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ی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی
اتحادی ه بینالملل 
ی حفاظت) ()IUCN
(اتحادی ه جهان 
INTERNATIONALUNION CONSERVATION
NATUREAND NATURAL RESOURCES - IUCN1948
اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی که بیشتر با نام
اختصاری «آییوسیان» شناخته میشود ،سازمانی بینالمللی با هدف حفاظت از
منابع طبیعی در سراسر کره زمین است .این سازمان در ۱۹۴۸بنا نهاده شد و مقر
آن در شهر ژنو در کشور سوئیس است ۸۳ .کشور ۱۰۸ ،نهاد دولتی ۷۶۶ ،موسسه
غیر دولتی ۸۱ ،سازمان بینالمللی و در حدود  ۱۰۰۰۰کارشناس و دانشمند با این
سازمان همکاری دارند .ایران از سال 1352(1974شمسی) رسماً به عضویت آن
درآمد و مرجع ملی و سازمان مسئول آن معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست است.
ی و تنوع
ظ یکپارچگ 
ی حف 
ن برا 
ک ب ه جوام ع سراسر جها 
ق و کم 
ترغیب ،تشوی 
ی و اطمینان
ل و منصفان ه از مناب ع طبیع 
ن هر گون ه استفاده معقو 
ت و تضمی 
طبیع 
ن مناب ع با توج ه ب ه ارزشها و ابعاد علمی ،آموزشی،
از اینک ه هر گون ه استفاده از ای 
ی پایدار باشد .از دیگر وظایف
ت اکولوژیک 
ی از جه 
ی و قانون 
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاد 
آن میتوان به:
ی گونهها ب ه عنوان
ظ تنو ع زیست 
ت ب ه ویژه حف 
ت از طبیع 
ن حفاظ 
• تضمی 
ی آیندگان،
ی برا 
ن و منب ع اساس 
ک بنیا 
ی 
ن مورد
ی زمی 
ن ک ه مناب ع طبیع 
ی از جها 
ن ک ه در نقاط 
ن از ای 
• اطمینا 
ت خردمندانه ،عادالن ه و
ی ب ه صور 
ن گون ه بهرهبردار 
استفاده قرار میگیرند ،ای 
ت پایدار انجا م گیرد و
ب ه صور 
ی مطلوب
ت زندگ 
ت توسع ه و در مسیر کیفی 
ی ب ه سم 
ت جوام ع بشر 
• هدای 
ل زیست کره اشاره نمود.
ل تحم 
ت قاب 
ل هم سو با ظرفی 
ن حا 
و در عی 
از دیگر اقدامات مهم و اساسی اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت میتوان به
دیدهبانی گونههای گیاهی و جانوری کشورهای جهان برای قرار دادن در فهرست
قرمز سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست اشاره نمود که آییوسیان از سال
 ۱۹۶۳همه ساله فهرستی از گیاهان و جانوران رو به انقراض را منتشر میکند.
طبق آخرین گزارش اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی  ۷4گونه
جانوری کشور در لیست قرمز قرار دارند که از این تعداد زیستگاه  15گونه در استان
خراسان جنوبی واقع شده است .لذا از آنجایی که در حدود  5درصد از کل گونههای
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جانوری استان در این فهرست قرار دارند ،چنان چه روند تخریب زیستگاهها و سایر
عوامل تهدید ادامه داشته باشد حیاتوحش استان با تهدید جدی مواجه خواهد بود
و متاسفانه در سالهای آینده برخی گونههای ارزشمند همچون یوزپلنگ ایرانی از
دست رفته و به فهرست گونههای منقرض شده افزوده خواهد شد.
در حال حاضر تخریب و تکه تکه شدن زیستگاههای اصلی جانوران ،شکار و صید
بیرویه و خشکسالیهای متوالی از جمله عوامل اصلی تهدید حیاتوحش به شمار
میرود .محافظت از حیات وحش فقط در صورتی موفق و قابل اجرا است که توسط
تک تک افراد جامعه و در عمل و نه تنها حرف ،حمایت شود .ما به وسیله تخریب
محیط زیست و آلوده کردن آب و بسیاری طرق دیگر زندگی حیات وحش را به
خطر می اندازیم .پس بیایید برای حفظ گونههای در حال نابودی ،روش زندگیمان
را عوض کنیم.
پرویز آرامنش
مدیرکل
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مقدمه
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بخش اعظم وسعت استان خراسان جنوبی را مناطق خشک و نيمهخشک تشکيل
ميدهد ،اما به هيچ وجه اين سرزمين چهرهي يکنواختي ندارد .تنوع سيما و مناظر
باعث ميزباني و حضور متنوع گونههاي گياهي و حيات وحش شده است .ولي
متاسفانه ما انسانها خود را ميزبان اين جانوران زيبا دانسته و بهراحتي به حريم
ميزبانان اصلي طبيعت تجاوز و باعث ناامني و از ميان رفتن بسياري از گونههاي با
ارزش گياهي و جانوري شدهايم .از طرفی غناي گونهاي نبايد موجب غرور شود چرا
كه  15گونه از ردههاي جانوري استان ،در فهرست سرخ  IUCNقرار دارد و اگر براي
حفاظت گونههاي ارزشمند و در خطر انقراض مثل يوزپلنگ ايراني (زیستگاه اصلی
در پناهگاه حیات وحش نایبندان شهرستان طبس) و ...اقدام الزم صورت نگيرد در
آيندهاي نه چندان دور نيز شاهد انقراض اين گونههاي نادر نيز در كشورمان خواهيم
بود و به سرنوشت گونههايي همچون شير ايراني و ببر مازندران که امروز جز نامي
باقي نمانده و در كمتر از يك قرن گذشته منقرض شدهاند ،دچار می شوند.
اولین کنفرانس سازمان ملل درباره انسان و محیط زیست در استکهلم ( )1972در
واقع انعکاس ایمان و اعتقاد جهانی در زمینه حفاظت از طبیعت میباشد و پس از آن
نیز اتحادیهها ،انجمنها و سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی زیست محیطی
طلیعهداران این جنبش و حرکت بودهاند .ابعاد وسیع و قابل توجه تجارت جانوران و
گیاهان وحشی به همراه از بین رفتن فزاینده زیستگاههای مناسب ،میتواند جمعیت
برخی گونهها را به حدی کاهش دهد که ادامه بقای آنان به مخاطره افتد ،چنانچه
برای بسیاری از گونهها ،راهکارهای قانونی بسیار دیر وضع شدند و آنها منقرض شده
و یا به نقطهای رسیده اند که تنها در اسارت میتوانند به حیات خود ادامه دهند .البته
هنوز گونههای در معرض خطر بسیاری هستند که امید به نجات نسل آنها وجود
دارد ،اما بیم آن میرود که تجارت حیات وحش ،هستی آنان را دستخوش خطرات
جدی ساخته و سوداگران حیات وحش ،حتی نابودی آن دسته از گیاهان و جانورانی
که در معرض خطر نمی باشند را در آینده رقم زنند.
با توجه به روند تخريب محيط زيست و کاهش و نابودي منابع طبيعي ،سازمان
جهاني حفاظت از طبیعت و منابع طبيعي IUCN( International Union
) Conservation Nature and Natural Resourcesجامعترين ليست
وضعيت نگهداري از منابع طبيعي و گياهي و جانوري را در سال  1963ارایه نمود.
امسال این سازمان پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت.
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اساس طبقه بندي گونهها
گونههاي گياهي و جانوري در فهرست اتحادیه جهانی حفاظت به  9طبقه
تقسيمبندي ميشوند که اين تقسيم بندي براساس ترتيب آهنگ کاهش ،تعداد
جمعيت موجود و جدول پراکندگي جغرافيايي گونهها ميباشد.
جدول  )1اساس طبقه بندی گونهها

10

ردیف

طبقه

تعریف

1

)Extinct (EX

گونههايي که کامال منقرض شده و در طبيعت وجود
ندارد در اين دسته قرار ميگيرند.

2

)Extinct in the wild (EW

گونههايي که در طبيعت زندگي نميکنند و
فقط بهصورت محدود در باغ وحشها و مراکز
تحقيقاتي يافت ميشوند.

3

اين گونهها بهصورت بحراني و بهشدت وخيم
)Critically Endangered (CR
در حال انقراض هستند.

4

)Endangered (EN

اين گروه را بهعنوان «در حال انقراض»
ميشناسند ،گونههاي اين طبقه بهدليل کمي
جمعيت آسيبپذير و بهدليل تغيير در محيط
زندگي و يا شکار غيرمجاز بيشتر از ساير گونهها
در معرض نابودي هستند.

5

)Vulnerable (VU

حيوانات و گياهان اين طبقه بهعنوان گونههاي در
معرض آسيب معرفي ميشوند.

6

)Near Threatened (NT

در آستانه تهديد قراردارند ولي هنوز در معرض
آسيب قرار ندارد.

7

)Least Concern (LC

با نگراني و حساسيت کمتر به آنها نگاه
ميشود .گونههاي اين طبقه را نميتوان در
طبقه ديگري جاي دارد و اين به معني کمي
اطالعات آنهاست.

8

)Data Deficient (DD

گونههاي گياهي و جانوري که اطالعات کمي
نسبت به آنها وجود داشته باشد.

9

)Not Evaluated (NE

ارزيابي در مورد اين گونهها صورت نگرفته
است.

جدول  )2مبنای گروه بندي جانوران بر اساس تخمين جمعيتي در
IUCN Red List
اندازه جمعيت موثر تخمينزده شده ()Ne

*

طبقه بندي

 -Ne < 2,500در حال كاهش و متالشيشده

در معرض خطر ))EN

 -Ne < 10,000در حال كاهش و
متالشيشده

آسيب پذير ( )VU

) -(Ne=10,000-50,000شرايط نزديك به
آسيبپذير بودن

نزديك به تهديد شدن ()NT

شرايط قرارگيري در هيچ كدام از طبقه
بنديهاي باال را ندارد

نگراني کم ()LC

*Ne

تعداد تخمين زده شده از حيوانات بالغ در حيات وحش

ليست قرمز سازمان جهاني حفاظت از طبیعت و منابع طبيعي
()IUCN Red List
لیست سرخ گونههای در معرض خطر به عنوان جامعترین رهیافت جهانی برای ارزیابی
وضعیت حفاظتی گونههای گیاهی و جانوری شناخته میشود .ليست قرمز بر روي
ضوابط دقيقي برای ارزيابي خطر انقراض هزاران گونه و زيرگونه استوار است .اين ضوابط
مربوط به همه گونهها در تمام مناطق دنيا ميشود .هدف از اين ليست جلب توجه مردم،
تصميمگيران و همچنين اجتماعات بينالمللي به موضوع حفاظت از منابع طبيعي است
تا از اين طريق از روند رو به رشد انقراض گونههاي گياهي و جانوري جلوگيري شود.
كل گونههاي زنده موجود در عالم هستي از  3تا  100ميليون تخمين زده ميشود.
از اين ميان تنها  1/6ميليون گونه توصيف شده است و هر سال حدود 15هزار گونه
جدید نیز شناسایی میشود .اگرچه از  1642189گونه توصيف شده تنها 44838
گونه شناسايي شده اند (تنها  ،)%2/7ليست قرمز  )IUCN Red List( IUCNيك
تصوير لحظه اي مفيدي از چيزي كه امروزه براي گونههاي مختلف جهان رخ ميدهد
را فراهم ميسازد و نياز اساسي را براي عمليات حفاظت تاكيد مينمايد .در سال
 2000ليست قرمز  IUCNبراي  16507گونه مشخص شد كه  11406به عنوان
گونههاي تهديد شده ليست شد و در سال  2004اين ليست شامل  38047گونه
بود كه  15589تاي آن شامل تهديد شدهها بود .در سال  2008اين ليست شامل
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 -Ne < 250در حال كاهش و متالشيشده

به طور بحراني در معرض خطر ( )CR

11

 44838گونه بود كه  16928آن تهديد شدهها بود .در اين ليست  869انقراض ثبت
شد ( 804گونه ليست شده بهعنوان انقراض و  65گونه ليست شده بهعنوان انقراض
در طبیعت) .اگر  290گونه بهطور بحراني در معرض خطر را بر چسب «احتماال
منقرض» بچسبانيم آمار انقراض به  1159گونه ميرسد 16928 ،گونه خطر انقراض
آنها را تهديد ميكند ( 3246گونه به طور بحراني در معرض خطر و  4770در معرض
خطر و  8912آسيبپذير ميباشند) 5570 .گونه داراي اطالعات ناقصي براي تعيين
وضعيت تهديدشان بود و به عنوان اطالعات داراي نقص ليست شد 17675 .گونه به
عنوان حداقل درگيري ليست شد كه داراي احتمال پاييني از انقراض ميباشند ولي
طبقه بندي آنها خيلي وسيع است و ممكن است شامل گونههايي باشد كه به حفاظت
مربوط باشد (براي مثال آنها ممكن است داراي رنج محدودي اما نه با تهديدهاي
مشاهده شده باشند يا اينكه جمعيت شان ممكن است كاهش يابد نه به اندازه كافي
سريع براي اينكه زمان نداشته باشيم تا يه ليست در حال تهديد آماده كنيم) .در سال
 2014تعداد گونه های ارزیابی شده در این فهرست  73686گونه است که پیش بینی
میشود این رقم تا سال  2020به حداقل  160000گونه برسد.
ارزيابي پستانداران جهان نشان داد كه يك چهارم گونههاي پستانداران جهان
( )%25بهصورت جهاني در معرض تهديد يا انقراضاند و تقریباً  %15داراي اطالعات
ناقص ميباشند .هم چنین تقريبا نیمی از دوزیستان جهان ( )%41در معرض
تهديد يا منقرض شدهاند و  %25داراي اطالعات ناقص هستند .ارزيابي كامل
پرندگان نشان داد كه بيشتر از يك هشتم پرندگان جهان ( )%13/6در معرض
تهديد يا انقراض هستند .پرندگان داراي يك گروه خوب شناخته شده با كمتر از
 %1به عنوان اطالعات ناقص ميباشند و نیز بیشتر از یک سوم ماهیهای جهان
 %37در معرض تهديد يا انقراض ميباشند.

فهرست گون ههاي جانوري و گياهي ايران در ليست سال 2014
اتحاديه جهاني حفاظت
12

بر اساس آخرین گزارش استخراجی از لیست سرخ گونههای در معرض خطر سازمان
جهانی حفاظت سال  2014از میان کل گونههای شناخته شده در دنیا  49237گونه
جانور و  14582گونه گیاه در دسته های مختلف لیست جهانی قرار دارند.
بر طبق ليست مذکور از گونههای کشورمان ایران 2 ،گونه جانوری منقرض شده
) 16 ،(EXگونه جانوري در طبقه گونههاي به شدت در معرض خطر انقراض )،(CR
 17گونه جانوری در طبقه گونههاي در معرض خطر انقراض ) (ENو  41گونه جانوري
و یک گونه گياهي در طبقه آسيبپذير ) (VUقرار دارند كه به شرح جداول ذيل

ميباشند .شایان ذکر است گونههای استان خراسان جنوبی ستاره دار و پر رنگ شدهاند.
جدول  )3گونههاي جانوري ایران منقرض شده )(EX
رده
پستانداران

نام علمي

نام انگليسي

نام فارسي

تعداد

Panthera leo persica

Lion

شير ايراني (در
ایران)

Panthera tigris virgata

Tiger

ببر مازندران

2

رده

نام علمي

پستانداران

Acinonyx jubatus

پرندگان

خزندگان

نام انگليسي

نام فارسي

تعداد

یوزپلنگ ایرانی*

1

Gyps bengalensis

White-rumped
Vulture

كركس پشت سفيد

Leocogeranus
leocogeranus

Siberian Crane

درنای سیبری

Numenius
tenuirostris

Slender-billed
Curlew

گیالنشاه خال دار

Vanellus
gregarius

Sociable
Lapwing

خروس کولی دشتی

Eremias pleskei

Transcaucasian
Racerunner

السرتاي پلسك

Eretmochelys
imbricata
Montivipera
wagneri

الك پشت منقاردار
Hawksbill Turtle
(پوزه عقابي)
Wagner›s Viper

افعی خال دار

4

3
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جدول  )4گونههاي جانوري ایران به شدت در معرض خطر انقراض )(CR

13

تعداد

5

3

نام فارسي

نام انگليسي

نام علمي

تاس ماهي روسي
)(چال باش

Russian
Sturgeon

Acipenser
gueldenstaedtii

ماهی شیپ

Ship Sturgeon

Acipenser
nudiventris

تاس ماهي ايراني
)(قره برون

Persian Sturgeon

Acipenser
persicus

) سوروگا (اوزون برونStellate Sturgeon

Acipenser
stellatus

فيل ماهي

European
Sturgeon

Huso huso

سمندر لرستاني

Kaiser›s
Mountain Newt

Neurergus kaiseri

سمندر كردستاني
)(خال زرد

Kurdistan Newt

Neurergus
microspilotus

Gorgan
Salamander

Paradactylodon
gorganensis

سمندر گرگاني

رده

ماهیان
آب های
داخلی

دوزیستان

(EN) ) گونههاي جانوري ایران در معرض خطر انقراض5 جدول
تعداد

7

نام فارسي

نام انگليسي

نام علمي

نهنگ آبی

Blue Whale

Balaenoptera
musculus

نهنگ باله ای

Fin whale

Balaenoptera
physalus

گوزن زرد ايراني

Persian Fallow Deer

Dama
mesopotamica

گورخر آسيايي

Asiatic Wild Ass

Equus
hemionus

فك خزر

Caspian Seal

Pusa caspica

*پلنگ ایرانی

Persian Leopard

Panthera
pardus

شنگ هندی

Indian Smoothcoated Otter

Lutrogale
perspicillata

رديف

پستانداران

14

تعداد

2014 ( Red List ) گونه هاي جانوری در معرض تهديد ايران و خراسان جنوبي در لیست سرخ

6

15

4

نام فارسي

نام انگليسي

نام علمي

سسک خوزی

Basra Reed-warbler

Acrocephalus
griseldis

عروس غاز

Red-breasted Goose

Branta
ruficolis

*)باالبان(چرخ

Saker Falcon

Falco cherrug

*كركس مصری

Egyptian Vulture

Neophron
percnopterus

*اردك سرسفيد

White-headed Duck

Oxyura
leucocephala

اردک سیاه مخملی
)(اسکوتر بال سفید

Velvet Scoter

Melanitta
fusca

الک پشت سبز

Green Turtle

Chelonia
mydas

الك پشت فراتي

Euphrates Softshell
Turtle

Rafetus
euphraticus

الک پشت سرخ

Loggerhead

Caretta caretta

افعي دماوندي

Latifi›s Viper

Montivipera
latifii

رديف

پرندگان

خزندگان

0

-

ماهیان
آب های
داخلی

0

-

دوزیستان

(VU)) گونههاي جانوري ایران حساس و آسيبپذير6 جدول

11

نام فارسي

نام انگليسي

نام علمي

*پازن

Wild Goat

Capra aegagrus

*آهو

Goitered Gazelle

Gazella
subgutturosa

خفاش انگشت دراز

Long-fingered
Bat

Myotis
capaccinii

*قوچ و ميش اوريال

Urial

Ovis
orientalis

خفاش نعل اسبي
محلي

Mehely›s
Horseshoe Bat

Rhinolophus
mehelyi

نهنگ اسپرم

Sperm Whale

Physester
macrocephalus

خرس سياه

Himalayan Black
Bear

Ursus
thibetanus

*زرده بر

European
Marbled Polecat

Vormela
peregusna

پورپويز بي باله

Indo-Pacific
Finless Porpoise

Neophocaena
phocaenoides

گاو دريايي

Dugong

Dugong
dugon

آهوی کوهی

Mountain gazelle

Gazella
gazelle

ردیف

پستانداران

تعداد

16

17

15

نام فارسي

نام انگليسي

نام علمي

غاز پيشاني سفيد
کوچک

Lesser Whitefronted Goose

Anser erythropus

عقاب تاالبي(خالدار
*)بزرگ

Greater Spotted
Eagle

Aquila clanga

شاه باز(عقاب
*)شاهي

Eastern Imprial
Eagle

Aquila heliaca

تلیلهی بزرگ

Great Knot

Calidris
tenuirostris

*هوبره

Houbara Bustard

Chlamydotis
undulata

اردک دم دراز

Long-tailed
Duck

Clangula hyemalis

فاخته خاوري

Pale-backed
Pigeon

Columba
eversmanni

عقاب دريايي
پاالس

Pallas›s Fisheagle

Haliaeetus
leocoryphus

اردك مرمري

Marbled Teal

Marmaronetta
angustirostris

ميش مرغ

Great Bustard

Otis tarda

پليكان خاكستري

Dalmatian
Pelican

Pelecanus crispus

باكالن گلو سياه

Socotra
Cormorant

Phalacrocorax
nigrogularis

زردپره سينه زرد

Emberiza aureola

گيالنشاه شرقي

Numenius
madagascariensis

آب شكاف

Rynchops albicollis

ردیف

پرندگان
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تعداد

نام فارسي

نام انگليسي

نام علمي

تمساح تاالبي
)(گاندو

Broad-snouted
Crocodile

Crocodylus
palustris

الك پشت زيتوني
رايدلي

Pacific Ridley

Lepidochelys
olivacea

1

Persian Toad
Agame

Phrynocephalus
persicus

الك پشت
*مهميزدار

Spur-thighed
Tortoise

Testudo graeca

الك پشت
*آسيايي

Central Asian
Tortoise

Testudo horsfieldii

افعي البرزي

Transcaucasian
meadow Viper

Vipera ursinii
eriwanensis

الكپشت پشت
چرمي

Leathery Turtle

Dermochelys
coriacea

سوسمار خاردم
مصري

Egyptian
Mastigure

Uromastyx aegyptia

ماهي كپور وحشی

Wild Common
Carp

Cyprinus carpio

سس ماهي خزر

Shorthead Barbel

Luciobarbus
brachycephalus

ماهي كورغاز

Blind Loach

Paracobitis smithi

كپور ماهي كورغار

Iranocypris
typhlops

سگ ماهي كورغار

Paracobitis smithi

سمندر كوهستاني
آذربايجان

Neurergus crocatus

ماهیان آب های داخلی

5

آگاماي سروزغي
*ايراني

خزندگان

Montivipera
albicornuta

افعي زنجاني

9

ردیف

دوزیستان

تعداد

18

2014  و2012 ،2010 ،2008مقایسه برخی گونهها در لیست سال های
(VU)) گونههاي گياهي ایران حساس و آسيبپذير7 جدول

خانواده

نام فارسي

نام انگليسي

نام علمي

رده

دافنه

عود تايلندي

Lign-aloes

Aquilaria
malaccensis

دولپهايها
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در جدول ذيل به تفاوتهايي كه در ليستهاي سال های مذکور مشاهده شده
.است ميپردازيم
 و2012 ،2010 ،2008 ) مقایسه برخی گونه ها در لیست سالهای8 جدول
 اتحاديه جهاني حفاظت2014
2014

2012

2010

2008

نام گونه

CR

CR

CR

EN

Acipenser gueldenstaedtii

CR

CR

CR

EN

Acipenser nudiventris

CR

CR

CR

EN

Acipenser persicus

CR

CR

CR

EN

Acipenser stellatus

CR

CR

CR

EN

Huso huso

CR

CR

CR

-

Numenius tenuirostris

CR

CR

CR

CR

Paradactylodon gorganensis

CR

CR

CR

VU

Vanellus gregarius

CR

-

-

-

Montivipera wagneri

EN

-

-

-

Balaenoptera physalus

EN

-

-

-

Caretta caretta

VU

-

-

-

Emberiza aureola

VU

-

-

-

Numenius madagascariensis

VU

-

-

-

Rynchops albicollis

EN

VU

-

-

Montivipera latifii

همانگونه كه در جدول مشاهده ميشود برخي از گونهها در عرض يك دوره
سطح حفاظتي آنها تغيير نموده است .بنابراين بايد در حفاظت از آنها دقت
بيشتري به عمل آيد .بدون انجام يك سري اقدامات حفاظتي ،اينگونهها در
معرض خطر جدي است و احتمال زيادي وجود دارد كه شاهد انقراض آن در
طول زندگي خود باشيم.

گونههاي در معرض تهديد استان خراسان جنوبی
بر طبق ليست مذکور  1گونه جانوري در طبقه گونههاي به شدت در معرض
خطر انقراض ) 4 ،(CRگونه جانوری در طبقه گونههاي در معرض خطر انقراض
) (ENو  10گونه جانوري در طبقه آسيبپذير ) (VUقرار دارند كه به شرح جداول
ذيل ميباشند.
جدول  )9تعداد جانوران در معرض خطر استان خراسان جنوبی

رده

20

تعداد جانوران در معرض خطر استان خراسان
جنوبی بر اساس معیارهای لیست سرخ
2014IUCN

تعداد کل

به شدت در
معرض خطر

در معرض
خطر

آسیب پذیر

پستانداران

1

1

4

6

پرندگان

-

3

3

6

خزندگان

-

-

3

3

دوزیستان

-

-

-

-

ماهی ها

-

-

-

-

تعداد کل در
استان

1

4

10

15

جدول  )10تعداد جانوران در معرض خطر استان خراسان جنوبی به کل کشور

تعداد کل در
استان

1

4

10

15

تعداد کل در کشور

16

17

41

74

درصد(استان به
کشور)

6/25

23/5

24/4

20/3

الف) به شدت در معرض خطر انقراض()Critically Endangered: CR
یوزپلنگ ایرانی تنها و مهم ترین گونه در معرض خطر انقراض در بين  16گونه
جانوري ایران كه در اين طبقه بحرانی قرار دارند ،است.
يوزپلنگ آسيايي که زماني از شبه قاره هند تا افغانستان ،ترکمنستان و ايران تا
شبه جزيره عربستان و سوريه پراکنده بود ،يکي از در معرض خطر ترين اعضاي
خانواده گربه سانان مي باشد .آخرين گزارش مستند از يوزپلنگ در هندوستان به
سال  1947برمي گردد و سال هاست که ايران آخرين پناهگاه يوزپلنگ آسيايي
در دنيا به شمار مي رود و تحت نام یوزپلنگ ایرانی شناخته شده است .از زیستگاه
های مهم آن میتوان به پناه گاه حیات وحش نایبندان در استان خراسان
جنوبی اشاره نمود.
امروزه جمعيت يوزپلنگ در کشورمان در خطر انقراض قرار دارد ،ولی
خوشبختانه وضعيت آن در حال حاضر با اقدامات انجام گرفته مناسب تر از
گذشته می باشد .يوزپلنگ ميراث طبيعي ماست و نه تنها به ايرانيان بلکه به
تمام انسان هاي سر تا سر اين کره خاکي تعلق دارد .اين وظيفه ماست که
اين امانت را به نسل هاي بعد از خود برسانيم .بيش از  40سال است که براي
حفاظت از اين گونه در کشورمان اقداماتي صورت گرفته که بعضا نتايج قابل
توجهي نيز به دنبال داشته است.

گونه هاي جانوری در معرض تهديد ايران و خراسان جنوبي در لیست سرخ ) 2014 ( Red List

وضعیت تهدید
تعداد و درصد

به شدت در
معرض خطر

در معرض
خطر

آسیب پذیر

کل جانوران
در معرض
تهدید

21

نقشه پراکنش فعلی یوز در ایران

22

ب) در معرض خطر انقراض ()Endangered: EN
از بين  17گونه جانوري كه در اين طبقه قرار دارند 1 ،پستاندار و  3پرنده در
استان يافت ميشوند.
پلنگ

گونه هاي جانوری در معرض تهديد ايران و خراسان جنوبي در لیست سرخ ) 2014 ( Red List

حضور این گونه از راسته گوشت خواران و خانواده گربه سانان است در منطقه
حفاظت شده شاسکوه و منطقه شکار ممنوع آهنگران از شهرستان قاینات و پناهگاه
حیات وحش نای بندان شهرستان طبس تایید شده است .تصویر زیر در ارتفاعات
آهنگران توسط دوربین تله ثبت شده است.

23

باالبان (چرخ)
چرخ بزرگترين شاهين بومي ايران است که  .در حقيقت چرخ را ميتوان شكارچي
روززي علفزارهاي وسيع دانست.گاهي اوقات به اين پرنده ،شاهين بيابان (Desert
 )falconاطالق ميشود.

كركس مصری
اين پرنده در اغلب مناطق دشتي -استپ ،کوهستان و کنارههاي جنگل به سر
برده و در صخرههاي مرتفع آشيانه ميسازد .در ايران ،تابستانها ،نسبتا فراوان و در
زمستان ،به تعداد اندک ،در جنوب شرقي ديده ميشوند.

24

اردك سرسفيد
اين پرنده در مرداب هاي نيمه شــور ،درياچههاي شــور و شيرين ،سواحل
دريا و تاالب هاي داراي نيـــزار به ســر مي برد .در ايران ،در فارس ،سيستان،
درياچه ي گوريگول و گـاهي در جنوب درياچه ي اروميه توليد مثل مي کند.
به صورت عبوري و به ندرت در آبگیـــرهای اســتان خراسان جنوبی مشاهده
شده است.

از بين  41گونه جانوري كه در اين ليست قرار دارند 4 ،پستاندار 3 ،پرنده و 3
خزنده در استان يافت مي شوند.
قوچ و ميش
در مناطق کوهستانی و تپه ماهورهای مناطق حفاظت شده درمیان ،شاسکوه،
آرک و گرنگ و اکثر مناطق شکارممنوع و پیشنهادی حفاظت استان زندگی
می کند.
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پ) حساس و آسيب پذير ( ) Vulnerable Species: VU

25

كل و بز
در مناطق حفاظت شده آرک و گرنگ ،شاسکوه ،مظفری و پناهگاه حیات وحش
رباط شور و اکثر مناطق شکار ممنوع و پیشنهادی حفاظت استان كه داراي آب و
امنيت كافي است مشاهده ميگردد.

26

در مناطق تحت مدیریت عشق آباد ،خدا آفرید و رباط شور بیشتر به صورت گلهای
زندگی میکنند و از گیاهان نرم و لطیف و برگها میخورد و کمتر به گیاهان خشن
رو میآورد .حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برای احیای این گونه ارزشمند
اقدام به احداث سایت تکثیر و پرورش آهو در منطقه حفاظت شده شاسکوه شهرستان
قاینات نموده است که سایت مذکور هم اکنون پذیرای بالغ بر  50راس آهو می باشد.
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آهو

27

زرده بر
در مناطق استپی و بیابانی استان ،اغلب در اراضی باز مشاهده میشود.

عقاب تاالبي(خال دار بزرگ)
پرندهای است درختدوست و معموال نزدیک دریاچهها ،رودخانهها و مرداب ها
دیده میشود .روی درخت ها یا بوتههای جنگل آشیانه میسازد.

28

عقاب شاهي (شاه باز)
این پرنده در دشتهای باز با درختان بلند و جنگلهای کوهپایهای و در زمستان ،در
باتالقهای نواحی استپی به سر برده و روی درختان بلند و دور افتاده آشیانه می سازد.
در استان زمستانها نسبتا فراوان است و به تعداد اندک تولید مثل میکند.

در دشت ،تپه ماهورها ،ریگزارها و بیابان و نواحی کویری که دارای تراکم گیاهی
و درختی انبوه نبوده ،زندگی میکند .از زیستگاه های عمده آن در استان میتوان به
دشت های پترگان ،کریزان ،مختاران ،مرک ،سهل آباد ،آونج ،رباط شور ،عشق آباد،
خداآفرید ،حلوان ،کال نی ،خور ،گل ورده و  ...اشاره نمود.
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الكپشت مهميزدار
اين الکپشت از خانواده الکپشت هاي زميني است .در مزارع ،باغها و هرجا که شن
کافي وجود داشته باشد زندگي ميکند .از بیشتر منطق تحت مدیریت گزارش شده است.

الكپشت آسيايي
اين الکپشت نيز از خانواده الکپشتهاي زميني است و محيط علفزار و جويبارهاي
واقع در تپه ماهورها را ترجيح ميدهد.

30

آگاماي سروزغي ايراني
نواحي نيمه بياباني خشك ،در دشتهاي سنگي ،ريگزار ،خاكهاي رسي آميخته با
سنگريزهها ،در اطراف بريدگيها ،درههاي كوچك ،شكافهاي كوچك ،شكافهاي
ايجاد شده توسط آبراههها ،همراه با پوشش گياهي اندك پراكنده بيشتر از نوع
بوتهاي .به صورت پراکنده در سطح استان دیده شده است.
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نکاتی برای حفظ تنوع زیستی
نسل ما وارث سنت نامباركی است زیرا اولین نسلی است که پا به دنیایی گذاشته
است که ثروت طبیعی آن که در واقع همان "تنوع زیستی" گونههای آن است به
سرعت در حال کاهش است .قسمت عمده ای از تنوع زیستی تا به حال ناپدید شده
است .حیوانات و گیاهان با سرعتی حدود  ۱۰۰۰برابر سرعت نرمال از بین می روند
و تعداد بیشتری نیز در معرض خطر می باشند .تخمین زده میشود که یک چهارم
کلیه حیوانات و گیاهان روی کره زمین در طی چند دهه آینده منقرض خواهند شد.
ما بر تارک ششمین موج بزرگ انقراض در تاریخ سیاره شکننده مان قرار گرفتهایم.
پنج موج قبلی میلیونها سال قبل از تکامل اولیه انسان ها عمدتاً به وسیله اختالالت
شدید آب و هوایی اتفاق افتاده است .میتوان گفت که حداقل تعدادی از انقراضها به
وسیله برخورد شهاب سنگها با کره زمین اتفاق افتاده است ولی از آنجایی که موج
انقراض اخیر گونهها توسط ما انسانها  -یکی از میلیونها گونه موجود در دنیا -به
وقوع پیوسته است ،منحصر به فرد محسوب میشود.
قطع درختان ،تخریب تاالبها ،جادهسازی ،برداشت و شکار بیرویه ،آلوده کردن
آب دریاها و اقیانوسها در کنار دیگر فعالیتهای تخریبی موجب کاهش تنوع زیستی
گردیده است .نکته قابل تأمل این است که از آنجایی که هنوز میلیونها گونه ناشناخته
داریم ،ما حتی اطالع نداریم که چه چیزی را تخریب میکنیم .در حقیقت ما انسانها
کتابخانه بزرگی از دانش را حتی بدون باز کردن کتابها میسوزانیم.
همانا این بال گریبان گیر سیاره ما و خود ما شده است .در مورد اتفاقاتی که تاکنون
حادث شده است ،کار خاصی نمیتوان انجام داد .اگرچه واضح است که ما انسانها
حتی با به کارگیری تمام استعداد ذاتی خود از عهده بازآفرینی یک گونه ناپدید شده
نیز بر نمیآییم ،اما میتوانیم از توقف این تخریب عظیم اطمینان حاصل نماییم .پس
بیایید متعهد شویم که کودکان نسلهای آینده در وضعیتی وخیم تر از ما زندگی
نخواهند کرد.
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ارزشهای تنوع زیستی و دالیل حفاظت از آن
 -1ارزش های اخالقی :این واقعیت که آنها زنده اند؛
 -2ارزش های زیبا شناختی :زیبایی آنها و پاداشی که از این زیبایی عاید انسان
میشود؛
 -3ارزشهای اقتصادی :شیوه های مستقیم و غیر مستقیمی که تنوع زیستی به
انسان سود میرساند؛

 -4ارزشهای اکولوژیکی :سهم آنها در سالمت اکوسیستم؛
 -5ارزشهای فرهنگی و فکری :سهم آنها در فرهنگ و دانش بشری؛
 -6ارزشهای احساسی و عاطفی :احساس شگفتی و احترامی که تنوع زیستی در
انسان برمی انگیزد؛
 -7ارزشهای مذهبی :از جانب یک ذات و نیروی ماورای طبیعه خلق شدهاند؛
 -8ارزشهای تفریحی ،ورزشی و توریستی :ایجاد سالمت جسمی و روانی در
انسان و غیره . ...
چرا باید از تنوع زیستی محافظت نمود؟

تغییرات آب و هوایی چگونه تنوع زیستی را تهدید مینماید؟
تغییرات آب و هوایی( و یا گرم شدن زمین ) موجب افزایش دما ،باال آمدن سطح
دریاها ،ایجاد تغییرات در الگوهای بارندگی و شرایط شدید آب و هوایی میشود که
اخیرا ً به کرات شاهد آن هستیم ( طوفان ،خشکی و سیل ) .تغییرات طبیعی در آب
و هوای جهان در طول  ۸/۱میلیون سال تغییرات مهمی را در طیف گونهها ایجاد
کرده و ساختار جوامع بیولوژیکی ،چشم اندازها و زیستگاهها را تغییر داده است.
موارد مذکور در چشماندازی بسیار پراکنده تر از امروز و در غیاب فعالیتهای انسان
صورت پذیرفت ولی در حال حاضر تغییرات آب و هوایی حاصل از فعالیتهای بشر
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ما به تنوع زیستی که نتیجه میلیاردها سال تکامل است برای تامین غذایی که
مصرف می کنیم ،هوایی که تنفس می نماییم و آبی که می آشامیم ،وابسته هستیم.
جنگل ها و کشاورزی وابسته به تنوع زیستی است .حیوانات و گیاهان بدون وجود
اکوسیستمهای متنوعی که نیازهای آنها را برآورده مینماید ،قدرت ادامه حیات
نخواهند داشت .تنوع زیستی پایه و اساس تمام موجودات زنده است و شبکه حیات
را که همگی ما را حمایت مینماید ،تشکیل میدهد.
همچنین تنوع زیستی تفاوتهای ژنتیکی بین گونهها را در بر میگیرد .به عنوان
مثال میتوان به انواع مختلف محصوالت و گونههای دام که ذخایر غذایی را از آفات
و بیماریها محافظت می نمایند ،اشاره نمود.
وجه دیگر تنوع اکوسیستمها در بیابانها ،جنگلها ،تاالبها ،کوهها ،دریاچهها،
رودخانهها و زمینهای کشاورزی مشاهده میشود .در تمام اکوسیستمها موجودات
زنده از جمله انسان جامعهای را تشکیل میدهند که در آن نه تنها با یکدیگر بلکه با
هوا ،آب و خاک محیط اطرافشان نیز در ارتباط هستند.

33

با فشارهای حاصل از فعالیتهای انسانی ترکیب شده و موجب کاهش وسیع تنوع
زیستی گردیده است.
آیا راهی برای محافظت از تنوع زیستی به صورت مصنوعی وجود دارد؟
محافظت از گونهها در خارج از زیستگاههای طبیعی آنها در باغهای گیاهشناسی،
باغ وحشها ،آکواریومها و بانک های ژن صورت میپذیرد .اگر چه این موارد به
صورت موقت وضعیت ایده آلی را موجب میشود ،اما به جز موارد بسیار حاد ،احتماالً
مطلوبترین راه برای حفاظت از تنوع زیستی نیست.
چگونه میتوانیم به حفظ تنوع زیستی در زیستگاه کمک نماییم؟
راههای مختلفی برای این منظور وجود دارد:
• از مواد زاید تجزیه شونده به عنوان کود برگ در باغ استفاده نمایید.
• در جهت رشد انواع مختلفی از گیاهان محلی ،حشرات و حیوانات کوچک،
حداقل قسمتی از باغ خود را به صورت وحشی نگاه دارید.
• از مواد شیمیایی به جای کود طبیعی و یا راههای طبیعی دفع آفات استفاده
نکنید.
• از مواد شیمیایی برای تمیز کردن منزل استفاده نکنید .از پاک کنندههای
دوستدار طبیعت که موجب آلودگی منابع آبی و یا مسموم کردن حیات وحش
نمیشود ،استفاده نمایید.
• غذاهای ارگانیك خریداری نمایید.
• تولید زباله را كاهش داده و آن را بازیافت نمایید.
• استفاده از منابع را به حداقل رسانید.
• تفنگ را کنار گذاشته و با دوربین از زیبایی های خدادادی لذت ببریم.
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