقــاط داغ بــه 95% رســیده 
اســت. در کل نقــاط داغ تنوع زیســتی وضعیــت خوبــی 
ندارنــد. بســیاری از نقــاط داغ یــا به طــور کلــی نقــاط داغ 
زیســت جغرافیایی  مهــم  اجــزای  تنوع زیســتی 
 Sloan ــه ــق مطالع ــت داده اند. طب ــتی را از دس تنوع زیس
et al. نقــاط گــرم 14.9 درصــد از کل مســاحت خــود را 

به عنــوان پوشــش گیاهــی طبیعــی ســالم حفــظ 
ــطح  ــر از س ــق کمت ــن مناط ــن ای ــد و همچنی می کنن
ــی  ــی طبیع ــش گیاه ــی از پوش ــده قبل ــن زده ش تخمی
ســالم برخوردارنــد، بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه از 
بیــن رفتــن زیســتگاه بــا شــدت بیشــتری نســبت بــه 
ــت و  ــرفت اس ــال پیش ــق درح ــن مناط ــته در ای گذش
نقــاط داغ پیــش از آنچــه قبــاًل مشــاهده شــده 
            )2004( Mittermeier et al ــه ــق مطالع ــفته اند. طب آش
ــا  ــتر و ی ــی بیش ــاحت طبیع ــه داغ دارای مس 20 نقط
 Sloan et. ــد کــه درمطالعــه مســاوی 20 درصــد بوده ان
ــاط داغ  ــن زده شــده تنهــا 7 عــدد از نق al , 2014 تخمی

ســطح طبیعــی 20 درصــد داشــته باشــند، بــه عــالوه در 
مطالعــه Sloan et al., 2014، 17 نقطــه داغ تنوع زیســتی 
بــا ســطح کمتــر از 10 درصــد ســطح پوشــش گیاهــی 
Mitter�  طبیعــی ســالم وجــود دارنــد کــه در مقایســه بــا

meier et al )2004( ایــن تعــداد 10 عــدد بــوده اســت؛ 

ــطح  ــا س ــتی ب ــاط داغ تنوع زیس ــداد نق ــه تع درحالیک
 Sloan et پوشــش کمتر و مســاوی 5 درصــد در مطالعــه
 Mittermeier et al. 5 عــدد و در مطالعــه ،al., 2014
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ــوض 10-12  ــا در ع ــت ام ــوده اس ــدد ب )2004(، 4 ع
ــی  ــش گیاه ــطح پوش ــه س ــود دارد ک ــه داغ وج نقط
طبیعــی آن هــا بیشــتر از تخمین هــای قبلــی می باشــد. 
ایــن مناطــق از نــوع کوهســتانی، مدیترانــه ای و 
ــی و  ــق غیرجنگل ــه مناط ــتند ک ــیری هس غیرگرمس
جنگل هــای آزاد ســطح نســبتاً زیــادی از آن هــا را 
ــق  ــن طب ــد و همچنی ــرار می دهن ــش ق ــت پوش تح
ــتی  ــه داغ تنوع زیس ــا 7 نقط ــق تنه ــن تحقی ــج ای نتای
دارای پوشــش گیاهی طبیعــی ســالم بیــش از 30 درصــد 
هســتند. آشــفته ترین نقــاط داغ میزبــان بیشــترین 
انقــراض  معــرض  در  اندمیــک  تعــداد گونه هــای 
هســتند. کاهــش ســطح پوشــش گیاهی طبیعــی ســالم 
در نقــاط داغ نشــان دهنده آشــفته بــودن ایــن محیط هــا 
ــت  ــوران آن هاس ــان و جان ــب گیاه ــت نامناس و وضعی
ــتی  ــای تنوع زیس ــا در کانون ه ــای گونه ه ــن بق بنابرای
ممکــن اســت بــه  طــور فزاینــده ای در زیــر مجموعــه 
ــای  ــود. تخمین ه ــدود ش ــالم مح ــبتاً س ــای نس بیوم ه
بــه روز شــده و بهبــود یافتــه از پوشــش گیاهــی طبیعــی 
ســالم مانــده در نقــاط داغ بــرای برنامه ریــزی مناســب 
بــرای حفاظــت در ســطح جهانــی بســیار مهــم اســت 
نتیجــه کانون هــای داغ در  )Sloan et al., 2014(. در 
ــاط داغ  ــد. در نق ــرار دارن ــداری ق ــظ و نگه بحــران حف
ــن  ــه ای ــد ک ــی می کنن ــر زندگ ــارد نف ــش از 2 میلی بی
میــزان بــا نــرخ باالتــر از حــد متوســط در حــال افزایش 
ــا  ــاالی شهرنشــینی ب اســت؛ باوجــود اینکــه ســطح ب
آشــفتگی محیط زیســت تطبیــق دارد امــا محیط هــای 
کمتــر شــهری، لزومــاً ســالم یــا کمتــر آشــفته نیســتند، 
در واقــع یــک جــاده و یــک جمعیــت روســتایی پراکنده 
نیــز می توانــد یــک منطقــه را تخریــب کنــد. سیســتم 
اطالعــات جغرافیایــی )GIS( و فناوری هــای ســنجش از 
دور را بــرای انتخــاب نقــاط داغ تنوع زیســتی بــا 
تکنیک هــای کیفــی مختلــف گشــوده اســت )شــیخی 
ئیالنلــو، 1395(. نقــاط داغ بایــد حداقــل دارای دو 
ــی  ــاه بوم ــل 1500 گی ــد حداق ــند: 1- بای ــی باش ویژگ
ــن  ــی از گیاهــان ای ــی درصــد باالی داشــته باشــد؛ یعن
مناطــق نبایــد در هیــچ منطقــه دیگــری در زمیــن یافت 
شــود )شــیخی ئیالنلــو، 1395(. 2- بایــد 30 درصــد یــا 
ــن  ــی در ای ــی اصل ــان طبیع ــر از 30 درصــد گیاه کمت
منطقــه باقی مانــده باشــد؛ یعنــی ایــن مناطــق بایــد 70 
ــرض  ــت داده و در مع ــود را از دس ــان خ ــد گیاه درص

تهدیــد باشــند )شــیخی ئیالنلــو، 1395(. در حالــی کــه 
ــه طــور  ــه ب ــه پوشــش گیاهــی اولی ــه شــده ک پذیرفت
گســترده در نقــاط داغ و در ســطح جهــان آشــفته 
ســالم  گیاهــان  از  دقیــق  برآوردهــای  شده اســت، 
باقی مانــده در مقیاس هــای مکانــی بســیار بــزرگ 
ــر  ــاز ب ــت. در آغ ــت نیافتنی اس ــز و دس ــش برانگی چال
اســاس تمرکــز بر گیاهــان آونــدی 18 منطقــه در جهان 
به عنــوان لکــه داغ معرفــی شــد )نخســتین مناطــق داغ 
ــد و  ــای جدی ــد ماداگاســکار و کالدونی تنوع زیســتی مانن
جنــوب غــرب اســترالیا(. نورمــن مایــرز و همکارانــش در 
ســال 2000 میــالدی در معیــار قــرار دادن گیاهــان و 4 
ــدگان،  ــتانداران، پرن ــامل پس ــره داران ش ــه از مه طبق
خزنــدگان و دوزیســتان ایــن تعــداد را بــه 25 رســاندند و 
اکنــون بــه 36 منطقــه در ســطح جهــان رســیده اســت. 
مهم تریــن یافتــه آقــای مایــرز و همکارانــش ایــن بــود 
کــه 25 لکــه داغ شــناخته شــده در جهــان بیــش از 133 
ــی 44 درصــد از کل گیاهــان  ــه گیاهــی یعن هــزار گون
ــن  ــای داده، همچنی ــود ج ــن را در خ ــره زمی ــدی ک آون
ایــن 25 منطقــه دارای 9645 گونــه مهــره دار اســت کــه 
35 درصــد کل گونه هــای کــره زمیــن را شــامل 
می شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت نقــاط داغ در حفاظــت از 
ــوف  ــرای معط ــم ب ــی ه ــان ایران ــتی محقق تنوع زیس
ــی در  ــا مطالعات ــه آن ه ــی ب ــای حفاظت ــردن نگاه ه ک
ــاط در بخش هــای  ــن نق ــن ای ــه شناســایی و تعیی زمین
مختلــف کشــور انجــام داده انــد؛ به طــور مثــال شــیخی 
ئیالنلــو و کریمــی در ســال 1394 مشــخص کردنــد که 
لکه هــای داغ پرنــدگان در شهرســتان نقــده 14 درصــد 
ــن  ــه از ای ــانند ک ــتان را می پوش ــن شهرس ــطح ای از س
اســتپ های  و  کشــاورزی  زیســتگاه های  میــان 
نیمه خشــک بــه ترتیــب بــا 66 و 20 درصــد بیشــترین و 
زیســتگاه های تاالبــی و کوهپایه هــا بــه ترتیــب بــا 10 
لکه هــای  پوشــش  میــزان  کمتریــن  درصــد  و 4 
ــل توجــه  ــه قاب ــر داشــتند و نکت به دســت آمــده را در ب
دیگــر ایــن مطالعــه ایــن بــود کــه تنهــا 15 درصــد نقاط 
ــدگان  ــاط داغ پرن ــوان نق ــه عن ــده ب ــایی ش داغ شناس
مطــرح بــوده و حفاظــت می گــردد و 85 درصــد از ایــن 
نقــاط داغ شناســایی شــده از هیــچ پشــتوانه حفاظتــی و 
ــکاران در  ــی و هم ــتند. فاطم ــوردار نیس ــی برخ حمایت
ســال 1398 نقــاط داغ تنــوع زیســتی ماهیــان در اســتان 

کهگیلویه و بویراحمد را شناسایی کردند. 
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نقاط داغ تنوع زیستی در ایران
ــه  ــورهای خاورمیان ــن کش ــی از مهم تری ــران یک ای
بــرای حفاظــت از تنوع زیســتی اســت؛ به طــوری 
کــه بــه دلیــل تنوع بــاالی زیســتگاهی دامنــه 
ــران  ــد در ای ــوری می توانن ــای جان ــیعی از گونه ه وس
ــور  ــد )Farashi and Shariati, 2017(. فل ــی کنن زندگ
گیاهــان آونــدی ایــران در مجمــوع دارای 2597 
sub andem� )گونــه اندمیــک و نیمــه اندمیــک 

ic( )32درصــد کل گونه هــای بومــی( اســت کــه 
ــچ  ــد. هی ــق دارن ــواده تعل ــس و 65 خان ــه 359 جن ب
خانــواده اندمیکــی در ایــران وجــود نــدارد  امــا دارای 
26 جنــس اندمیــک و نیمــه اندمیــک  می باشــد 
ــی و  ــای بوم ــداد گونه ه )Noroozi et al., 2019(. تع
درجــه بــوم زادی در ایــران مشــابه ترکیــه امــا دو برابر 
 Noroozi et al.,( یونــان و شــبه جزیــره ایبــری اســت
ــتی در  ــر تنوع زیس ــه از نظ ــن منطق 2019(. غنی تری

ــتن %45  ــا داش ــرس ب ــای زاگ ــته کوه ه ــران رش ای
 Noroozi( از گیاهــان آونــدی اندمیــک ایــران اســت
ــش  ــا افزای ــرس ب ــوه زاگ ــته ک et al., 2019(. در رش

ــش  ــوم زادی افزای ــال آن ب ــه دنب ــزوا و ب ــاع، ان ارتف
می یابــد و در نتیجــه غنــای اندمیــک زیــادی در 
ــس  ــه ده جن ــود. هم ــاد می ش ــاال ایج ــات ب ارتفاع
بــه   Fabaceae به جــز  ایــران  فــراوان  اندمیــک 
 Noroozi et al.,( ــد ــود دارن ــرس وج ــی در زاگ خوب
ــت  ــرز اس ــران الب ــی ای ــه غن ــن منطق 2019(. دومی

ــران را در  ــک ای ــدی اندمی ــان آون ــه 29% گیاه ک
خــود جــای داده اســت. در صــورت در نظــر گرفتــن 
انــدازه، منطقــه البــرز غنی تــر از ســایر مناطــق اســت 
به ویــژه  مرکــزی  البــرز   .)Noroozi et al., 2019(
ــت  ــران اس ــالت ای ــوم زادی در ف ــترین ب دارای بیش
ــترده،  ــی گس ــه ارتفاع )Noroozi et al., 2019(. دامن
ــی  ــی محیط ــاال و ناهمگن ــی ب ــی توپوگراف پیچیدگ
قــوی، تنــوع بــاالی گیــاه و غنــای زیــاد اندمیک هــا 
کوه هــای  البــرز  می شــود.  باعــث  را  البــرز  در 
کپــه داغ خراســان در شــرق را بــه فــالت آذربایجــان 
ــه  ــن ب ــد، بنابرای ــل می کن ــرب وص ــرس در غ و زاگ
مثابــه یــک کوریــدور بیــن آســیای مرکزی و قفقــاز، 
ــی  ــد. یک ــل می کن ــی عم ــای آناتول ــالوه کوه ه به ع
ــزد  ــان و ی ــران کرم ــی ای ــق بومی زای ــر از مناط دیگ
ــک  ــدی اندمی ــان آون ــه دارای 12% گیاه ــتند ک هس

ــه  ــه زار از جمل ــران هســتند. ارتفاعــات هــزار و الل ای
مناطــق دارای تنوع زیســتی و بــوم زادی بــاال در ایــن 
ــی  ــان دارای گونه های ــزد و کرم ــتند. ی ــه هس منطق
میانــه،  آســیای  و  هندوکــش  در  کــه  هســتند 
به ویــژه در بیوم هــای آلپــی، دارای توزیع انــد. بــه 
ــران  ــوع ای ــی متن ــی و توپوگراف ــرایط اقلیم ــل ش دلی
و وجــود گونه هــای بــوم زاد زیــاد و در معــرض 
از کشــورمان همانطــور کــه  تهدیــد دو بخــش 
ــاط داغ  ــی نق ــه شــبکه جهان ــر شــد ب ــز ذک ــاًل نی قب
 )Caucasus hotspot( پیوســته اند. لکــه داغ قفقــاز
شــامل جنگل هــای ارســباران و جنگل هــای شــمال 
 Irano�Anatolian( کشــور و لکــه داغ ایرانو-آناتولــی
ایــران،  شــمال غرب  و  غــرب  شــامل   )Hotspot

کوه هــای  و  البــرز  و  زاگــرس  کوه هــای  رشــته 
ئیالنلــو،  )شــیخی  می شــود  ایــران  شمال شــرق 
ــاط  ــاره نق ــی درب ــش کاف ــال دان ــن ح ــا ای 1395(. ب
 Farashi and( ــدارد ــود ن ــران وج داغ تنوع زیســتی ای
Shariati, 2017(. نتایــج تحقیــق فراشــی و شــریعتی 

ــه  ــد ب ــران می توان ــه 24% از ای ــد ک ــان می ده نش
گرفتــه  درنظــر  تنوع زیســتی  داغ  نقــاط  عنــوان 
ــتند.  ــت هس ــت حفاظ ــا تح ــه 10% آن ه ــود ک ش
نتایــج نشــان می دهــد کــه قســمت های  ایــن 
وســیعی از ایــران پتانســیل در نظــر گرفته شــدن بــه 
ــن  ــا ای ــد، ب ــتی را دارن ــاط داغ تنو ع زیس ــوان نق عن
ــت  ــاط داغ تح ــن نق ــی از ای ــداد کم ــط تع ــال فق ح
ــد  ــن انتخــاب مناطــق جدی حفاظــت هســتند. بنابرای
ــا  ــتی و ارتق ــاط داغ تنوع زیس ــده درون نق حفاظت ش
عملکــرد شــبکه مناطــق حفاظت شــده در درون ایــن 
نقــاط در ایــران ضــروری اســت. به عــالوه بــه دلیــل 
تعــداد کــم مناطــق حفاظت شــده در ایــران حفاظــت 
ــل  ــبکه مناطــق حداق ــارج از ش از تنوع زیســتی در خ
ــه  ــج مطالع ــم اســت. نتای ــر مه ــوان ضربه گی ــه عن ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــکاران )2017( نش ــی و هم فراش
نقــاط داغ تنــوع  زیســتی بــرای پســتانداران در 
ــران  ــز ای ــرب و مرک ــمال، غ ــد در ش ــرض تهدی مع
ــع  ــرس واق ــرز و زاگ ــای الب ــته کوه ه ــداد رش در امت
شهرنشــینی،  دامــداری،  افزایــش  بــا  شــده اند. 
ــر از  ــی خط ــداوم آب و هوای ــرات م ــازی و تغیی راه س
ایــران  کوه هــای  در  تنوع زیســتی  دادن  دســت 
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ــد به طــور  ــن زیســتگاه ها بای ــاد اســت و ای بســیار زی
.)Noroozi et al., 2019( مؤثرتــری محافظــت شــوند

نقطه داغ قفقاز
ــام  ــا تم ــه، تقریب ــرقی ترکی ــمال ش ــه ش ــن منطق ای
گرجســتان و بخــش بزرگــی از آذربایجــان، بخشــی 
از ارمنســتان و بخشــی از روســیه را شــامل می شــود 
ــباران  ــای ارس ــی از جنگل ه ــا بخش ــور م و در کش
ــد  ــن ح ــا آخری ــزر را ت ــای خ ــاحلی دری ــوار س و ن
جنگل هــای گلســتان پوشــش می دهــد )شــیخی 
هــزار   580 از  بیــش  قفقــاز   .)1395 ئیالنلــو، 
کیلومترمربــع مســاحت دارد کــه کمتــر از 144 هــزار 
باقی مانــده  آن  پوشــش گیاهی  از  مربــع  کیلومتــر 
اســت )شــیخی ئیالنلــو، 1395(. ایــن منطقــه یکــی 
ــژه  ــن، به وی ــی زمی ــق بیولوژیک ــن مناط از غنی تری
در بیــن مناطــق معتدلــه اســت؛ از نظــر منشــأ، 
قفقــاز بخشــی از کمربنــد عظیــم کوهســتانی اســت 
ــی تشــکیل شــده و کل  ــی آلپ ــان کوه زای ــه در زم ک
اوراســیا را از پیرنــه و کوه هــای اطلــس در غــرب تــا 
شــبه جزیــره ماالیــا و ویتنــام در شــرق در برگرفتــه 
اســت. قفقــاز منطقــه ای از تضادهــای طبیعــی اســت 
ــت.  ــکیل شده اس ــته تش ــر برجس ــن عنص و از چندی
تاکنــون 2600 گونــه گیاهــی اندمیــک در ایــن 
ــرم  ــون گ ــن کان ــت. ای ــده اس ــایی ش ــه شناس منطق
در مجمــوع دارای 152 گونــه پســتاندار از جملــه 
آب زی  پســتاندار   5 و  پســتاندار خشــکی زی   147
ــن  ــک ای ــورد اندمی ــداد 32 م ــن تع ــه از ای ــت ک اس
ــتانی  ــق کوهس ــایر مناط ــد س ــتند. مانن ــه هس منطق
ــه  ــازه تکامــل یافت ــاز دارای گونه هــای ت جــوان، قفق
ــد  ــتانی مانن ــای باس ــی از گونه ه ــداد بســیار کم و تع
تنــوع  اســت.   Prometheomys schaposchnikowi

پرنــدگان در مقایســه بــا ســایر نقــاط گــرم متوســط 
ــک دارد؛  ــه اندمی ــا دو گون ــه و تنه ــت، 380 گون اس
ــازی )Tetrao mlokosiewiczi( و  ــروس قفق ــیاه خ س
 .)Tetraogallus caucasicus( کبــک دری قفقــازی 
ــای  ــاحل شــرقی دری ــرت س ــی مهاج دو مســیر اصل
ــتند  ــپین هس ــای کاس ــی دری ــاحل غرب ــیاه و س س
ــرده  ــور ک ــه عب ــن منطق ــر از ای ــدگان مهاج ــه پرن ک
و قفقــاز بــرای گونه هــای مهاجــر بســیار مهــم 
ــا  ــز میلیون ه ــتان و پایی ــاله در تابس ــر س ــت. ه اس
پرنــده بــر فــزار قفقــاز در حــال رفتــن بــه خانه هــای 

زمســتانی خــود هســتند. گونه هــای پرنــدگان آب زی 
 ،)Marmaronetta angustirostris( مرمــری  اردک 
 )Anser erythropus( غــاز پیشــانی ســفید کوچــک
و اردک ســر ســفید )Oxyura leucocephala( کــه 
ــه  ــن نقط ــده اند در ای ــد ش ــی تهدی ــطح جهان در س
داغ یافــت می شــوند. خزنــدگان در ایــن نقطــه 
ــه هســتند کــه 21 عــدد از آن هــا  داغ دارای 87 گون
اندمیــک می باشــند. جنــس الســرتا )Lacerta( و 
Darevskia از خانــواده Lacertidae تنــوع خاصــی 

دارنــد به طوریکــه از 60 گونــه شــناخته شــده از 
ــد  ــود دارن ــاز وج ــه در قفق ــان، 28 گون ــا در جه آن ه
کــه 15 عــدد از آن هــا اندمیــک هســتند. تنــوع 
ــه  ــت و دارای 17 گون ــن اس ــبتًا پایی ــتان نس دوزیس
هســتند کــه 4 عــدد از آن هــا اندمیــک هســتند. ایــن 
ــه ماهــی دارد کــه تنهــا  نقطــه داغ حــدودا 130 گون
ــرگان  ــتند. بی مه ــک هس ــا اندمی ــدد از آن ه 12 ع
ــه دارای  ــن منطق ــد. ای ــرات متنوع ان ــژه حش و به وی
ــدل  ــه معت ــدی در ناحی ــان آون ــوع گیاه بیشــترین تن
ــس  ــه 17 جن ــن منطق ــت. در ای ــمالی اس نیمکره ش
اندمیــک وجــود دارد کــه از میــان آن هــا 9 جنــس بــا 
کوه هــا مرتبــط هســتند. تصــور می شــود کــه حــدود 
25% گونه هــای اندمیــک ایــن منطقــه از رشــته 
گرفته انــد.  سرچشــمه  قفقــاز  بــزرگ  کوه هــای 
ــر اندمیک هــای جــوان فــراوان، گونه هــای  عــالوه ب
برجــای مانــده متمایــز نیــز وجــود دارنــد. ایــن نقطــه 
ــع  ــه اروپایی-ســیبریایی واق داغ تنوع زیســتی در ناحی
شــده و تنهــا 4% از گیاهــان آونــدی اندمیــک ایــران 
ــز  ــن نقطــه داغ دارای دو مرک را شــامل می شــود. ای
بــوم زادی گیاهــی اســت؛ جنگل هــای برگ ریــز 
ــیاه و  ــای س ــز دری ــه آبری Euxine�Colchic در حوض

ــرقی  ــه جنوب ش ــی در منتهی الی ــای هیرکان جنگل ه
ــش،  ــای تال ــرقی کوه ه ــای ش ــه دامنه ه ــاز ک قفق
دامنه هــای شــمالی البــرز و ســواحل جنوبــی دریاچــه 
ــگل از نظــر منشــأ  ــن دو جن خــزر را می پوشــانند. ای
ــیا  ــای اوراس ــن جنگل ه ــی قدیمی تری و تاریخ تکامل
غربــی بــوده و از نظــر تغییــر ســاختار تاریخــی 
پرنــدگان  از  هســتند.  جنگل هــا  طبیعی تریــن 
ــرد  ــاره ک ــیاه خروس اش ــه س ــوان ب ــوم زاد آن می ت ب
ــی  ــمندر ایران ــه غول س ــوم زاد آن ب ــتان ب و از دوزیس
ــوع  ــه دارای تن ــن منطق ــو، 1395(. ای )شــیخی ئیالنل
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ــا  ــن 150 ت ــاالنه بی ــت و س ــاد اس ــبتًا زی ــم نس اقلی
ئیالنلــو،  )شــیخی  دارد  بــارش  میلی متــر   4000
اکوسیســتم های  دارای  داغ  لکــه  ایــن   .)1395
ــت  ــی اس ــیار متنوع ــی بس ــش  گیاه ــف و پوش مختل
)شــیخی ئیالنلــو، 1395(. تنــوع  زیســتی ایــن منطقــه 
بــا ســرعت نگــران کننــده ای در حــال کاهــش اســت. 
ــیله  ــن به وس ــی از زمی ــًا نیم ــط تقریب ــور متوس به ط
فعالیت هــای انســانی تغییــر شــکل پیــدا کــرده 
اســت. اکوسیســتم های بومــی دشــت ها تنهــا در 
ــد. به طــور  ــی مانده ان ــی خــود باق 6-5% ســطح اصل
در  منطقــه  یک چهــارم  حــدود  قفقــاز  در  کلــی 
ــی اســت  ــن در حال ــده و ای شــرایط منطقــی باقی مان
کــه 12-10% اکوسیســتم های اصلــی ممکــن اســت 
ــد  ــزرگ )مانن ــت خواران ب ــداد گوش ــند. تع ــر باش بک
پلنــگ )Panthera pardus(، کفتــار و ســیاه گوش( 
ــش  ــوچ و می ــد ق ــزرگ )مانن ــواران ب ــد علف خ همانن
 ،)Rupicapra( روپیکاپــرا   ،)Ovis gmelini(موفلــون
Capreolus capreo�( و شــوکا   )Sus scrofa )گــراز 

lus( در قــرن گذشــته به طورچشــمگیری کاهــش 

ــن  ــتی در ای ــده تنوع زیس ــدات عم ــت. تهدی یافته اس
منطقــه شــامل قطــع قانونــی و غیرقانونــی درختــان 
)بیشــتر بــرای ذغــال و تجــارت الــوار(، چــرای بیــش 
ــه و  ــارت بی روی ــی، تج ــر قانون ــکار غی ــد، ش از ح
غیرقانونــی حیات وحــش، توســعه زیرســاخت ها و 

تاالب هاســت. و  رودخانه هــا  آلودگــی 
نقطه داغ ایرانو-آناتولی

ــع  ــر مرب ــزار کیلومت ــه داغ بیشــتر از 900 ه ــن لک ای
مســاحت دارد کــه کمتــر از 135 هــزار کیلومتــر 
باقیمانــده اســت.  از پوشــش گیاهــی آن  مربــع 
ایــن منطقــه بخــش وســیعی از مرکــز و شــرق 
ــی  ــتان و بخش ــی از گرجس ــش کوچک ــه، بخ ترکی
از آذربایجــان و ارمنســتان، شمال شــرقی عــراق، 
تــا  زاگــرس  کــوه  رشــته  ایــران،  شــمال غربی 
ــا  ــرز ت ــته کوه الب ــو، رش ــت کره گن ــره گاه زیس ذخی
می پوشــاند  را  ترکمنســتان  داغ  کپــه  کوه هــای 
)شــیخی ئیالنلــو، 1395(. ایــن لکــه داغ دارای 2500 
ــتاندار و دو  ــه پس ــه گون ــوم زاد، س ــی ب ــه گیاه گون
ــا در خطــر  ــد شــده ی ــوم زاد تهدی ــه دوزیســت ب گون
ــن  ــو، 1395(. ای ــیخی ئیالنل ــد )ش ــراض می باش انق
نقطــه داغ تنوع زیســتی کــه در ناحیــه ایرانی-تورانــی 

واقــع شــده 84% از گیاهــان بومــی ایــران را شــامل 
می شــود )Noroozi et al., 2019(. از نظــر اقلیمــی 
ــرد  ــیار س ــتان هایی بس ــرم و زمس ــتان هایی گ تابس
ــارش ســاالنه آن از  ــو، 1395(. ب دارد )شــیخی ئیالنل
100 تــا 1000 میلی متــر متغیــر اســت. ایــن منطقــه 
یکــی از غنی تریــن مناطــق ایــران از نظــر بــوم زادی 
ــاد و  ــعت زی ــل وس ــه دلی ــت و ب ــتی اس و تنوع زیس
ــدد  ــه شــامل رشــته کوه هــای متع ــی آن ک توپوگراف
 Noroozi( اســت، سرشــار از گونه هــای بومــی اســت
ــی  ــی غن ــای گیاه ــی از جنس ه et al., 2019(. برخ

ــامل  ــد ش ــور دارن ــتر حض ــه بیش ــن منطق ــه در ای ک
 Allium و   Astragalus ،Cousinia ،Acantholimon

.)Noroozi et al., 2019( هســتند
نتایج

تعییــن نقــاط داغ تنوع زیســتی یکــی از اولویت هــای 
ارزش  بــا  لکه هــای  تعییــن  بــرای  مطالعاتــی 
حفاظتــی بــاال بــه دلیــل داشــتن تنوع زیســتی 
بــوده اســت  اندمیــک زیــاد  بــاال و گونه هــای 
)شــیخی ئیالنلــو، 1395(. بــا توجــه بــه بحران هــای 
بایــد  گونه هــا  ســریع  انقــراض  و  تنوع زیســتی 
هســتند  تنوع زیســتی  دارای  کــه  مکان هایــی 
حفاظــت شــوند. امــا توزیــع گونه هــا در سراســر 
ــاص  ــق خ ــی مناط ــت و برخ ــان نیس ــان یکس جه
دارای گونه هــای بومــی زیــادی هســتند کــه در 
هیــچ کجــای دیگــر یافــت نمی شــود. تعــداد زیــادی 
ــب زیســتگاه و ســایر  ــل تخری ــن گونه هــا به دلی از ای
ــاط داغ  ــوند. نق ــد می ش ــانی تهدی ــای انس فعالیت ه
تنوع زیســتی بــه دو دلیــل دارای اهمیــت هســتند:

ــات روی  ــام حی ــای تم ــتی زیربن تنوع زیس  •
ــرای  ــی ب ــا هوای ــدون وجــود گونه ه ــن اســت: ب زمی
تنفــس، غذایــی بــرای خــوردن و آبــی برای نوشــیدن 
وجــود نــدارد و در نهایــت هیــچ جامعــه انســانی وجود 
نخواهــد داشــت و بــه عنــوان مکان هایــی در زمیــن 
ــرض  ــا در مع ــتی در آن ه ــترین تنوع زیس ــه بیش ک
بیشــترین تهدیــد اســت، نقــاط داغ تنوع زیســتی 

بــرای بقــای انســان ها حیاتی انــد.
ــاده ای  ــور خارق الع ــه ط ــاط داغ ب ــه نق نقش  •
ــد را  ــترین فوای ــه بیش ــی ک ــه مناطق طبیع ــا نقش ب
ــه دلیــل  ــن امــر ب ــرای مــردم دارد تداخــل دارد: ای ب
ــن و  ــان غنی تری ــاط داغ در می ــه نق ــت ک ــن اس ای
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ــده اند  ــع ش ــان واق ــتم های جه ــن اکوسیس مهم تری
ــه  ــادی ک ــر زی ــای تهدیدپذی ــا جمعیت ه و در آن ه
بــرای دوام خــود به طــور مســتقیم بــه طبیعــت 
وابســته اند، زندگــی می کننــد. بــر اســاس یــک 

ــق داغ 35  ــم مناط ــاحت ک ــود مس ــا وج ــن ب تخمی
جمعیت هــای  کــه  اکوسیســتم  خدمــات  درصــد 
را  آن هســتند  بــه  وابســته  انســانی  آســیب پذیر 

می شــوند.  شــامل 
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