اهمیت نقاط داغ تنوع زیستی در حفاظت از تنوعزیستی

محمد توکلی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت

چکیده
تنــوع زیســتی توســط اتحادیــه جهانــی حفاظــت از
طبیعــت و منابــع طبیعــی بــه صــورت گوناگونــی بیــن
موجــودات زنــده از انــواع منابــع شــامل دریــا و خشــکی
و مجموعههــاي اکولوژیکــی ،کــه آنهــا بخشــی از
آن هســتند ،تعریــف شــده اســت؛ ایــن تنــوع شــامل
تنــوع در درون گونههــا (ژنتیکــی) و بیــن گونههــا،
جمعیتهــا و اکوسیســتمها اســت .تنــوع زیســتی
ارشــمندترین منبــع طبیعــی در کــره زمیــن محســوب
میشــود؛ تنوعزیســتی کــه بخشــی مهمــی از
خوراک ،پوشــاک ،مســکن و بســیاری از نیازهــای دیگر
مــا را تأمیــن میکنــد .در نتیجــۀ تأثیــرات گوناگــون
انســانی شــامل تغییــر کاربــری اراضــی ،کاهــش
کیفیــت زیســتگاهها ،بهرهبــرداری بیرویــه از منابــع
طبیعــی ،ورود گونههــای غیربومــی و  ...تنوعزیســتی
در ســطح جهــان امــروزه بــا ســرعتی بســیار بیشــتر از
ســرعت طبیعــی کــه  1000برابــر ســرعت طبیعــی آن
تخمیــن زده شــده اســت ،در حــال نابــودی اســت کــه
بــا توجــه بــه ایــن امــر امــروزه حفاظــت از تنوعزیســتی
کانــون تمرکــز نگرانیهــای پژوهشــگران و فعــاالن
محیطزیســت میباشــد .در عیــن حــال بحــران
انقــراض گونههــا و کاهــش تنوعزیســتی وســیع و
بودجههــای حفاظتــی محــدود اســت؛ در همیــن راســتا
تعییــن نقــاط بــا اولویــت بــاالی حفاظتی مناسـبترین
راهــکار جهــت حفاظــت از بســیاری از گونههــا

محســوب میشــود .مفهــوم نقــاط داغ بــه عنــوان
اصلیتریــن اســتراتژی جهانــی اتحادیــه بیــن المللــی
حفاظــت از طبیعــت و منابعطبیعــی از ســال 1989
تصویــب و از آن زمــان ایــن مفهــوم بــه یــک الگــوی
مفهومــی اصلــی در بیــن دانشــمندان حفاظــت تبدیــل
شدهاســت .نقــاط داغ تنوعزیســتی دارای تعــداد زیــاد
گونههــای اندمیــک هســتند و بهعــاوه بــه خاطــر
فعالیتهــای انســانی تهدیــد و تخریــب میشــوند.
در جهــان  36نقطــه داغ تنوعزیســتی وجــود دارد
کــه در مجمــوع حــدود یــک پنجــم ســطح کــره
زمیــن را تشــکیل میدهنــد و دو نقطــه داغ قفقــاز و
ایرانو-آناتولــی در ایــران قــرار گرفتهانــد .ایــن مناطــق
بــا وجــود وســعت کــم از حــدود نیمــی از گیاهــان
جهــان %43 ،پرنــدگان ،پســتانداران ،دوزیســتان و
خزنــدگان و همچنیــن ســه چهــارم مهــرهداران در
معــرض انقــراض زمینــی بــه عنــوان گونههــای بــومزاد
حمایــت میکننــد .نقــاط داغ تنوعزیســتی در کل
وضعیــت چنــدان خوبــی ندارنــد و بســیاری از آنهــا یــا
بهطــور کل همــه آنهــا اجــزای زیســت جغرافیایــی
تنوعزیســتی را از دســت دادهانــد .در مقالــه حاضــر
ســعی شــده اســت تــا اهمیــت نقــاط داغ تنوعزیســتی
در حفاظــت از تنوعزیســتی و وضعیــت نقــاط داغ قفقــاز
و ایرانو-آناتولــی بــه همــراه مــروری بــر وضعیــت کلــی
نقــاط داغ جهــان مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

کلمات کلیدی :تنوعزیستی ،تنوعگونهای ،بحران تنوعزیستی ،نقاط داغ تنوعزیستی ،بومزادی ،قفقاز ،ایرانو-آناتولی

اهمیت تنوعزیستی
ارزشــمندترین منبــع کرهزمیــن تنوعزیســتی اســت کــه
در خــال تکامــل در طــی میلیاردهــا ســال عمــر حیات
بهوجــود آمــده اســت .تنوع زیســتی بخشــی حســاس از
منابــع طبیعــی اســت کــه خــوراک ،پوشــاک ،مســکن و
بســیاری از نیازهــای مــا از آن تأمیــن میشــود (نقــاط
دا غ تنوعزیســتی زاگــرس مرکــزی ،ســازمان حفاظــت
محیطزیســت).
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واژه  biodiversityمخفــف  biological diversityمیباشــد
کــه بــه والتــر روزن ( )1986نســبت دادهانــد (نقــاط داغ
تنوعزیســتی زاگــرس مرکــزی ،ســازمان حفاظــت
محیطزیســت) .ایــن واژه در ابتــدا مفهومــی فراتــر
از تنــوع بیولوژیکــی نداشــت امــا ایــن اصطــاح
بالفاصلــه پــس از ظهــور گســترش جهانــی یافــت؛
بهطوریکــه در ســال  1993واژه تنــوع زیســتی

 72بــار و بیولوژیکــی  19بــار در خالصــه مقــاالت
اســتفاده شــده بودنــد (نقــاط داغ تنوعزیســتی
زاگرسمرکــزی ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت).
نخسـ�تین نشـ�ریه تنـ�وع زیسـ�تی بـ�ا عنـ�وا ن �Biodi
 versity Canadianدر ســال  1991ایجــاد شــد کــه
در ســال  1993بــه  Biodiversity Globalتغییــر نــام
پیــدا کــرد (نقــاط داغ تنوعزیســتی زاگرسمرکــزی،
ســازمان حفاظــت محیطزیســت) .امــروزه حفاظــت از
تنوعزیســتی کانــون تمرکــز نگرانیهــای پژوهشــگران
و فعــاالن محیطزیســت میباشــد .تنــوع زیســتی
شــبکهای از تمامــی موجــودات زنــده اعــم از گیاهــی و
جانــوری اســت و نژادهــای انســانی ،جانــوران ،گیاهــان،
قارچهــا و ســایر جانــداران تکســلولی را در بــر
میگیــرد (نقــاط داغ تنوعزیســتی زاگرسمرکــزی،
ســازمان حفاظــت محیطزیســت) .اتحادیــه بیــن المللی
حفاظـ�ت از طبیعـ�ت و منابـ�ع طبیعـ�ی ( )IUCN,1992در
بنــد  2کنوانســیون تنــوع زیســتی ( )CBDآن را بــه
صــورت زیــر تعریــف میکنــد" :گوناگونــی بیــن
موجــودات زنــده از انــواع منابــع شــامل دریــا و خشــکی
و مجموعههــاي اکولوژیکــی کــه آنهــا بخشــی از آن
هســتند را تنــوع زیســتی میگوینــد؛ ایــن تنــوع شــامل
تنــوع در درون گونههــا (ژنتیکــی) و بیــن گونههــا،
جمعیتهــا و اکوسیســتمها اســت" .از بیــن رفتــن
و انقــراض گونههــا امــری طبیعــی اســت و همــواره
در طبیعــت وجــود داشــته و خــود عامــل ایجــاد تنــوع
بــوده امــا ســرعت انقــراض گونههــا در زمــان حاضــر
بــا هیــچ زمانــی قابــل مقایســه نیســت و فعالیتهــای
انســانی رونــد انقــراض جهانــی گونههــا را بــه طــرز
غمانگیــزی شــدت بخشــیده اســت (نقــاط داغ
تنوعزیســتی زاگرسمرکــزی ،ســازمان حفاظــت
محیطزیســت) .ممکــن اســت در  20تــا  30ســال
آینــده بیــش از یــک میلیــون گونــه گیاهــی و جانــوری
در نتیجــه دخالــت انســان و تغیییــرات محیطزیســتی
ناشــی از آن از بیــن برونــد (نقــاط داغ تنوعزیســتی
زاگرسمرکــزی ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت).
آهنــگ کنونــی محوشــدن گونههــا حــدود  100گونــه
در روز میباشــد کــه چیــزی بیــش از  1000برابــر
آهنــگ محــو تکاملــی طبیعــی اســت.
بهطــور کلــی تأثیــرات انســان بــر تنوعزیســتی بــه
اشــکال عمــده زیــر میباشــد:

• تغییرکاربری اراضی طبیعی
• کاهش کیفیت زیستگاهها
• از هم گسیختگی زیستگاهها
• استفاده بیرویه از منابعطبیعی
• ورود گونههای غیر بومی
• تغییر اقلیم
نقاط داغ تنوعزیستی
بحــران انقــراض وســیع و در عیــن حــال بودجــه
حفاظتــی محــدود اســت .ایجــاد مناطق تحــت حفاظت
بــه عنــوان ذخایــر طبیعــی بــرای جلوگیــری از نابــودی
تنوعزیســتی در ســطح جهــان بــه عنــوان یــک اقــدام
کلیــدی محســوب میشــود (شــیخی ئیالنلــو و
کریمــی .)1394 ،در ایــن میــان تعییــن کانونهــای
تمرکــز بــا اولویت بــاالی حفاظتــی مؤثرتریــن راه برای
حفاظــت از بســیاری از گونههــا محســوب میشــود.
ســازمان بینالمللــی حفاظــت مفهــوم نقــاط داغ را بــه
عنــوان اصلیتریــن اســتراتژی جهانــی خــود در ســال
 1989تصویــب کــرد و از آن زمــان ایــن مفهــوم بــه
یــک الگــوی مفهومــی اصلــی در بیــن دانشــمندان
حفاظــت تبدیــل شدهاســت .نقــاط داغ تنوعزیســتی
پایــه اصلــی اولویتبنــدی ،اقــدام و اعتبــارات جهانــی
حفاظــت در ســطح جهانــی را تشــکیل میدهنــد.
برخــی از مناطــق جهــان بــه علــت داشــتن تعــداد
زیــادی گونــه اندمیــک نقــاط داغ تنوعزیســتی خوانــده
میشــوند .اندمیســم یکــی از مهمتریــن مفاهیــم در
جغرافیایــی زیســتی اســت و از اهمیــت باالیــی بــرای
زیستشناســی حفاظــت برخــوردار اســت (Noroozi et
 .)al., 2019ایــن مناطــق از جنگلهــای بارانــی و
سرســبز تــا کوههــای باشــکوه غیرقابــل
تعویضهســتند .در جهــان  36نقطــه داغ تنــوع زیســتی
وجــود دارد کــه دو نقطــه از آن بــه نامهــای قفقــاز و
ایرانو-آناتولــی بخش ـیهایی از کشــور ایــران را در بــر
میگیــرد .دشــت ســاحلی آمریــکای شــمالی آخریــن
نقطــه داغ تنوعزیســتی اضافــه شــده میباشــد کــه از
مکزیــک شــمالی تــا جنــوب میــن کشــیده میشــود.
ایــن منطقــه در امتــداد ســاحل شــهرهای مهــم آمریکا
بهویــژه نیویورکســیتی و واشنگتندیســی قــرار
گرفتهاســت .ایــن منطقــه دارای  1816گونــه گیــاه51 ،
گونــه پرنــده و  114گونــه پســتاندار اســت کــه هیــچ
کجــای دیگــر یافــت نمیشــوند .نقطــه داغ گرمســیری
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کوههایآنــد متنوعتریــن نطقــه داغ جهــان اســت؛
بهطــوری کــه تقریبــا یک-ششــم از گونههــای
گیاهــی جهــان در ایــن منطقــه زندگــی میکننــد.
مجمعالجزایــر نیوزلنــد یکــی دیگــر از مهمتریــن
کانونهــای تنوعزیســتی جهــان اســت .زندگــی در
نیوزلنــد بهطــور جداگانــه تکامــل یافتــه اســت و بــه
همیــن خاطــر ایــن جزایــر دارای گونههــای بســیاری
هســتند کــه در هیــچ جــای دیگــر یافــت نمیشــوند؛
بهطوریکــه بیــش از  90درصــد حشــرات و  80درصــد
گیاهــان آونــدی در نیوزلنــد بومــی هســتند .منطقــه
هیمالیــا شــامل بلندتریــن کوههــای جهــان و حیوانــات
فوقالعــادهای ماننــد پانــدا (،)Ailuropoda melanoleuca
گاومیــش وحشــی ( )Bubalus arneeو درنــای
گردنســیاه ( ،)Grus nigricollisتنهــا درنــای آلپــی
جهــان کــه فقــط در ایــن منطقــه یافــت میشــوند؛
بوهوایــی ،هیمالیــا را بــه
جنگلزدایــی و تغییــرات آ 
کانــون تنوعزیســتی بــدل کــرده اســت .کانــون
تنوعزیســتی هیمالیــای شــرقی ( )EHHبیــش از 540
گونــه ماهــی آب شــیرین را بــا درجــه باالیــی از
بــومزادی در خــود جــای داده اســت .نقــاط داغ
تنوعزیســتی در مجمــوع حــدود یــک پنجــم ســطح
کــره زمیــن را تشــکیل میدهنــد (جــدول .)1مفهــوم
نقــاط داغ تنوعزیســتی بــرای اولیــن بــار توســط مایــرز
( )1988توســعه داده شدهاســت (شــیخی ئیالنلــو،
 .)1395از زمــان انتشــار مقالــه مایــرز ،مفهوم نقــاط داغ
بــه عنــوان نقــاط کانــون اقدامــات حفاظــت جهانــی به
یکــی از مهمتریــن الگــوی جهانــی اولویتبنــدی
حفاظــت تبدیــل شــده اســت ( .)Sloan et al., 2014ایــن
مفهــوم بیــش از  1میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
حفاظتــی از ســوی نهادهــای بینالمللــی جلــب کــرده
اســت (بــه عنــوان مثــال بانکجهانــی ،دولتهــای
ژاپــن ،فرانســه و اروپــا ،صنــدوق جهانــی حفاظــت و
غیــره)؛ ایــن نهادهــا بــه صراحــت مفهــوم کانــون گــرم
را بــه عنــوان یــک اســتراتژی مرکــزی بــرای حفاظــت
در پیــش گرفتهانــد ( .)Sloan et al., 2014ایــن اصطــاح
بــه مناطقــی اطــاق میشــود کــه دارای تعــداد زیــادی
گونــه بــومزاد هســتند و بهعــاوه توســط فعالیتهــای
انســانی تهدیــد و تخریــب میشــوند (شــیخی ئیالنلــو،
 .)1395بــه عبــارت دیگــر ایــن مناطــق محل ســکونت
انســان ،غنــای زیســتی و تخریب محیطزیســت اســت.

70

ایــن مناطــق در ســطح جهانــی نیازمنــد مراقبتهــای
ویــژه حفاظتــی و حفاظــت فــوری هســتند .ایــن مناطق
ســطح کمــی از زمیــن را میپوشــانند امــا از نیمــی از
گیاهــان جهــان ،حدود  43درصــد پرندگان ،پســتانداران،
دوزیســتان و خزنــدگان جهــان و همچنیــن سـهچهارم
مهــرهداران در معــرض خطــر انقــراض زمینی بــه عنوان
گونههــای بــومزاد حمایــت میکننــد؛ ایــن نقــاط بــه
عنــوان نقــاط مهــم تنوعفرهنگــی نیــز مطــرح
میباشــند زیــرا نیمــی از زبانهــای بومــی در آن
یافــت میشــوند .بــه عبــارت بهتــر نقــاط داغ یــا
لکههــای داغ مناطقــی هســتند کــه زیســتگاهها یــا
رویشــگاههای اصلــی آنهــا بــه کمتــر از  10درصــد
مســاحت اولیــه تنــزل پیــدا کــرده و یــا انتظــار مـیرود
کــه طــی یــک یــا چنــد دهــه آینــده بــه ایــن حــد
نــزول کننــد (شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،از دســت دادن
ش گیاهــی در برخــی نقــاط داغ بــه  %95رســیده
پوشـ 
اســت .در کل نقــاط داغ تنوعزیســتی وضعیــت خوبــی
ندارنــد .بســیاری از نقــاط داغ یــا بهطــور کلــی نقــاطداغ
تنوعزیســتی اجــزای مهــم زیســتجغرافیایی
تنوعزیســتی را از دســتدادهاند .طبــق مطالعــه Sloan
 .et alنقــاط گــرم  14.9درصــد از کل مســاحت خــود را
بهعنــوان پوشــش گیاهــی طبیعــی ســالم حفــظ
میکننــد و همچنیــن ایــن مناطــق کمتــر از ســطح
تخمیــنزده شــده قبلــی از پوشــش گیاهــی طبیعــی
ســالم برخوردارنــد ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه از
بیــن رفتــن زیســتگاه بــا شــدت بیشــتری نســبت بــه
گذشــته در ایــن مناطــق درحــال پیشــرفت اســت و
نقــاط داغ پیــش از آنچــه قبــ ً
ا مشــاهده شــده
آشــفتهاند .طبــق مطالعــه )2004( Mittermeier et al
 20نقطــه داغ دارای مســاحت طبیعــی بیشــتر و یــا
مســاوی  20درصــد بودهانــد کــه درمطالعــه Sloan et.
 al , 2014تخمیــن زده شــده تنهــا  7عــدد از نقــاطداغ
ســطح طبیعــی  20درصــد داشــته باشــند ،بــه عــاوه در
مطالعــه  17 ،Sloan et al., 2014نقط ـهداغ تنوعزیســتی
بــا ســطح کمتــر از  10درصــد ســطح پوشــش گیاهــی
طبیعـ�ی سـ�الم وجـ�ود دارنـ�د کـ�ه در مقایسـ�ه بـ�ا �Mitter
 )2004( meier et alایــن تعــداد  10عــدد بــوده اســت؛
درحالیکــه تعــداد نقــاطداغ تنوعزیســتی بــا ســطح
پوشــش کمتر و مســاوی  5درصــد در مطالعــه Sloan et
 5 ،al., 2014عــدد و در مطالعــه Mittermeier et al.

( 4 ،)2004عــدد بــوده اســت امــا در عــوض 10-12
نقطــه داغ وجــود دارد کــه ســطح پوشــش گیاهــی
طبیعــی آنهــا بیشــتر از تخمینهــای قبلــی میباشــد.
ایــن مناطــق از نــوع کوهســتانی ،مدیترانــهای و
غیرگرمســیری هســتند کــه مناطــق غیرجنگلــی و
جنگلهــای آزاد ســطح نســبت ًا زیــادی از آنهــا را
تحــت پوشــش قــرار میدهنــد و همچنیــن طبــق
نتایــج ایــن تحقیــق تنهــا  7نقطــه داغ تنوعزیســتی
دارای پوشـشگیاهی طبیعــی ســالم بیــش از  30درصــد
هســتند .آشــفتهترین نقــاط داغ میزبــان بیشــترین
تعــداد گونههــای اندمیــک در معــرض انقــراض
هســتند .کاهــش ســطح پوشـشگیاهی طبیعــی ســالم
در نقــاط داغ نشــاندهنده آشــفته بــودن ایــن محیطهــا
و وضعیــت نامناســب گیاهــان و جانــوران آنهاســت
بنابرایــن بقــای گونههــا در کانونهــای تنوعزیســتی
ممکــن اســت بــهطــور فزاینــدهای در زیــر مجموعــه
بیومهــای نســبت ًا ســالم محــدود شــود .تخمینهــای
بـهروز شــده و بهبــود یافتــه از پوشــش گیاهــی طبیعــی
ســالم مانــده در نقــاط داغ بــرای برنامهریــزی مناســب
بــرای حفاظــت در ســطح جهانــی بســیار مهــم اســت
( .)Sloan et al., 2014در نتیجــه کانونهــای داغ در
بحــران حفــظ و نگهــداری قــرار دارنــد .در نقــاط داغ
بیــش از  2میلیــارد نفــر زندگــی میکننــد کــه ایــن
میــزان بــا نــرخ باالتــر از حــد متوســط در حــال افزایش
اســت؛ باوجــود اینکــه ســطح بــاالی شهرنشــینی بــا
آشــفتگی محیطزیســت تطبیــق دارد امــا محیطهــای
کمتــر شــهری ،لزومـ ًا ســالم یــا کمتــر آشــفته نیســتند،
در واقــع یــک جــاده و یــک جمعیــت روســتایی پراکنده
نیــز میتوانــد یــک منطقــه را تخریــب کنــد .سیســتم
اطالعــات جغرافیایــی ( )GISو فناوریهــای ســنجش از
دور را بــرای انتخــاب نقــاط داغ تنوعزیســتی بــا
تکنیکهــای کیفــی مختلــف گشــوده اســت (شــیخی
ئیالنلــو .)1395 ،نقــاط داغ بایــد حداقــل دارای دو
ویژگــی باشــند -1 :بایــد حداقــل  1500گیــاه بومــی
داشــته باشــد؛ یعنــی درصــد باالیــی از گیاهــان ایــن
مناطــق نبایــد در هیــچ منطقــه دیگــری در زمیــن یافت
شــود (شــیخی ئیالنلــو -2 .)1395 ،بایــد  30درصــد یــا
کمتــر از  30درصــد گیاهــان طبیعــی اصلــی در ایــن
منطقــه باقیمانــده باشــد؛ یعنــی ایــن مناطــق بایــد 70
درصــد گیاهــان خــود را از دســت داده و در معــرض

تهدیــد باشــند (شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،در حالــی کــه
پذیرفتــه شــده کــه پوشــش گیاهــی اولیــه بــه طــور
گســترده در نقــاط داغ و در ســطح جهــان آشــفته
شدهاســت ،برآوردهــای دقیــق از گیاهــان ســالم
باقیمانــده در مقیاسهــای مکانــی بســیار بــزرگ
چالــش برانگیــز و دســتنیافتنی اســت .در آغــاز بــر
اســاس تمرکــز بر گیاهــان آونــدی  18منطقــه در جهان
بهعنــوان لکــه داغ معرفــی شــد (نخســتین مناطــق داغ
تنوعزیســتی ماننــد ماداگاســکار و کالدونیــای جدیــد و
جنــوب غــرب اســترالیا) .نورمــن مایــرز و همکارانــش در
ســال  2000میــادی در معیــار قــرار دادن گیاهــان و 4
طبقــه از مهــرهداران شــامل پســتانداران ،پرنــدگان،
خزنــدگان و دوزیســتان ایــن تعــداد را بــه  25رســاندند و
اکنــون بــه  36منطقــه در ســطح جهــان رســیده اســت.
مهمتریــن یافتــه آقــای مایــرز و همکارانــش ایــن بــود
کــه  25لکــه داغ شــناخته شــده در جهــان بیــش از 133
هــزار گونــه گیاهــی یعنــی  44درصــد از کل گیاهــان
آونــدی کــره زمیــن را در خــود جــای داده ،همچنیــن
ایــن  25منطقــه دارای  9645گونــه مهــره دار اســت کــه
 35درصــد کل گونههــای کــره زمیــن را شــامل
میشــود .بــا توجــه بــه اهمیــت نقــاط داغ در حفاظــت از
تنوعزیســتی محققــان ایرانــی هــم بــرای معطــوف
کــردن نگاههــای حفاظتــی بــه آنهــا مطالعاتــی در
زمینــه شناســایی و تعییــن ایــن نقــاط در بخشهــای
مختلــف کشــور انجــام دادهانــد؛ بهطــور مثــال شــیخی
ئیالنلــو و کریمــی در ســال  1394مشــخص کردنــد که
لکههــای داغ پرنــدگان در شهرســتان نقــده  14درصــد
از ســطح ایــن شهرســتان را میپوشــانند کــه از ایــن
میــان زیســتگاههای کشــاورزی و اســتپهای
نیمهخشــک بــه ترتیــب بــا  66و  20درصــد بیشــترین و
زیســتگاههای تاالبــی و کوهپایههــا بــه ترتیــب بــا 10
و  4درصــد کمتریــن میــزان پوشــش لکههــای
بهدســت آمــده را در بــر داشــتند و نکتــه قابــل توجــه
دیگــر ایــن مطالعــه ایــن بــود کــه تنهــا  15درصــد نقاط
داغ شناســایی شــده بــه عنــوان نقــاط داغ پرنــدگان
مطــرح بــوده و حفاظــت میگــردد و  85درصــد از ایــن
نقــاط داغ شناســایی شــده از هیــچ پشــتوانه حفاظتــی و
حمایتــی برخــوردار نیســتند .فاطمــی و همــکاران در
ســال  1398نقــاط داغ تنــوع زیســتی ماهیــان در اســتان
کهگیلویه و بویراحمد را شناسایی کردند.
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جدول 1اسامی نقاط داغ جهان؛ برگرفته از Sloan et al., 2014
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نقاط داغ تنوعزیستی در ایران
ایــران یکــی از مهمتریــن کشــورهای خاورمیانــه
بــرای حفاظــت از تنوعزیســتی اســت؛ بهطــوری
کــه بــه دلیــل تنوعبــاالی زیســتگاهی دامنــه
وســیعی از گونههــای جانــوری میتواننــد در ایــران
زندگــی کننــد ( .)Farashi and Shariati, 2017فلــور
گیاهــان آونــدی ایــران در مجمــوع دارای 2597
گونـ�ه اندمیـ�ک و نیمـ�ه اندمیـ�ک(  (�sub andem
32( )icدرصــد کل گونههــای بومــی) اســت کــه
بــه  359جنــس و  65خانــواده تعلــق دارنــد .هیــچ
خانــواده اندمیکــی در ایــران وجــود نــدارد امــا دارای
 ۲۶جنــس اندمیــک و نیمــه اندمیــک میباشــد
( .)Noroozi et al., 2019تعــداد گونههــای بومــی و
درجــه بــومزادی در ایــران مشــابه ترکیــه امــا دو برابر
یونــان و شــبه جزیــره ایبــری اســت (Noroozi et al.,
 .)2019غنیتریــن منطقــه از نظــر تنوعزیســتی در
ایــران رشــته کوههــای زاگــرس بــا داشــتن %45
از گیاهــان آونــدی اندمیــک ایــران اســت (Noroozi
 .)et al., 2019در رشــته کــوه زاگــرس بــا افزایــش
ارتفــاع ،انــزوا و بــه دنبــال آن بــومزادی افزایــش
مییابــد و در نتیجــه غنــای اندمیــک زیــادی در
ارتفاعــات بــاال ایجــاد میشــود .همــه ده جنــس
اندمیــک فــراوان ایــران بهجــز  Fabaceaeبــه
خوبــی در زاگــرس وجــود دارنــد (Noroozi et al.,
 .)2019دومیــن منطقــه غنــی ایــران البــرز اســت
کــه  %29گیاهــان آونــدی اندمیــک ایــران را در
خــود جــای داده اســت .در صــورت در نظــر گرفتــن
انــدازه ،منطقــه البــرز غنیتــر از ســایر مناطــق اســت
( .)Noroozi et al., 2019البــرز مرکــزی بهویــژه
دارای بیشــترین بــومزادی در فــات ایــران اســت
( .)Noroozi et al., 2019دامنــه ارتفاعــی گســترده،
پیچیدگــی توپوگرافــی بــاال و ناهمگنــی محیطــی
قــوی ،تنــوع بــاالی گیــاه و غنــای زیــاد اندمیکهــا
در البــرز را باعــث میشــود .البــرز کوههــای
کپـهداغ خراســان در شــرق را بــه فــات آذربایجــان
و زاگــرس در غــرب وصــل میکنــد ،بنابرایــن بــه
مثابــه یــک کوریــدور بیــن آســیایمرکزی و قفقــاز،
بهعــاوه کوههــای آناتولــی عمــل میکنــد .یکــی
دیگــر از مناطــق بومیزایــی ایــران کرمــان و یــزد
هســتند کــه دارای  %12گیاهــان آونــدی اندمیــک

ایــران هســتند .ارتفاعــات هــزار و الل ـهزار از جملــه
مناطــق دارای تنوعزیســتی و بــومزادی بــاال در ایــن
منطقــه هســتند .یــزد و کرمــان دارای گونههایــی
هســتند کــه در هندوکــش و آســیای میانــه،
بهویــژه در بیومهــای آلپــی ،دارای توزیعانــد .بــه
دلیــل شــرایط اقلیمــی و توپوگرافــی متنــوع ایــران
و وجــود گونههــای بــومزاد زیــاد و در معــرض
تهدیــد دو بخــش از کشــورمان همانطــور کــه
قب ـ ً
ا نیــز ذکــر شــد بــه شــبکه جهانــی نقــاط داغ
پیوســتهاند .لکــه داغ قفقــاز ()Caucasus hotspot
شــامل جنگلهــای ارســباران و جنگلهــای شــمال
کشــور و لکــه داغ ایرانو-آناتولــی (Irano-Anatolian
 )Hotspotشــامل غــرب و شــمالغرب ایــران،
رشــته کوههــای زاگــرس و البــرز و کوههــای
شمالشــرق ایــران میشــود (شــیخی ئیالنلــو،
 .)1395بــا ایــن حــال دانــش کافــی دربــاره نقــاط
داغ تنوعزیســتی ایــران وجــود نــدارد (Farashi and
 .)Shariati, 2017نتایــج تحقیــق فراشــی و شــریعتی
نشــان میدهــد کــه  %24از ایــران میتوانــد بــه
عنــوان نقــاط داغ تنوعزیســتی درنظــر گرفتــه
شــود کــه  %10آنهــا تحــت حفاظــت هســتند.
ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه قســمتهای
وســیعی از ایــران پتانســیل در نظــر گرفتهشــدن بــه
عنــوان نقــاط داغ تنوعزیســتی را دارنــد ،بــا ایــن
حــال فقــط تعــداد کمــی از ایــن نقــاط داغ تحــت
حفاظــت هســتند .بنابرایــن انتخــاب مناطــق جدیــد
حفاظتشــده درون نقــاط داغ تنوعزیســتی و ارتقــا
عملکــرد شــبکه مناطــق حفاظتشــده در درون ایــن
نقــاط در ایــران ضــروری اســت .بهعــاوه بــه دلیــل
تعــداد کــم مناطــق حفاظتشــده در ایــران حفاظــت
از تنوعزیســتی در خــارج از شــبکه مناطــق حداقــل
بــه عنــوان ضربهگیــر مهــم اســت .نتایــج مطالعــه
فراشــی و همــکاران ( )2017نشــان میدهــد کــه
نقــاط داغ تنــوع زیســتی بــرای پســتانداران در
معــرض تهدیــد در شــمال ،غــرب و مرکــز ایــران
در امتــداد رشــته کوههــای البــرز و زاگــرس واقــع
شــدهاند .بــا افزایــش دامــداری ،شهرنشــینی،
راهســازی و تغییــرات مــداوم آبوهوایــی خطــر از
دســت دادن تنوعزیســتی در کوههــای ایــران
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بســیار زیــاد اســت و ایــن زیســتگاهها بایــد بهطــور
مؤثرتــری محافظــت شــوند (.)Noroozi et al., 2019
نقطه داغ قفقاز
ایــن منطقــه شــمال شــرقی ترکیــه ،تقریبــا تمــام
گرجســتان و بخــش بزرگــی از آذربایجــان ،بخشــی
از ارمنســتان و بخشــی از روســیه را شــامل میشــود
و در کشــور مــا بخشــی از جنگلهــای ارســباران
و نــوار ســاحلی دریــای خــزر را تــا آخریــن حــد
جنگلهــای گلســتان پوشــش میدهــد (شــیخی
ئیالنلــو .)1395 ،قفقــاز بیــش از  580هــزار
کیلومترمربــع مســاحت دارد کــه کمتــر از  144هــزار
کیلومتــر مربــع از پوشــشگیاهی آن باقیمانــده
اســت (شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،ایــن منطقــه یکــی
از غنیتریــن مناطــق بیولوژیکــی زمیــن ،بهویــژه
در بیــن مناطــق معتدلــه اســت؛ از نظــر منشــأ،
قفقــاز بخشــی از کمربنــد عظیــم کوهســتانی اســت
کــه در زمــان کوهزایــی آلپــی تشــکیل شــده و کل
اوراســیا را از پیرنــه و کوههــای اطلــس در غــرب تــا
شــبه جزیــره ماالیــا و ویتنــام در شــرق در برگرفتــه
اســت .قفقــاز منطقـهای از تضادهــای طبیعــی اســت
و از چندیــن عنصــر برجســته تشــکیل شدهاســت.
تاکنــون  2600گونــه گیاهــی اندمیــک در ایــن
منطقــه شناســایی شــده اســت .ایــن کانــون گــرم
در مجمــوع دارای  152گونــه پســتاندار از جملــه
 147پســتاندار خشــکیزی و  5پســتاندار آبزی
اســت کــه از ایــن تعــداد  32مــورد اندمیــک ایــن
منطقــه هســتند .ماننــد ســایر مناطــق کوهســتانی
جــوان ،قفقــاز دارای گونههــای تــازه تکامــل یافتــه
و تعــداد بســیار کمــی از گونههــای باســتانی ماننــد
 Prometheomys schaposchnikowiاســت .تنــوع
پرنــدگان در مقایســه بــا ســایر نقــاط گــرم متوســط
اســت 380 ،گونــه و تنهــا دو گونــه اندمیــک دارد؛
ســیاه خــروس قفقــازی ( )Tetrao mlokosiewicziو
کبــک دری قفقــازی (.)Tetraogallus caucasicus
دو مســیر اصلــی مهاجــرت ســاحل شــرقی دریــای
ســیاه و ســاحل غربــی دریــای کاســپین هســتند
کــه پرنــدگان مهاجــر از ایــن منطقــه عبــور کــرده
و قفقــاز بــرای گونههــای مهاجــر بســیار مهــم
اســت .هــر ســاله در تابســتان و پاییــز میلیونهــا
پرنــده بــر فــزار قفقــاز در حــال رفتــن بــه خانههــای
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زمســتانی خــود هســتند .گونههــای پرنــدگان آبزی
اردک مرمــری (،)Marmaronetta angustirostris
غــاز پیشــانی ســفید کوچــک ()Anser erythropus
و اردک ســر ســفید ( )Oxyura leucocephalaکــه
در ســطح جهانــی تهدیــد شــدهاند در ایــن نقطــه
داغ یافــت میشــوند .خزنــدگان در ایــن نقطــه
داغ دارای  87گونــه هســتند کــه  21عــدد از آنهــا
اندمیــک میباشــند .جنــس الســرتا ( )Lacertaو
 Darevskiaاز خانــواده  Lacertidaeتنــوع خاصــی
دارنــد بهطوریکــه از  60گونــه شــناخته شــده از
آنهــا در جهــان 28 ،گونــه در قفقــاز وجــود دارنــد
کــه  15عــدد از آنهــا اندمیــک هســتند .تنــوع
دوزیســتان نســبت ًا پاییــن اســت و دارای  17گونــه
هســتند کــه  4عــدد از آنهــا اندمیــک هســتند .ایــن
نقطــه داغ حــدودا  130گونــه ماهــی دارد کــه تنهــا
 12عــدد از آنهــا اندمیــک هســتند .بیمهــرگان
و بهویــژه حشــرات متنوعانــد .ایــن منطقــه دارای
بیشــترین تنــوع گیاهــان آونــدی در ناحیــه معتــدل
نیمکرهشــمالی اســت .در ایــن منطقــه  17جنــس
اندمیــک وجــود دارد کــه از میــان آنهــا  9جنــس بــا
کوههــا مرتبــط هســتند .تصــور میشــود کــه حــدود
 %25گونههــای اندمیــک ایــن منطقــه از رشــته
کوههــای بــزرگ قفقــاز سرچشــمه گرفتهانــد.
عــاوه بــر اندمیکهــای جــوان فــراوان ،گونههــای
برجــای مانــده متمایــز نیــز وجــود دارنــد .ایــن نقطــه
داغ تنوعزیســتی در ناحیــه اروپایی-ســیبریایی واقــع
شــده و تنهــا  %4از گیاهــان آونــدی اندمیــک ایــران
را شــامل میشــود .ایــن نقطــه داغ دارای دو مرکــز
بــومزادی گیاهــی اســت؛ جنگلهــای برگریــز
 Euxine-Colchicدر حوضــه آبریــز دریــای ســیاه و
جنگلهــای هیرکانــی در منتهیالیــه جنوبشــرقی
قفقــاز کــه دامنههــای شــرقی کوههــای تالــش،
دامنههــای شــمالی البــرز و ســواحل جنوبــی دریاچــه
خــزر را میپوشــانند .ایــن دو جنــگل از نظــر منشــأ
و تاریختکاملــی قدیمیتریــن جنگلهــای اوراســیا
غربــی بــوده و از نظــر تغییــر ســاختار تاریخــی
طبیعیتریــن جنگلهــا هســتند .از پرنــدگان
بــومزاد آن میتــوان بــه ســیاهخروس اشــاره کــرد
و از دوزیســتان بــومزاد آن بــه غولســمندر ایرانــی
(شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،ایــن منطقــه دارای تنــوع

اقلیــم نســبت ًا زیــاد اســت و ســاالنه بیــن  150تــا
 4000میلیمتــر بــارش دارد (شــیخی ئیالنلــو،
 .)1395ایــن لکــه داغ دارای اکوسیســتمهای
مختلــف و پوشــشگیاهــی بســیار متنوعــی اســت
(شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،تنــوعزیســتی ایــن منطقــه
بــا ســرعت نگــران کننــدهای در حــال کاهــش اســت.
بهطــور متوســط تقریبــ ًا نیمــی از زمیــن بهوســیله
فعالیتهــای انســانی تغییــر شــکل پیــدا کــرده
اســت .اکوسیســتمهای بومــی دشــتها تنهــا در
 %5-6ســطح اصلــی خــود باقــی ماندهانــد .بهطــور
کلــی در قفقــاز حــدود یکچهــارم منطقــه در
شــرایط منطقــی باقیمانــده و ایــن در حالــی اســت
کــه  %10-12اکوسیســتمهای اصلــی ممکــن اســت
بکــر باشــند .تعــداد گوشــتخواران بــزرگ (ماننــد
پلنــگ ( ،)Panthera pardusکفتــار و ســیاهگوش)
هماننــد علفخــواران بــزرگ (ماننــد قــوچ و میــش
موفلــون( ،)Ovis gmeliniروپیکاپــرا (،)Rupicapra
گـ�راز(  ( )Sus scrofaو شــوکا (�Capreolus capreo
 )lusدر قــرن گذشــته بهطورچشــمگیری کاهــش
یافتهاســت .تهدیــدات عمــده تنوعزیســتی در ایــن
منطقــه شــامل قطــع قانونــی و غیرقانونــی درختــان
(بیشــتر بــرای ذغــال و تجــارت الــوار) ،چــرای بیــش
از حــد ،شــکار غیــر قانونــی ،تجــارت بیرویــه و
غیرقانونــی حیاتوحــش ،توســعه زیرســاختها و
آلودگــی رودخانههــا و تاالبهاســت.
نقطه داغ ایرانو-آناتولی
ایــن لکــه داغ بیشــتر از  900هــزار کیلومتــر مربــع
مســاحت دارد کــه کمتــر از  135هــزار کیلومتــر
مربــع از پوشــش گیاهــی آن باقیمانــده اســت.
ایــن منطقــه بخــش وســیعی از مرکــز و شــرق
ترکیــه ،بخــش کوچکــی از گرجســتان و بخشــی
از آذربایجــان و ارمنســتان ،شمالشــرقی عــراق،
شــمالغربی ایــران ،رشــته کــوه زاگــرس تــا
ذخیــرهگاه زیســتکره گنــو ،رشــتهکوه البــرز تــا
کوههــای کپــه داغ ترکمنســتان را میپوشــاند
(شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،ایــن لکــه داغ دارای 2500
گونــه گیاهــی بــومزاد ،ســه گونــه پســتاندار و دو
گونــه دوزیســت بــومزاد تهدیــد شــده یــا در خطــر
انقــراض میباشــد (شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،ایــن
نقطــه داغ تنوعزیســتی کــه در ناحیــه ایرانی-تورانــی

واقــع شــده  %84از گیاهــان بومــی ایــران را شــامل
میشــود ( .)Noroozi et al., 2019از نظــر اقلیمــی
تابســتانهایی گــرم و زمســتانهایی بســیار ســرد
دارد (شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،بــارش ســاالنه آن از
 100تــا  1000میلیمتــر متغیــر اســت .ایــن منطقــه
یکــی از غنیتریــن مناطــق ایــران از نظــر بــومزادی
و تنوعزیســتی اســت و بــه دلیــل وســعت زیــاد و
توپوگرافــی آن کــه شــامل رشــته کوههــای متعــدد
اســت ،سرشــار از گونههــای بومــی اســت (Noroozi
 .)et al., 2019برخــی از جنسهــای گیاهــی غنــی
کــه در ایــن منطقــه بیشــتر حضــور دارنــد شــامل
 Astragalus ،Cousinia ،Acantholimonو Allium
هســتند (.)Noroozi et al., 2019
نتایج
تعییــن نقــاط داغ تنوعزیســتی یکــی از اولویتهــای
مطالعاتــی بــرای تعییــن لکههــای بــا ارزش
حفاظتــی بــاال بــه دلیــل داشــتن تنوعزیســتی
بــاال و گونههــای اندمیــک زیــاد بــوده اســت
(شــیخی ئیالنلــو .)1395 ،بــا توجــه بــه بحرانهــای
تنوعزیســتی و انقــراض ســریع گونههــا بایــد
مکانهایــی کــه دارای تنوعزیســتی هســتند
حفاظــت شــوند .امــا توزیــع گونههــا در سراســر
جهــان یکســان نیســت و برخــی مناطــق خــاص
دارای گونههــای بومــی زیــادی هســتند کــه در
هیــچ کجــای دیگــر یافــت نمیشــود .تعــداد زیــادی
از ایــن گونههــا بهدلیــل تخریــب زیســتگاه و ســایر
فعالیتهــای انســانی تهدیــد میشــوند .نقــاط داغ
تنوعزیســتی بــه دو دلیــل دارای اهمیــت هســتند:
تنوعزیســتی زیربنــای تمــام حیــات روی
•
زمیــن اســت :بــدون وجــود گونههــا هوایــی بــرای
تنفــس ،غذایــی بــرای خــوردن و آبــی برای نوشــیدن
وجــود نــدارد و در نهایــت هیــچ جامعــه انســانی وجود
نخواهــد داشــت و بــه عنــوان مکانهایــی در زمیــن
کــه بیشــترین تنوعزیســتی در آنهــا در معــرض
بیشــترین تهدیــد اســت ،نقــاط داغ تنوعزیســتی
بــرای بقــای انســانها حیاتیانــد.
نقشــه نقــاط داغ بــه طــور خارقالعــادهای
•
بــا نقشــه مناطقطبیعــی کــه بیشــترین فوایــد را
بــرای مــردم دارد تداخــل دارد :ایــن امــر بــه دلیــل
ایــن اســت کــه نقــاط داغ در میــان غنیتریــن و
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