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  چکیده

حمایت شده، پراکنش و مناطق تمرکز آنها به منظور حفاظت در قالب مناطق تحت مدیریت در هر سرزمین امری ضروری است.  هایشناسایی گونه 
داران در معرض ریزان حفاظتی قرار داده است. در مطالعه حاضر با شناسایی مهرههای جانوری به دالیل مختلف آنها را مورد توجه برنامهش گونهکاه

داغ  هایای تهیه و محدودهبندی ارزش حساسیت و غنای گونهبندی حساسیت آنها، ابتدا نقشه طبقهتهدید و حمایت شده، محدوده پراکنش و اولویت
های یاد شده تحلیل شد. مطابق با نتایج مطالعه، محدوده وحش کشور در ارتباط با محدودهحیاتهایجانوری شناسایی، سپس الگوی پراکنش پناهگاه

از سطح کشور را در  درصد 84/0و  3/3، 7/1، 61های داغ جانوری به ترتیب هایی با حساسیت باال، با تعداد گونه باال و محدودهها، محدودهپراکنش گونه
درصد است.  5های داغ، درصد و این میزان برای محدوده 4وحش، حیاتهایها توسط پناهگاهدهی محدوده پراکنش گونهگیرند. میزان پوششبر می

های های خوبی از محدودهفهای ضعیف و دشت ناز، سمسکنده، فریدونکنار و میانکاله معرهمچنین نتایج نشان داد که مناطق یخاب و دربند راور معرف
نماید تا بر اساس آن در آینده به اصالح مناطق فعلی، انتخاب منطقی و ریزان حفاظتی کشور کمک میهای مطالعه حاضر به برنامهیاد شده هستند. یافته

 ند.     زیستی کشور بپردازها و در نهایت تنوعریزی مؤثر جهت حمایت بیشتر گونهکارآمد مناطق جدید و برنامه
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Abstract  

Identification of protected species and their distribution and hotspots is necessary for every 

conservation effort in terms of protected areas development. The decline of animal species due to 

various reasons has put them in the spotlight by conservation planners. In this study, we evaluated the 

distribution of threatened and protected vertebrates and their sensitivity priorities and then mapped 

species sensitivity classification, richness and hotspots in Iran. Then the distribution pattern of the 

nation’s wildlife refuges was compared with the sensitivity classification, richness and hotspot maps. 

We identified areas including “covering species distribution”, “highly sensitive”, “incorporating large 

number of species”, and “hotspots” and the results showed 61, 1.7, 3.3, and 0.84 percent of the 

country is covered by these areas, respectively. The coverage rate of species distribution by wildlife 

refuges is 4 percent while for hotspots it reaches 5 percent. Moreover, the results showed that Yakhab 

and Darband Ravar wildlife refuges are weak representatives whereas Dasht-e Naz, Semeskandeh, 

Fereydoonkenar and Miankaleh wildlife refuges are strong representatives of species distribution. Our 

findings provided information for conservation planners to systematically modify the existing areas 

and to select new areas. Using these results, planners can also more effectively protect the species and 

Iran's biodiversity.        
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  مقدمه -1
 میاز جانب عموم مردم و تصم یستیتوجه به حفاظت از تنوع ز

 یستیکه تنوع ز لیدل نیاست به ا افتنی شیدر حال افزا رندگانیگ
 تاس اتیکننده ح تیحما یهاستمیو س هاستمیاکوس یبرا یاهیپا

Millennium Ecosystem) Assessment, 2005; 

Walther et al., 2011 .) سطوح  مت که تمااس یدر حال نیا
 (2010ها به سرعت رو به کاهش دارنداز جمله گونه یستیتنوع ز

Butchart et al,) مؤثر و کارآمد،  یحفاظت یو اجرا نشدن راهکارها
 Ceballos and 2002)کاهش شتاب داده است  نیبه ا

Ehrlich,   ( .زانیرحفاظت، برنامه ینبودن منابع برا یکاف لیبه دل 
 ,.Issac et al)) ها هستندگونه یاظتحف یبندتیمجبور به اولو

چتر،  ،یدیپرچم، کل ک،یاندم ،یشده، بوم دیتهد یهاگونه .2007
 یو فرهنگ یارزش علم ایو  یو بوم شناخت یاقتصاد تیشاخص، با اهم

 Myers et al., (2000; Mace) مورد توجه قرار دارند شتریب

and Collar, 2000 .از  ظتحفا یبرا هاراه نیاز مؤثرتر یکی
 ای یستینقاط داغ ز نییبزرگ، تع یاندازهاها در چشماز گونه یاریبس

 ,.Myers et al) است یحفاظت یباال تیتمرکز با اولو یهاکانون

در  Myersبار توسط  نیاول یبرا یستیمفهوم نقاط داغ ز .(2000
 یو جهان یامنطقه ،یمحل یهااسیمطرح و سپس در مق 1988سال 
 ,.Callicott et al., 2007; Schouten et alداده شدتوسعه 

) 2010; Wu et al., 2013 .) مهم  یهاگونه ییشناسا نیبنابرا
ها به منظور حفاظت در ها و مناطق تمرکز آنپراکنش آن ،یحفاظت

است. در  ریناپذ زیگر یاقدام نیدر هر سرزم تیریقالب مناطق تحت مد
 تیریاز مناطق تحت مد یکیوحش،  اتیپناهگاه ح ران،یکشور ا

 اتیاز ح تیآن حما هیاست که هدف اول ستیز طیسازمان حفاظت مح
منطقه بر  نیا یبرا ژهی(. صفات و1393 ان،ی)مجنون باشدیوحش م

صورت  نی( ارائه شده به ا1393) انیاساس آنچه که توسط مجنون
 تیاز جمع تیحما ینمونه که برا یهاستگاهیاز انواع ز یمناطق"است: 
 نی. بر ا"شوندیانتخاب م یمل تیوحش با اهم اتیح یهاو گونه

ها در حفظ وحش موجود و نقش آن اتیح یهاپناهگاه یاساس بررس
 نهیزم نیکمبودها در ا ییبه شناسا تواندیم ،یمهم حفاظت یهاگونه

  .دینما یحفاظت کمک قابل توجه زانیرمنجر گردد و به برنامه
 یهاگونه یحفاظت یبندتیو اولو ییشناسا در ارتباط با یمطالعات
به  توانیها مانجام شده است که از جمله آن یمل اسیدر مق یجانور
 یحفاظت یبندتی( در مطالعه اولو1394و همکاران ) اینیفرهاد

( در 1395و همکاران ) یوسفیکارآمد،  تیریمد یبرا رانیپستانداران ا
 ران،یدر ا یحفاظت یباال تیالو چهل گونه پرنده با رستفه هیمطالعه ته
 ستانیدوز یحفاظت یبندتی( با هدف اولو1396و همکاران ) یمحمد
 یبندتیو اولو یابی( به منظور ارز1398و همکاران ) یمحمود ران،یا
حفاظت و  یهاکشور از جنبه یسرداب انیماه یکیژنت ریذخا
و  عیتوز( در مطالعه تنوع، 2019و همکاران ) Yousefi ،یبرداربهره
و  Yousefiو  رانیا یزیپستاندار خشک یهاگونه یحفاظت تیوضع

 یهاگونه یبرخ یحفاظت یبندتی( به منظور اولو2020همکاران )
     و  Farashiدر کشور اشاره کرد. در مطالعه  یماه کیاندم

Shariati  (2017) و  یستینقاط داغ تنوع ز ییبا هدف شناسا
(، به 1396و همکاران ) یمحمد نیهمچن و رانیدر ا یاظتحف یخألها
در ارتباط با مناطق  یحفاظت یباال تیبا اولو یمناطق جانور یبررس

 ینقشه پراکنش جانور هیتحت حفاظت کشور پرداخته شد. به عالوه ته

 یهاها با استفاده از روش شبکه و اندازه سلولبه منظور حفاظت از آن
 دهیمطالعات به انجام رس یمتناسب و بر اساس نقاط حضور، در برخ

 یاگونه ی(، غنا2019و همکاران ) Yousefiاست. در مطالعه 
 100در  100با ابعاد  یکشور در شبکه سلول یزیپستانداران خشک

( در مطالعه 1392و همکاران ) یوسفیو نشان داده شد.  یبررس لومتریک
 هیپا را به عنوان نقشه لومتریک 25در  25شده  یبندخود، نقشه شبکه

و  النلویئ یخیدادند. ش شنهادیپ رانیثبت نقاط پراکنش خزندگان ا یبرا
(، بر اساس نقاط حضور پرندگان در شهرستان نقده، 1395) یمیکر

 هیبه ته لومتریک 1در  1 عادبا اب یادر شبکه ،یغرب جانیاستان آذربا
 یشهرستان پرداختند. در مجموع برخ نینقشه نقاط داغ پرندگان ا

 یها پرداختند و در برخگونه یحفاظت یبندتیات به موضوع اولومطالع
مورد توجه  زین یها در ارتباط با مناطق حفاظتپراکنش آن یبررس گرید

 یهارده تماممطالعات  نیاز ا کی چیبوده است. به رغم آن، در ه
در مطالعه  رو نیداران همزمان با هم مورد توجه قرار نگرفتند. از امهره

دار، مهره یجانور یحفاظت یهاجامع گونه یمنظور بررس حاضر به
 یها توسط شبکه فعلمحدوده پراکنش آن یدهها و پوششپراکنش آن
 -1دنبال شد:  یوحش کشور چند هدف اصل اتیح یهاپناهگاه
کشور بر اساس نظر  یدار حفاظتمهره یهاگونه یبندتیاولو و ییشناسا

و  تیارزش حساس یبندشه طبقهنق هیته -2 ،یستیمتخصصان تنوع ز
محدوده  یالگو یبررس -3 ،یدار حفاظتمهره یهاگونه یاگونه یغنا

 یها در ارتباط با الگوگونه یو غنا تیارزش حساس یهاپراکنش، طبقه
نقش و  لیتحل -4وحش موجود کشور و  اتیح یهاپراکنش پناهگاه
ش و مناطق با پراکن یهاها از نظر محدودهپناهگاه یقیعملکرد تطب
 .یارزش جانور

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده 

مرب ع در  ل ومتریک ونی لیم 63/1 یبیگستره خشکی ایران با وسعت تقر
ط ول  ق هیدق 9درج ه و  63تا  قهیدق 2درجه و  44 ییایموقعیت جغراف

 30و  ق هیدق 46درجه و  39تا  هیثان 45و  قهیدق 3درجه و  25و  یشرق
در  رانی (. کش ور ا1391 ،یقرار گرفته است )جعفر یشمالعرض  هیثان

و  کی پالئارکت یجه ان یج انور یس تیز ییای جغراف هی محدوده دو ناح
(. 1388 ،ییایق رار دارد )ض  نیوپی ات هی و در مجاورت ب ا ناح نتالیاور
 اریف ون بس  یخ ود دارا یم یو اقل ییای تن وع جغراف لی به دل نیبنابرا

 یو آب ز یزیگون ه خش ک 208اران ب ا اس ت. رده پس تاند یارزشمند
و  ی)کرم  ردی گیرا در ب ر م  ناز ج انورا یعیوس  فیشده ط ییشناسا

گونه    1550 انی(. در م2019و همکاران،  Yusefi؛ 1395همکاران، 
 ,.Khaleghizadeh et al) رانی ش ده از پرن دگان ا ییشناس ا

 لیتشک هابه تاالب یها را پرندگان متکسوم آن کیاز  شی، ب(2017
و  ه الیها، کروکود. در رده خزندگان با سه راسته الک پش تدهندیم

ه  ا و ک  رم راس  ته ماره  ا، مارمولک ری  دار )ب  ا س  ه زخزن  دگان فل  س
 ،یقرار گرفته است )کمال ییگونه مورد شناسا 264سوسمارها( تا کنون 

گون ه هس تند  21ش امل  رانی ا ستانی(. دوز1397زاده،  ی؛ رجب1397
 یش تریب تی ها س مندرها از درج ه اهمآن نی( که در ب1397 ،ی)کمال
 یواکول وژ یول وژیاز ب ییکم و جز اریاطالعات بس هرند چرا کابرخورد

                                                           
این تعداد در منابع دیگر متفاوت ذکر شده است. به عنوان مثال در چک لیست سال  - 1

گونه و در وب سایت کمیته ثبت پرندگان ایران،  Avibase ،556وب سایت  2019
 گونه معرفی شده است. 554مطابق با آخرین آمار ارئه شده، 
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ش امل  رانی ا یداخل یهاآب انیماه نی. همچنباشدیها در دست مآن
 Jouladeh)ان د گرفته یخ انواده ج ا 27گون ه اس ت ک ه در  264

Roudbar et al., 2020.) ارائه شده توس ط گ روه  آمار بر اساس
و  هاستگاهیمناطق، در دفتر ز یبانیپشت ستمیو س ییایجغراف یهایبررس

س ازمان  یس تیو تن وع ز یع یطب س تیز طیامور مناطق معاونت مح 
 اتی پناهگ اه ح 46(، تع داد 1398کشور )س ال  ستیز طیحفاظت مح

 شود. یم تیریوحش تا کنون در کشور انتخاب شده است و مد

 بررسی روش 

 .دیبه انجام رس ریپژوهش حاضر در دو مرحله به شرح ز

 یداران حفاظتمهره یبندتیپراکنش و اولو یالگو هیته -

 کشور
 یهاگون ه از یمن ابع موج ود، فهرس ت نیترروزگام بر اساس به نیدر ا
 یه اآب انی و ماه س تیپنج رده پستاندار، پرنده، خزنده، دوز یجانور
. یآ یس طح حف اظت یدارا یهافهرست گونه نیشد. در ا هیته ،یداخل
 نیهمچن  ،یمل  یو طبقات حف اظت (CITES)سیتی. ان.، سای. سوی

فهرس ت در بردارن ده  نیمد نظر قرار گرفت. ا نادرو  کیاندم یهاگونه
ه ا و ها، راسته و خانواده آنگونه یو فارس یعلم یگونه بود. اسام 357
بودن آنها، توسط کارشناسان  و نادر کیاندم ،یحفاظت تیوضع نیهمچن
ش د و اص الحات  یبررس  ،یو متخصصان هر رده ج انور یستیتنوع ز

از گونه ها در پ ژوهش حاض ر  یدتعدا تیالزم صورت گرفت و در نها
پس تاندار و پرن ده مط ابق ب ا  یهاگونه ی. نقشه پراکندگدیانتخاب گرد

و  یلک  اب) رانی  اطالع  ات موج  ود در اطل  س پس  تانداران و پرن  دگان ا
 لی و به منظ ور تکم هی( ته1395و همکاران،  یکرم؛ 1391همکاران، 

،  gbifمانن د   ییهاتیس ااز وب زی ها نها، نقاط حضور گونهنقشه نیا
bison  ،inat  ،ecoengine  ،idigbio  و ،ala در  شد. افتیدر
 Hemami and)  از مقاالت منتشر ش ده یبا استفاده از برخ تینها

Momeni, 2013 ؛Farhadinia et al., 2017 ؛Ahmadi 

et al., 2017 ؛Fdakar et al., 2018 ؛Ashoori et al., 

ها و نق اط، اص الح و و با کمک و نظرات متخصص ان، نقش ه (2019
 س ت،یخزن ده و دوز یه اشد. در ارتباط با گون ه هیته یینها یهاهیال

ه   ا از من   ابع مختل   ف اطالع   ات و داده ،یمانن   د دو رده قبل   
(Ahmadzadeh and Haji Gholi Kami, 2009 یوسفی؛ 
؛ 1392و همک  اران،  ی؛ مظف  ر1392و همک  اران،  یکل  رود اهیس  

Najafi-Majd and Kaya, 2013 ؛Barabanov and 

Litvinchuk, 2015 ،ی؛ ص باغ1395؛ تندوران زنگنه و همکاران 
و  ای ن شی ؛ دروZarei et al., 2017؛ 1396و همک اران،  یرستم

ها و و نقش ه افتیدر ادشدهی یهاتیوب سا نیهمچن (،1397همکاران،
-آب انیماه یهاگونه یپراکندگ هیشد. ال یینقاط حضور، اصالح و نها

ها، نق اط حض ور گونه نیا ستیچک ل نیبر اساس آخر زین یداخل یها
و  یلی)اسماع ذکر شده، مقاالت منتشر شده یهاتیساوب ازگرفته شده 
 ,.Freyhof et al؛ Teimori et al., 2012 ؛1391همکاران، 

 ,.Esmaeili et al؛ Mansoori et al., 2016؛ 2015

 ,.Esmaeili et al؛ Mansoori et al., 2017؛ 2016

و ب ا کم ک  (Jouladeh Roudbar et al., 2020؛  2018
از  یبخش  نک هیا لی ش د. ب ه دل ییاص الح و نه ا ه،یمتخصصان، ته

 یهاگرفته شدند، در شبکه یجانور یهاپراکنش که از اطلس یهاداده
نقاط حض ور ثب ت  یهاکمبود داده لیشده بودند و به دل فیتعر یسلول

ب ر اس اس  نیمورد نظر، همچن  یهاتمام گونه یشده برا دییشده و تأ

 ;Ceballos and Ehrich, 2006مطالعات مشابه ) یبرخ یبررس

Chen 2007; Meng et al., 2016 ،) در ها گون ه یپراکن دگ
 ییش د. فهرس ت نه ا یس از ادهی پ لومتریک 25در25به ابعاد  یاشبکه
مختل ف ق رار گرف ت ک ه  یهامتخصصان رده اریها مجدد در اختگونه
 یذات  تیحساس  نظ راز  گریکدیها را نسبت به رده نیها و همچنگونه
گون ه  یب را تیکنند. دو مفهوم مجزا از حساس یبندتیاولو ک،یاکولوژ
 ای ( گون ه یقیحق تی)حساسیذات تینخست، حساس .فتگر نظر قرارمد

ک م  تیجمع یو دارا ابیکم یعیگونه به صورت طب کیرده بود، مثال 
نس بت ب ه اث رات و  یکم یدامنه بردبار یبه صورت ذات نکهیا ایاست 
 یهادهی در پد ریی تغ ای  یانس ان یه اتیاز فعال یناش یمنف یامدهایپ
یب  یهایبرداررده به واسطه بهره ایگونه  تیحساس ،دارد. دوم یعیطب
که با اهداف مختل ف  یا(، مثال گونهیواقع تیبود )حساس یانسان هیرو

انس ان  یارزش اس تفاده ب را ی)دارا ردی گیمورد استفاده انسان قرار م
ها و گون ه ی. تم امش ودیسبب حس اس محس وب م  نیبه ا واست( 
حفاظ ت م ورد  یزیردر برنام ه دیبا ت،یاولو بیحساس به ترت یهارده

 تیحساس نیشتری)ب 1از  یجانور یهارده یبندتی. اولورندیتوجه قرار گ
 1ها از گونه یبندتی( و اولوتیو اهم تیحساس نی)کمتر 5( تا تیو اهم
( تی و اهم تیحساس  نی)کمت ر 10( ت ا تیو اهم تیحساس نیشتری)ب

 تی اهم بیبه ضر هاتینظرات افراد، اولو یپس از جمع آور انجام شد.
 ای تیحساس یینها ازی( و امت1396زاده،  عقوبیکار و )دانه لی)وزن( تبد
محاسبه  1مطابق با رابطه هر سلول شبکه  یبرا یحفاظت ازیدر واقع امت

 یهاگون ه یاظتدارند ارزش حف  یباالتر تیکه حساس ییها. سلولدش
 انتخ اب یب را یش تریارزش ب ج هیها باالتر اس ت و در نتآن یجانور

 خواهند داشت. یمناطق حفاظت

               :1رابطه      

5

1 1
i i i

n

C C S S

i i

P W W N
 

  
 

وزن  Wsi: : مجموع امتیاز حساسیت س لول ش بکه،Pc در این رابطه
ام و  iام متعلق ب ه رده iتعداد گونه  Nsi : ام،iام متعلق به رده iگونه 
Wci وزن رده :i .یهان هاس اس مح دوده پ راکنش گو ب ر  ام است 
 تیحساس  یبن دنقش ه طبقه ت،یحساس  ازیشده و محاسبه امت یبررس
ها در ه ر س لول، بر اساس تعداد گون ه نیو همچن یداران حفاظتمهره

و  تیب ا حساس  ییهامحدوده یپوشانشد. هم هیته یاگونه ینقشه غنا
 .دهدیم شاندر کشور را ن یباال، نقاط داغ جانور یاگونه یغنا

وحشش  اتیح یهاو، نقش و عملکرد پناهگاهالگ یبررس -

    یداران حفاظتکشور در ارتباط با پراکنش مهره
وحش و محدوده پراکنش  اتیح یهاپناهگاه یپوشانهم زانیم یبررس 

 یهانقاط داغ توسط پناهگاه یدهپوشش نیو همچن یحفاظت یهاگونه
 نظورانجام شد. به م ArcGIS 10.2نرم افزار  طیدر مح وحشاتیح
محدوده پراکنش  یدهپوشش زانیها، منقش و عملکرد پناهگاه یبررس
و ح داکثر تع داد  یاز مناطق بررس  کیتوسط هر  یداران حفاظتمهره

که هر منطقه  یتیگونه تحت پوشش هر منطقه و حداکثر ارزش حساس
 انیمشخص شد. الزم به ذکر است که از م زین دادیبه خود اختصاص م

 یو هن دوراب دوریکشور، سه پناهگاه خارک، ش وحشاتیح پناهگاه 46
ق رار  یم ورد بررس  نیدر محدوده مطالعه حاض ر ق رار ندارن د، بن ابرا

 نگرفتند.
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 نتایج  -3

 هابررسی وضعیت حفاظتی و اهمیت گونه -
گونه مهم حفاظتی مطابق با نظر متخصصان انتخ اب ش د.  206تعداد 
 7گونه خزنده،  40گونه پرنده،  41، گونه پستاندار 31ها شامل گونه این

ها و وضعیت حف اظتی گونه ماهی بود. اسامی گونه 87گونه دوزیست و 
ها نشان داده شده است. همچنین ضریب اهمیت گونه 1ها در جدول آن

مطابق با نتایج به دست آمده از نظرات متخصصان هر رده ج انوری در 
ه ای اهمی ت رده، ض ریب 2این جدول قابل مش اهده اس ت. ج دول 

درص  د از  47الملل  ی ح  دود ده  د. در س  طح بینج  انوری را ارای  ه می
های گزینش شده در این مطالعه، در سه وضعیت حفاظتی به شدت گونه

پ ذیر ق رار دارن د. درص د در خطر انقراض، در خطر انق راض و آس یب
های دارای وضعیت حفاظتی ن ام ب رده در رده پرن دگان بیش ترین گونه
درصد( اس ت.  22درصد( و در رده خزندگان کمترین میزان ) 63) میزان

های چهار رده پستاندار، پرنده، خزن ده درصد گونه 19در سطح ملی نیز 
 و دوزیست، وضعیت در خطر انقراض را دارند. 

 داران حفاظتی کشورپراکنش مهره -
درصد از سطح کشور را در ب ر  61های حفاظتی، محدوده پراکنش گونه

هایی که حساسیت دهد، محدودهنشان می 1گیرد. همانطورکه شکل می
هایی از ش مال، ش مال غرب ی و ( بخش3/0باال دارند )ارزش باالتر از 

گیرند. در این درصد را در بر می 7/1جنوب غربی کشور با سطح اشغال 
 ،(Lutra lutra)ش ن   های پس تاندار ش امل؛ها، گون همح دوده
ای قهوه وخرس   (Panthera pardus saxicolor) ایرانیپلن 

(Ursus arctos)، معم  ولی قمری های پرن  ده ش  امل؛گون  ه
(Streptopelia turtur)شاهی ، عقاب(Aquila heliaca) و ، 

خزن ده  هایگونه (،(Haliaeetus albicillaسفید دمدریایی عقاب
الک  (،Darevskia caspicaمرک زی )هیرکانی ش امل؛ سوس مار

ای و الک پش  ت برک  ه (Testudo graecaت مهمی  زدار )پش  
(، گون ه دوزیس تان ش امل؛ س مندر Emys orbicularisاروپ ایی)
ماهی  های ماهی شامل؛و گونه (Neuregus kaiseri) کوهستانی

ون رب ، قره  (Acipenser gueldenstaedtii)خاویاری چالباش
(Acipenser persicus)، ب    رون اوزون(Acipenser 

stellatus)خزردریای ماهی، فیل(Huso huso) و س س م اهی ،
بیش ترین تک رار حض ور را    (Luciobarbus capito)س ربزرگ
هایی که در آنها ، محدوده2از نظر تعداد گونه نیز بر اساس شکل  دارند.
درص د از س طح کش ور را ب ه خ ود  3/3گونه حضور دارد،  10بیش از 

ها ب ه ترتی ب ونه در این مح دودهدهند. بیشترین تعداد گاختصاص می
ه ا، پس تانداران، خزن دگان و دوزیس تان متعلق به رده پرن دگان، ماهی

 7و  6، 5های )طبق ه 3/0هایی ک ه حساس یت ب یش از است. محدوده
تع داد گون ه(  6و  5، 4های گونه )طبق ه 10حساسیت( و تعداد بیش از 

 84/0وری معرف ی ک رد، توان آنها را به عنوان نقاط داغ جاندارند و می
(. بیشترین تعداد گونه 3دهند )شکل درصد از سطح کشور را پوشش می

های زیر ها متعلق به رده پرندگان است و همچنین گونهدر این محدوده
 : در آنها حضور دارند

، روب  اه (Panthera pardos)پلن    ایران  ی پسششتانداران: 

-رس قه وه،خ(Lutra) lutraشن  ،(Vulpes corsac)ترکمنی

، ک ل (ovis gmelini)، قوچ ومیش ارمنی(Ursus arctos)ای
 ،Capreolus) (capreolus، ش وکا(Capra aegagrus)وبز

 Myotis (دراز و م ایوتیس انگش ت (Cervus elaphus)م رال
copaccinii)؛ 

، عق  اب (Clanga clanga)عق  اب خال  دار ب  زرگ پرنششدگان:

 Aquila)، عق   اب ص   حرایی(Aquila heliacal)ش   اهی

nipalensis)پرپا، س   ارگپه(Buteo lagopus) دال پش   ت ،
 Haliaeetus)السا، عقاب دریایی پ(Gyps bengalensis)سفید

leucoryphus) ک      رکس کوچ      ک ،(Neophron 

percnopterus) کورک    ور حن    ایی ،Milvus milvus) ،)
غ   از ، Anser) (erythropus  س   فیدکوچکغازپیش   انی

، (Aythya ferina)س  رحنایی ، اردک(Anser fabalis)پ  ازرد
 Clangula)، اردک دم دراز(Branta ruficollis)ع روس غ از

hyemalis)، مرم       ری اردک (Marmaronetta 

angustirostris) ،اردک س       ر س       فید(Oxyura 

leucocephala)خ   روس ک   ولی اجتم   اعی ،(Vanellus 

gregarius)  ،قم   ری معم   ولیStreptopelia)  (turtur ،
 Grus)، درن    ای س    بیری(Falco cherrug)االب    انب

leucogeranus)، م  یش م  رغ(Otis tarda) کش  یم گ  وش ،
(،  (Aythya nyroca ، اردک بل  وطی(Podiceps auritu)دار

س فید دمدریایی عق اب ،(Pelecanus crispus)پاخاکستری پلیکان
(Haliaeetus albicilla) و عق   اب م   اهیگیر(Pandion 

haliaetus؛)   

 ارمی اس(، Emys orbicularisای )برک ه پشت الک خزندگان:

 Testudoمهمی زدار) پش ت ، الک(Eremias pleskei) پلس که

graeca )مرکزی هیرکانیو سوسمار(Darevskia caspica) ؛   

 و قورباغه  (Neurergus kaiseri)کوهستانی  سمندر دوزیستان:

 : هششامششاهی  ؛ و(Rana pseudodalmatina)جنگل  ی مرداب  ی
ش  ی   (،(Acipensergueldenstaedtiiچالب  اش خاویارییماه

Acipenser nudiventris)ب    رون (، قرهAcipenser 

persicus)ب       رون (، اوزونAcipenser stellatus)،) 
(، اب      وهنج (Cobitis faridpakiفریدپاک ماهیس       

Carasobarbus kosswigi)،) دری ای خ زر ماهیفیل(Huso 

huso)، کوچکس       رماهی س       س (Luciobarbus 

brachycephalus)بزرگ س             ر ماهی،س             س
(Luciobarbuscapito)  س                                ون ،

(Luciobarbusesocinus) س                           لیمانی ،
(Luciobarbussubquincunciatus) گط                 ان ،

(Luciobarbus xanthopterus)، خیاط                      ه 
س  میعی ، خیاطه((Alburnoides tabarestanensisطبرس  تان

(Alburnoides samiii )ک  ارون ماهی، س  س(Barbus 

karunensis)، فل س  درشتماهیسیاه(Capoeta aculeata)، 
 Capoeta)فراغی ماهیس یاه ،(Capoeta coadi)کد  ماهیسیاه

pyragi)چراغ بش     ار ، گ     ل(Garra gymnothorax)، 
 م   اهی ، س    (Ponticola iranicus)ایرانی م   اهیگاو

 هیم   ا س    (، Paracobitis abrishamchiani)تاج   دار
س   یلویا ماهیو گربه ((Paracobitis hircanicaهیرکانتاج   دار

(Glyptothorax silviae)     .      
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های حیشات دهی، نقش و عملکرد پناهگاهبررسی پوشش -

 وحش موجود

داران محدوده پ راکنش مه ره چهار درصددست آمده، برپایه نتایج به

ود پوش ش داده های حی ات وح ش موج حفاظتی کشور توسط پناهگاه
های داغ ج انوری دهی برای محدودهشدند. همچنین این میزان پوشش

دهد از می ان نشان می 3محاسبه شد. همانطور که جدول  درصدپنج 

کامل محدوده پراکنش جانوران حفاظتی پناهگاه به طور 31پناهگاه،  43

دهن  د. از نظ  ر ح  داکثر ارزش حساس  یت ب  ا توج  ه ب  ه می را پوش  ش
، پنج منطقه، ارزش حساسیت ب یش از 1ارایه شده در شکل  بندیطبقه
، 2بن دی ش کل دارند و از نظر حداکثر تعداد گونه مطابق ب ا طبقه 3/0

گونه را تح ت پوش ش خ ود دارن د.  10منطقه تعداد بیش از  15تعداد 
چهار منطقه دشت ناز، سمسکنده، فریدونکنار و میانکال ه، س ه ف اکتور؛ 

و حداکثر تعداد  3/0ر ارزش حساسیت بیش از دهی کامل، حداکثپوشش
   دهند.گونه را با هم نشان می10بیش از 

 لومتریک 25در  25با ابعاد  یکشور در شبکه سلول یداران حفاظتمهره تیارزش حساس یبند. طبقه1شکل 

 

 رلومتیک 25در  25با ابعاد  یکشور در شبکه سلول یداران حفاظتمهره یاگونه ی. غنا2شکل 
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    کشور وحش حیات هایهپناهگا مکانی الگوی با ارتباط در حفاظتی دارانمهره پراکنش الگوی. 3شکل
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 یرده حفاظت یدار دارامهره یگونه ها -1جدول

ضریب 

 اهمیت
Endemic/Rare CITES IUCN National ردیف رده راسته خانواده نام علمی گونه نام فارسی 

354/0 - I CR یوزپلن  خ ا Acinonyx jubatus FELIDEA CARNIVORA 

M
A

M
M

A
L

S
 

1 

354/0 - I CR خرس سیاه آسیایی خ ا Ursus thibetanus URSIDAE CARNIVORA 2 

159/0 - I EN پلن  ایرانی ح 
Panthera pardus 

saxicolor 
FELIDEA CARNIVORA 3 

159/0 - II - گربه پاالس خ ا Otocolobus manul FELIDEA CARNIVORA 4 

159/0 - II - گربه شنی خ ا Felis margarita FELIDEA CARNIVORA 5 

159/0 - II - شاه روباه خ ا Vulpes cana CANIDAE CARNIVORA 6 

 Vulpes corsac CANIDAE CARNIVORA 7 روباه ترکمنی خ ا - - - 159/0

104/0 - I VU -  شن Lutra lutra MUSTELIDAE CARNIVORA 8 

240/0 - II - - شن  هندی 
Lutrogale 

perspicillata 
MUSTELIDAE CARNIVORA 9 

104/0 - II - خرس قهوه ای خ ا Ursus arctos URSIDAE CARNIVORA 10 

 Vulpes rueppellii CANIDAE CARNIVORA 11 روباه شنی ح - - - 068/0

240/0 - - EN گور خ ا Equus hemionus EQUIDAE PERISSODACTYLA 12 

045/0 - - EN آهوی ایرانی ح 
Gazella 

subgutturosa 
BOVIDAE ARTIODACTYLA 13 

 Gazella marica BOVIDAE ARTIODACTYLA 14 آهوی شنی - - - - 159/0

045/0 - II VU قوچ و میش اوریال ح Ovis vignei BOVIDAE ARTIODACTYLA 15 

045/0 - - VU قوچ و میش ارمنی ح Ovis gmelini BOVIDAE ARTIODACTYLA 16 

031/0 - - VU - )کل و بز )پازن Capra aegagrus BOVIDAE ARTIODACTYLA 17 

159/0 - - CR خ ا 
گوزن زرد ایران )میان 

 رودانی(

Dama  

mesopotamica 
CERVIDAE ARTIODACTYLA 18 

 Gazella bennettii BOVIDAE ARTIODACTYLA 19 جبیر ح - - - 104/0

104/0 - - EN شوکا خ ا 
Capreolus 

capreolus 
CERVIDAE ARTIODACTYLA 20 

 Cervus elaphus CERVIDAE ARTIODACTYLA 21 مرال )گاو کوهی( ح - - - 159/0

068/0 - - VU خفاش نعل اسبی مهلی ح 
Rhinolophus 

mehelyi 
RHINOLOPHIDAE CHIROPTERA 22 

104/0 - - VU مایوتیس انگشت دراز ح Myotis capaccinii VESPERTILIONIDAE CHIROPTERA 23 

159/0 Endemic - - - )حشره خور شوش )ایرانی Crocidura susiana SORICIDAE EULIPOTYPHLA 24 



 2857-2838، صفحه 1399، سال پاییز  ، فصلسوم ، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

 

2845 

 

159/0 Endemic - - - مایوتیس هیرکانی Myotis hyrcanicus VESPERTILIONIDAE CHIROPTERA 25 

159/0 Endemic - - - ردوپای تال Jaculus thaleri DIPODIDAE RODENTIA 26 

045/0 Endemic - - - زاگرسی زیبا موش* Calomyscus 

bailwardi 
CALOMYSCIDAE RODENTIA 27 

104/0 Endemic - - - زیبا موش بزرگ 
Calomyscus 

grandis 
CALOMYSCIDAE RODENTIA 28 

159/0 Endemic - - - ول کرمانی 
Microtus 

kermanensis 
CRICETIDAE RODENTIA 29 

068/0 Endemic - - - ول اروپای شرقی 
Microtus 

mystacinus 
CRICETIDAE RODENTIA 30 

159/0 Endemic - - - ول قزوینی 
Microtus 

qazvinensis 
CRICETIDAE RODENTIA 31 

049/0 - II VU ح 
عقاب خالدار بزرگ 

 )تاالبی(
Clanga clanga* * ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 

B
IR

D
S

 

32 

049/0 - I VU عقاب شاهی )شاه باز( خ ا Aquila heliaca ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 33 

014/0 - - EN عقاب صحرایی ح Aquila nipalensis ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 34 

037/0 Rare II - سارگپه پرپا ح Buteo lagopus ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 35 

186/0 Rare II CR دال پشت سفید ح Gyps bengalensis ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 36 

186/0 Rare II EN عقاب دریایی پاالس خ ا 
Haliaeetus 

leucoryphus 
ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 37 

049/0 - II EN کرکس مصری )کوچک( ح 
Neophron 

percnopterus 
ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 38 

085/0 Rare II - کورکور حنایی ح Milvus milvus ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 39 

145/0 - - EN سسک خوزی غ ح 
Acrocephalus 

griseldis 
ACROCEPHALIDAE PASSERIFORMES 40 

145/0 Rare - VU غاز پیشانی سفید کوچک ح Anser erythropus ANATIDAE ANSERIFORMES 41 

145/0 Rare - - غاز پا زرد ح Anser fabalis ANATIDAE ANSERIFORMES 42 

049/0 - - VU اردک سر حنایی غ ح Aythya ferina ANATIDAE ANSERIFORMES 43 

186/0 Rare II VU عروس غاز خ ا Branta ruficollis ANATIDAE ANSERIFORMES 44 

145/0 Rare - VU درازاردک دم  ح Clangula hyemalis ANATIDAE ANSERIFORMES 45 

145/0 - - VU اردک مرمری ح 
Marmaronetta 

angustirostris 
ANATIDAE ANSERIFORMES 46 

085/0 - II EN اردک سر سفید خ ا Oxyura 

leucocephala 
ANATIDAE ANSERIFORMES 47 

065/0 Rare - - باکالن مارگردن ح Anhinga rufa ANHINGIDAE SULIFORMES 48 

085/0 Rare - - غول حواصیل ح** * Ardea goliath ARDEIDAE PELECANIFORMES 49 



 2857-2838، صفحه 1399، سال پاییز  ، فصلسوم ، شماره  پنجم یط زیست، دورهمطالعات علوم مح
 

2846 

 

 Ardeola grayii ARDEIDAE PELECANIFORMES 50 حواصیل هندی ح - - - 022/0

145/0 Rare - CR ح 
 اجتماعی خروس کولی

 اجتماعی)دشتی(
Vanellus gregarius CHARADRIIDAE CHARADRIIFORMES 51 

037/0 Rare - VU کبوتر خاوری غ ح 
Columba 

eversmanni 
COLUMBIDAE COLUMBIFORMES 52 

018/0 - - VU قمری معمولی غ ح Streptopelia turtur COLUMBIDAE COLUMBIFORMES 53 

049/0 Endemic - - - زاغ بور ایرانی Podoces pleskei CORVIDAE PASSERIFORMES 54 

065/0 Rare - CR زرده پره سینه زرد غ ح Emberiza aureola EMBERIZIDAE PASSERIFORMES 55 

037/0 Rare - VU زرده پره حنایی غ ح Emberiza rustica EMBERIZIDAE PASSERIFORMES 56 

145/0 - II EN باالبان خ ا Falco cherrug FALCONIDAE FALCONIFORMES 57 

065/0 - II VU دودی (اهین)ترمتایش ح Falco concolor FALCONIDAE FALCONIFORMES 58 

065/0 - I - شاهین خ ا 
Falco 

pelegrinoides 
FALCONIDAE FALCONIFORMES 59 

145/0 Rare II - ح 
درنای کوچک )درنای 

 طناز(
Anthropoides virgo GRUIDAE GRUIFORMES 60 

238/0 Rare I CR درنای سیبری خ ا Grus leucogeranus GRUIDAE GRUIFORMES 61 

145/0 Rare - VU - آب شکاف Rynchops albicollis LARIDAE CHARADRIIFORMES 62 

085/0 - I VU هوبره خ ا 
Chlamydotis 

macqueenii 
OTIDIDAE OTIDIFORMES 63 

238/0 - II VU میش مرغ خ ا Otis tarda OTIDIDAE OTIDIFORMES 64 

049/0 Endemic - - - چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus PARIDAE PASSERIFORMES 65 

049/0 - - VU دار گوشکشیم  غ ح Podiceps auritus PODICIPEDIDAE PODICIPEDIFORMES 66 

028/0 - - EN تلیله بزرگ غ ح 
Calidris 

tenuirostris 
SCOLOPACIDAE CHARADRIIFORMES 67 

112/0 Rare II - جغد ماهی خوار ح Ketupa zeylonensis STRIGIDAE STRIGIFORMES 68 

 Aythya nyroca ANATIDAE ANSERIFORMES 69 اردک بلوطی خ ا - - - 037/0

049/0 - I - پلیکان پاخاکستری خ ا Pelecanus crispus PELECANIDAE PELECANIFORMES 70 

037/0 - I - عقاب دریایی دم سفید خ ا Haliaeetus albicilla ACCIPITRIDAE ACCIPITRIFORMES 71 

018/0 - II - عقاب ماهیگیر ح Pandion haliaetus PANDIONIDAE ACCIPITRIFORMES 72 

031/0 - - VU -  وزغی ایرانیسرآگامای 
Phrynocephalus 

persicus 
AGAMIDAE SQUMATA 

R
E

P
T

IL
E

S
 

73 

052/0 - II - - سوسمار خاردم ایرانی Saara asmussi AGAMIDAE SQUMATA 74 

031/0 - II VU - سوسمار خاردم مصری 
Uromastyx 

aegyptia 
AGAMIDAE SQUMATA 75 
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141/0 - I VU خ ا 
 (گاندوکروکودیل تاالبی)

 کوتاه(پوزه

Crocodylus 

palustris 
CROCODYLIDAE CROCODYLIA 76 

 ح - - زیرگونه اندمیک 052/0
الک پشت برکه ای 

 پاییارو
Emys orbicularis EMYDIDAE TESTUDINES 77 

031/0 - II - - کورمار بلوچستانی Eryx johnii ERYCIDAE SQUMATA 78 

031/0 - - CR - ارمیاس پلسکه Eremias pleskei LACERTIDAE SQUMATA 79 

04/0 - II VU الکپشت مهمیزدار ح Testudo graeca TESTUDINIDAE TESTUDINES 80 

04/0 - II VU الک پشت آسیایی ح Testudo horsfieldii TESTUDINIDAE TESTUDINES 81 

141/0 - - EN الک پشت فراتی ح Rafetus 

euphraticus 
TRIONYCHIDAE TESTUDINES 82 

224/0 Endemic - EN افعی دماوندی)لطیفی( ح Montivipera latifii VIPERIDAE SQUMATA 83 

 Montivipera raddei VIPERIDAE SQUMATA 84 فعی رادها ح - - - 111/0

141/0 Endemic - - دار دم عنکبوتیشاخافعی  ح 
Pseudocerastes 

urarachnoides 
VIPERIDAE SQUMATA 85 

086/0 - I VU - افعی البرزی Vipera eriwanensis VIPERIDAE SQUMATA 86 

 کک مار ح - - - 031/0
Eristicophis 

macmahoni 
VIPERIDAE SQUMATA 87 

019/0 Endemic - - - آگامای سروزغی لوت 
Phrynocephalus 

lutensis 
AGAMIDAE SQUMATA 88 

019/0 Endemic - - - 
 گکوی انگشت کوتاه

 بالنفرد

Cyrtopodion 

brevipes 
GEKKONIDAE SQUMATA 89 

013/0 Endemic - - - 
گکوی انگشت خمیده 

 بزمان

Cyrtopodion 

golubevi 
GEKKONIDAE SQUMATA 90 

013/0 Endemic - - - 
گکوی انگشت خمیده 

 هرمزگان

Cyrtopodion 

hormozganum 
GEKKONIDAE SQUMATA 91 

013/0 Endemic - - - 
خمیده  گکوی انگشت
 کیابی

Cyrtopodion kiabii GEKKONIDAE SQUMATA 92 

016/0 Endemic - - - 
گکوی انگشت خمیده 

 کرمان

Cyrtopodion 

kirmanense 
GEKKONIDAE SQUMATA 93 

016/0 Endemic - - - 
 ایفلس تیغهگکوی 

 ایرانی

Mediodactylus 

aspratilis 
GEKKONIDAE SQUMATA 94 

016/0 Endemic - - -  ایالم ایفلس تیغهگکوی 
Mediodactylus 

ilamensis 
GEKKONIDAE SQUMATA 95 

016/0 Endemic - - - 
 ایلس تیغهفگکوی 

 لرستان
Mediodactylus 

stevenandersoni 
GEKKONIDAE SQUMATA 96 
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013/0 Endemic - - - گکوی کوتوله چابهار 
Microgecko 

chabaharensis 
GEKKONIDAE SQUMATA 97 

013/0 Endemic - - - گکوی کوتوله هرمزگان 
Tropiocolotes 

hormozganensis 
GEKKONIDAE SQUMATA 98 

013/0 Endemic - - - گکوی کوتوله نایبند 
Tropiocolotes 

naybandensis 
GEKKONIDAE SQUMATA 99 

067/0 Endemic - - - سوسمار هیرکانی مرکزی Darevskia caspica LACERTIDAE SQUMATA 100 

052/0 Endemic - - - السرتای البرزی 
Darevskia 

defilippii 
LACERTIDAE SQUMATA 101 

067/0 Endemic - - - سوسمار کمی Darevskia kamii LACERTIDAE SQUMATA 102 

067/0 Endemic - - - کلسوسمار شائه 
Darevskia 

schaekeli 
LACERTIDAE SQUMATA 103 

052/0 Endemic - - - استِیِنر سوسمار Darevskia steineri LACERTIDAE SQUMATA 104 

086/0 Endemic - - -  رنجابمارمیاس Eremias kavirensis LACERTIDAE SQUMATA 105 

04/0 Endemic - - - ارمیاس کرمان 
Eremias 

lalezharica 
LACERTIDAE SQUMATA 106 

067/0 Endemic - - - السرتای زاگرسی 
Iranolacerta 

zagrosica 
LACERTIDAE SQUMATA 107 

052/0 Endemic - - - اسکینک مارشکل کویر 
Ophiomorus 

nuchalis 
SCINCIDAE SQUMATA 108 

024/0 Endemic - - - مار کوتوله رشینگر Eirenis rechingeri COLUBRIDAE SQUMATA 109 

016/0 Endemic - - - مار سرسیاه لویتن 
Rhynchocalamus 

levitoni 
COLUBRIDAE SQUMATA 110 

04/0 Endemic - - - مار گورخری 
Spalerosophis 

microlepis 
COLUBRIDAE SQUMATA 111 

177/0 Endemic - - - افعی کوهرنگی 
Montivipera 

kuhrangica 
VIPERIDAE SQUMATA 112 

045/0 - - VU - وزغ تالشی Bufo eichwaldi BUFONIDAE ANURA 

A
M

P
H

IB
IA

N
S

 

113 

240/0 - - VU - سمندر دریاچه ارومیه Neurergus crocatus SALAMANDRIDAE CAUDATA 114 

354/0 Endemic I VU - 
سمندر کوهستانی 
 لرستانی

Neurergus kaiseri SALAMANDRIDAE CAUDATA 115 

159/0 - - CR - سمندر کردستانی 
Neurergus 

derjugini 
SALAMANDRIDAE CAUDATA 116 

104/0 Endemic - - سمندر جویباری ایران ح 
Paradactylodon 

persicus 
HYNOBIIDAE CAUDATA 117 

031/0 Endemic - - قورباغه جنگلی ح 
Rana 

pseudodalmatina 
RANIDAE ANURA 118 

068/0 Endemic - - - وزغ لرستانی 
Bufotes 

luristanicus 
BUFONIDAE ANURA 119 
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 یرده حفاظت یدار دارامهره یگونه ها -1ادامه جدول 

 IUCN Endemic سی گونهنام فار نام علمی گونه خانواده راسته رده رده ردیف
ضریب 

 اهمیت

1.  

F
IS

H
E

S
 

ACTINOPTERYGII ACIPENSERIFORMES ACIPENSERIDAE Acipenser gueldenstaedtii ماهی خاویاری چالباش CR - 286/0 

2.  ACTINOPTERYGII ACIPENSERIFORMES ACIPENSERIDAE Acipenser nudiventris  شی CR - 286/0 

3.  ACTINOPTERYGII ACIPENSERIFORMES ACIPENSERIDAE Acipenser persicus قره برون CR - 286/0 

4.  ACTINOPTERYGII ACIPENSERIFORMES ACIPENSERIDAE Acipenser stellatus اوزون برون CR - 286/0 

5.  ACTINOPTERYGII CICHLIFORMES CICHLIDAE Iranocichla hormuzensis سیکلید هرمز - Endemic 109/0 

6.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES COBITIDAE Cobitis avicennae س  ماهی خاردار ابن سینا - Endemic 109/0 

7.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES COBITIDAE Cobitis faridpaki س  ماهی فرید پاک - Endemic 109/0 

8.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES COBITIDAE Cobitis linea لوچ ماهی خاردار لینه CR Endemic 109/0 

9.  ACTINOPTERYGII CYPRINODONTIFORMES CYPRINODONTIDAE Aphanius arakensis گورخر ماهی اراک EN Endemic 109/0 

10.  ACTINOPTERYGII CYPRINODONTIFORMES CYPRINODONTIDAE Aphanius darabensis گورخر ماهی داراب EN Endemic 078/0 

11.  ACTINOPTERYGII CYPRINODONTIFORMES CYPRINODONTIDAE Aphanius farsicus گورخر ماهی فارسی EN Endemic 109/0 

12.  ACTINOPTERYGII CYPRINODONTIFORMES CYPRINODONTIDAE Aphanius ginaonis گورخر ماهی گنو CR Endemic 286/0 

13.  ACTINOPTERYGII CYPRINODONTIFORMES CYPRINODONTIDAE Aphanius isfahanensis گورخر ماهی اصفهان CR Endemic 153/0 

 یرده حفاظت یدار دارامهره یگونه ها -1ادامه جدول 

 IUCN Endemic نام فارسی گونه نام علمی گونه خانواده راسته رده رده ردیف
ضریب 

 اهمیت

14.  

F
IS

H
E

S
 

ACTINOPTERYGII CYPRINODONTIFORMES CYPRINODONTIDAE Aphanius shirini گورخر ماهی شیرین EN Endemic 109/0 

15.  ACTINOPTERYGII CYPRINODONTIFORMES CYPRINODONTIDAE Aphanius vladykovi گورخر ماهی والدیکف - Endemic 109/0 

16.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Acanthobrama persidis عروس ماهی کر CR Endemic 057/0 

17.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Acanthobrama urmianus عروس ماهی ارومیه EN Endemic 029/0 

18.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Alburnoides nicolausi خیاطه لرستان CR Endemic 029/0 

19.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Alburnoides damghani خیاطه دامغان CR Endemic 029/0 

20.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta anamisensis سیاه ماهی شوشی VU Endemic 021/0 

21.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta gracilis سیاه ماهی درشت پولک VU Endemic 021/0 

22.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Carasobarbus kosswigi ابوهنج VU - 029/0 

23.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Carasobarbus sublimus ابوهنج VU Endemic 029/0 

24.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Chondrostoma esmaeilii کپور پوزه دار اسماعیلی VU Endemic 04/0 

25.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Chondrostoma orientale کپور پوزه دار کر CR Endemic 029/0 
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26.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Garra lorestanensis گل چراغ کور لرستان VU Endemic 286/0 

27.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Garra mondica گل چراغ مند VU Endemic 04/0 

28.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Garra tashanensis گل چراغ کور تشان CR Endemic 286/0 

29.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Garra typhlops گل چراغ کور لرستان VU Endemic 286/0 

30.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Huso huso یای خزرفیل ماهی در CR - 286/0 

31.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE 
Luciobarbus 

brachycephalus 
 VU - 153/0 سس ماهی سر کوچک

32.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Luciobarbus capito سس ماهی سر بزرگ VU - 109/0 

33.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Luciobarbus esocinus  سون VU - 109/0 

34.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE 
Luciobarbus 

subquincunciatus 
 CR - 286/0 سلیمانی

35.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE 
Luciobarbus 

xanthopterus 
 VU - 109/0 گطان

36.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE 
Mesopotamichthys 

sharpeyi 
 VU - 078/0 بنی

37.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Alburnoides idignensis خیاطه دجله - Endemic 016/0 

38.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Alburnoides namaki خیاطه نمک - Endemic 029/0 

39.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Alburnoides qanati خیاطه قنات - Endemic 04/0 

40.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE 
Alburnoides 

tabarestanensis 
 Endemic 04/0 - خیاطه طبرستان

41.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Alburnoides samiii خیاطه سمیعی - Endemic 04/0 

 یرده حفاظت یدار دارامهره یگونه ها -1ادامه جدول 

 ضریب اهمیت IUCN Endemic نام فارسی گونه نام علمی گونه خانواده راسته رده رده ردیف

42.  

F
IS
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ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Alburnus atropatenae مروارید ماهی ارومیه - Endemic 021/0 

43.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Alburnus doriae مروارید ماهی دری - Endemic 04/0 

44.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Romanogobio persus کپور کف زی ارومیه EN Endemic 04/0 

45.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Barbus karunensis سس ماهی کارون - Endemic 057/0 

46.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Barbus miliaris سس ماهی کویر - Endemic 04/0 

47.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta aculeata سیاه ماهی درشت فلس - Endemic 016/0 

48.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta alborzensis سیاه ماهی البرز - Endemic 04/0 

49.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta buhsei سیاه ماهی ریز پولک - Endemic 021/0 

50.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta coadi سیاه ماهی کد - Endemic 029/0 

51.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta ferdowsii سیاه ماهی فردوسی - Endemic 029/0 

52.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta mandica سیاه ماهی مند - Endemic 04/0 
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53.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta pyragi سیاه ماهی فراغی - Endemic 057/0 

54.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Capoeta saadii ه ماهی سعدیسیا - Endemic 021/0 

55.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE 
Capoeta shajariani 

 
 Endemic 029/0 - سیاه ماهی شجریان

56.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE 
Cyprinion tenuiradius 

 
 Endemic 016/0 - لوتک مند

57.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE 
Garra gymnothorax 

 
 Endemic 029/0 - گل چراغ بشار

58.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Garra nudiventris گل چراغ شکم برهنه - Endemic 04/0 

59.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Garra persica گل چراغ پارسی - Endemic 04/0 

60.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Squalius namak عروس ماهی نمک - Endemic 057/0 

61.  ACTINOPTERYGII GOBIIFORMES GOBIIDAE Ponticola iranicus گاو ماهی ایرانی - Endemic 016/0 

62.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Eidinemacheilus smithi س  ماهی کور لرستان VU Endemic 286/0 

63.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Oxynoemacheilus kiabii س  ماهی کیابی EN Endemic 109/0 

64.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Paracobitis persa س  ماهی تاجدار کر CR Endemic 057/0 

65.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Paraschistura abdolii س  ماهی عبدلی VU Endemic 153/0 

66.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Paraschistura aredvii س  ماهی آناهیتا EN Endemic 153/0 

67.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Paraschistura delvarii س  ماهی دلواری VU Endemic 109/0 

68.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Paraschistura 

hormuzensis 
 EN Endemic 153/0 س  ماهی هرمز

 یرده حفاظت یدار دارامهره یگونه ها -1ادامه جدول 

 IUCN Endemic نام فارسی گونه نام علمی گونه خانواده راسته رده رده ردیف
ضریب 

 اهمیت

69.  
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ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Paraschistura 

naumanni 
 VU Endemic 109/0 س  ماهی نئومان

70.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Paraschistura nielseni س  ماهی نیلسن EN Endemic 078/0 

71.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Sasanidus 

kermanshahensis 

اری س  ماهی جویب
 کرمانشاه

EN Endemic 021/0 

72.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Oxynoemacheilus 

elsae 

س  ماهی جویباری 
 ارومیه

- Endemic 021/0 

73.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Oxynoemacheilus 

freyhofi 

س  ماهی جویباری 
 فریهوف

- Endemic 021/0 

74.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Oxynoemacheilus 

karunensis 

س  ماهی جویباری 
 کارون

- Endemic 029/0 
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75.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Oxynoemacheilus 

persa 
 Endemic 021/0 - س  ماهی جویباری کر

76.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Oxynoemacheilus 

tongiorgii 

س  ماهی جویباری 
 تونگیور

- Endemic 029/0 

77.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Paracobitis 

abrishamchiani 

س  ماهی تاجدار 
 ابریشمچیان

- Endemic 029/0 

78.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Paracobitis 

basharensis 
 Endemic 04/0 - اجدار بشارس  ماهی ت

79.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Paracobitis hircanica 
س  ماهی تاجدار 
 هیرکان

- Endemic 029/0 

80.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Paracobitis 

malapterura 
 Endemic 029/0 - س  ماهی تاجدار

81.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 

Paraschistura 

bampurensis 

 

 Endemic 04/0 - س  ماهی بمپور

82.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE Paraschistura susiani س  ماهی شوشی - Endemic 029/0 

83.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Turcinoemacheilus 

bahaii 
 Endemic 078/0 - ه بهاییلوچ کوتول

84.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Turcinoemacheilus 

hafezi 
 Endemic 057/0 - لوچ کوتوله حافظ

85.  ACTINOPTERYGII CYPRINIFORMES NEMACHEILIDAE 
Turcinoemacheilus 

saadii 
 Endemic 029/0 - لوچ کوتوله سعدی

86.  ACTINOPTERYGII SALMONIFORMES SALMONIDAE Salmo caspius آزاد ماهی دریای خزر CR - 286/0 

87.  ACTINOPTERYGII SILURIFORMES SISORIDAE Glyptothorax silviae گربه ماهی سیلویا - Endemic 021/0 
**  زاگرسیدم دراز()هامسترزیبا موش * (Aquila clanga) ح: غیر حمایت شدهیت شده  غدر خطر انقراض  ح:حما ا:***)حواصیل بزرگ(  خ    

 

 

 یجانور یهارده یبند تیاولو -2جدول 

 ضریب اهمیت رده جانوری ردیف ضریب اهمیت رده جانوری ردیف
 467/0 دوزیست 4 160/0 پستاندار 1
 277/0 ماهی 5 095/0 پرنده 2
  160/0 خزنده 3
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 کشور یداران حفاظتدوده پراکنش مهرهوحش در ارتباط با مح اتیح یهاپناهگاه یهایژگیو یبرخ -3جدول 

 ردیف
نام پناهگاه حیات 

 وحش
 محل جغرافیایی مساحت )هکتار(

دهی میزان پوشش

محدوده پراکنش 

داران حفاظتی مهره

)%( 

حداکثر ارزش 

 حساسیت

حداکثر تعداد 

گونه تحت 

 پوشش

دهی میزان پوشش

محدوده داغ 

 جانوری )%(

 76 12 513/0 91 آذربایجان شرقی 89014 کیامکی 1

 - 14 126/0 100 آذربایجان غربی 877 تاالب کانی برازان 2

 - 5 049/0 100 آذربایجان غربی 4880 دشت سوتا وحمامیان 3

 - 5 088/0 73 اصفهان 114156 قمیشلو 4

 - 9 111/0 100 اصفهان 3623 کاله قاضی 5

 - 9 091/0 100 اصفهان 168960 موته 6

 - 5 065/0 25 اصفهان 271000 یخاب 7

 - 6 118/0 100 اصفهان 305433 عباس آباد 8

 - 1 004/0 93 خراسان جنوبی 21785 تاالب کجی نمکزار 9

 - 6 126/0 71 خراسان جنوبی 1516994 نایبندان طبس 10

 - 3 037/0 65 خراسان جنوبی 63555 رباط شور 11

 - 4 100/0 100 خراسان شمالی 69174 میاندشت 12

 - 4 025/0 100 خراسان رضوی 46854 یحیدر 13

 - 3 031/0 100 خراسان رضوی 23107 شیر احمد 14

 - 1 056/0 100 خراسان رضوی 28816 دشت الغری 15

 - 10 088/0 100 خوزستان 2476 میانگران 16

 - 21 210/0 100 خوزستان 328923 شادگان 17

 - 4 056/0 100 زنجان 29812 انگوران 18

 - 12 241/0 100 سمنان 303401 توران 19

 - 10 145/0 65 سمنان 150057 خوش ییالق 20

 - 8 047/0 75 سیستان و بلوچستان 293031 هامون 21

 - 18 189/0 84 فارس 153721 بختگان 22

 - 8 116/0 100 کردستان 3292 زریوار 23

 - 3 048/0 100 کرمان 28170 روچون 24

 - 3 073/0 42 کرمان 1352741 دربند راور 25

 - 3 063/0 100 کرمان 45250 زریاب 26

 - 2 009/0 100 کرمان 5582 مهروئیه 27

 - 11 137/0 100 کرمانشاه 41713 بیستون 28

 - 11 073/0 100 گیالن 1085 امیرکالیه 29

 - 10 162/0 100 گیالن 1074 لوندویل 30

 - 22 217/0 100 گیالن 360 سلکه 31

 - 22 217/0 100 گیالن 1209 سرخا نگل 32

 - 22 217/0 100 گیالن 444 چوکام 33

 8 21 467/0 100 مازندران 66933 میانکاله 34

 - 11 136/0 100 مازندران 16904 دودانگه 35

 - 18 550/0 100 مازندران 56 دشت ناز 36

 41 18 550/0 100 مازندران 1041 سمسکنده 37

 100 23 531/0 100 مازندران 47 فریدونکنار 38

 - 2 012/0 100 مرکزی 17300 جا سب 39

 - 4 058/0 100 مرکزی 10616 راسبند 40

 - 4 045/0 91 یزد 77175 بوروئیه 41

 - 5 073/0 68 یزد 175208 دره انجیر و نی باز 42

 - 7 067/0 100 لرستان 24824 سفیدکوه 43
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  یریگجهینت -4
ب ه  یس تیتن وع ز یاز اجزا یکیبه عنوان  یجانور یهاحفاظت از گونه

ه ا دارن د، م ورد آن یو بقا هاستمیکه در اکوس یمهم ارینقش بس لیدل
 یراستا بررس نیاست. در ا رندگانیگمیو تصم نیسرزم زانیرتوجه برنامه

ها آن تیحما یبرا یزیرها و برنامهها، پراکنش آنگونه یحفاظت تیوضع
ه ا ک اهش رو ب ه رش د آن از توان دیم  ،یتیریمشخص م د مناطقدر 
 یهاگون ه ییمنظور در مطالعه حاضر ب ا شناس ا نی. به ادینما یریجلوگ
مح  دوده  ،یو مل   یالملل  نیب یس  طح حف  اظت یدار دارامه  ره یج  انور

)ارزش  تیحساس  زانی ه ا از نظ ر مآن یبن دتیها، و اولوپراکنش آن
 ابت  دا نقش  ه ،یس  تیتن  وع ز خصص  ان( مط  ابق ب  ا نظ  رات متیحف  اظت
داغ  یهاو مح دوده هی ته یاگون ه یو غنا تیارزش حساس یبندطبقه
 یپ راکنش ش بکه فعل  یالگ و لیشد، سپس، به تحل ییشناسا یجانور
ش ده  ادی  یهاوحش کش ور در ارتب اط ب ا مح دوده اتیح یهاپناهگاه

 ،یج انور یه ارده انی نش ان داد، در م جیپرداخته شد. همانطور که نتا
از نظ ر حس اس ب ودن ب ه خ ود  ییب اال تی اولو ه ایو ماه ستانیدوز

. ام ا ده دیه ا را نش ان م حفاظت آن یاختصاص دادند که ارزش باال
کمتر  هایرده ماه ژهیها به ورده نیاست که ا نیکه وجود دارد ا یانکته

 رد لیدل نیمورد توجه بودند و به هم یحفاظت یزیردر مطالعات و برنامه
( 1398و همک اران ) یر مطالع ه محم ودشدند. د یمطالعه حاضر بررس

کش ور پرداخت ه ش د و  یس ردآب انی ماه یحف اظت یبندتیتنها به اولو
مورد توجه نب ود و در مطالع ه  یتیریها در مناطق مدموضوع حفاظت آن

Yousefi ( ن2020و همکاران )کیان دم یگونه م اه 15 یبه بررس زی 
ارزش  یدارا یهاگونهشد و پنج گونه به عنوان  هپرداخت نیریش یهاآب
ک ه  ییها. گون ه شد یمعرف ندهیحفاظت در آ یزیربرنامه یبرا یحفاظت

ها نق ش س لول تیارزش حساس  زانی م شیها در اف زاتکرار حضور آن
که در  ییهابه خصوص آن رندیقرار گ شتریمورد توجه ب توانندیداشته، م
ش  امل؛ ها گون  ه نی  حض  ور دارن  د. ا زی  ن یداغ ج  انور یهامح  دوده
 د،یس فدمییای درعقاب ،یش اهشن ، عقاب ،یاقهوهخرس ،یرانیاپلن 
 زدار،ی  مهم پش  ت الک ،یمرک  ز یرک  انیه سوس  مار ،یمعم  ولیقم  ر
 چالب اش، یاری خاو یم اه ،یکوهستان سمندر ،ییاروپایابرکهپشتالک
 بزرگس ر یم اه و س س خ زریای در یماه لیبرون، فبرون، اوزونقره
و  ای ن یدر مطالعه فره اد یرانیشده، پلن  ا ادی یهاگونه انی. از ماست

(، و 1395و همکاران ) یوسفیدر مطالعه  ی(، عقاب شاه1394همکاران )
(، با اس تفاده از 1396و همکاران ) یدر مطالعه محمد یسمندر کوهستان

ش ناخته  یحف اظت تی اولو یمتفاوت از مطالع ه حاض ر، دارا ییهاروش
پرنده در  یهادر مطالعه حاضر باال بودن تعداد گونه ن،یوه بر اعال شدند.
 .حفاظت نشان داد یرده را برا نیا تیاهم زین یداغ جانور یهامحدوده

چه ار و پ نج  یدهپوش ش زانی م ،یدهپوش ش یبررس جیمطابق با نتا
توس ط  یداغ ج انور یهاها و مح دودهدرصد مح دوده پ راکنش گون ه

 ای  فیمورد قضاوت قرار داد و آن را ض ع توانینم را یفعل یهاپناهگاه
ش ده در س طح  نییتع یکه اهداف حفاظت لیدل نینمود، به ا یخوب تلق

 یه ابا عنوان یبا در نظر گرفتن تمام مناطق حفاظت یمل ایو  یالمللنیب
وح ش در نظ ر  اتی ح یه امطالعه تنها پناهگاه نیمختلف است و در ا

ب ه ص ورت جداگان ه  یمناطق فعل یود، با بررسوج نیاند. با اگرفته شده
 یه اهاح دا  پناهگا یکه ه دف اص ل یجانور اریبر اساس مع توانیم
 یدهاز پوش ش زانی م نی مؤثر ب ودن ا باوحش است، در ارتباط  اتیح

 یادآوری ق رار داد.  یبحث نمود و نقش و عملکرد مناطق را مورد بررس
کامل، انتخاب درست منطقه  یدهپوشش زانیاست که م دینکته مف نیا

 تیکه حداکثر ارزش حساس  یا. منطقهدهدیمرز آن را نشان م نییو تع

 10از  شیب  یگونه حف اظت دادحداکثر تع نکهیا ایاست،  3/0از  شیآن ب
دو فاکتور در مکان درست  نیاز نظر ا زیگونه را تحت پوشش خود دارد، ن

دارد. در  ییب اال یف اظتاس ت ک ه ارزش ح ییچرا که، در جا قرار گرفته
و تع داد گون ه  تیکامل، ارزش حساس  یدهبا پوشش یامجموع منطقه
تواند نقش و عملکرد خ ود را ب ه عن وان پناهگ اه یباال، م تیتحت حما

 31مطالعه حاض ر نش ان داد ک ه  جی. نتادینما فایا یوحش به خوب اتیح
س ب ق رار ها( در مک ان منادرصد کل پناهگاه 72) وحشاتیپناهگاه ح

را پوشش  یداران حفاظتپراکنش مهره یهادارند و به طور کامل محدوده
راور ن  دو درب خ  ابیدو منطق  ه  مان  دهیمن  اطق باق انی  . از مدهن  دیم  

هستند. در  یشتریو مطالعه ب یبررس ازمندیدارند و ن یفیضع یدهپوشش
(، 1397و همک اران ) یف یمطابق ب ا مطالع ه لط خاب،یارتباط با منطقه 
دسترس  رقابلیغ ایقابل دسترس هستند  یکه به سخت ییهاوجود بخش

و  شیپ ا یرو شیدرص د منطق ه( از مس ائل پ  30از  شی)ب  باشندیم
ع دم ثب ت نق اط  لیاز دال یکی تواندیمنطقه است و م نیپژوهش در ا
 هی آن را توج فیض ع یدهپوش ش یها در آن باشد و تا حدحضور گونه

مطالعه، چهار پناهگاه  نیآمده در ابه دست جیابر اساس نت نیهمچن کند.
از انتخ اب  یموفق یهانمونه انکالهیو م دونکناریدشت ناز، سمسکنده، فر

کام ل،  یدهوحش در کشور هستند که با پوشش اتیمناسب پناهگاه ح
 دهن دیقرار م تیبا ارزش را مورد حما یحفاظت یهااز گونه ییتعداد باال
ارتباط بر  نی. در اکنندیم فایا نهیزم نیدر ا یثرنقش مؤ بیترت نیو به ا

 ژهی ها ب ه وگون ه یو ارزش ب اال یاگون ه یاساس مطالعه حاضر، غنا
( ب ه تن وع 1392) ی. ع ادلش ودیم  دهی ش ده د ادیپرندگان در مناطق 

( در منطق  ه 1394و همک  اران ) یمروت   انکال  ه،یدر منطق  ه م یاگون  ه
و  یناز و اقدس ( در منطقه دشت1392) یآبادضیو ف انیاده دونکنار،یفر
وجود در منابع  نی( در منطقه سمسکنده اشاره داشتند. با ا1394) یکانیتل
منطقه سمس کنده  ژهیمناطق به و نیدر ا یانسان دیشده، عوامل تهد ادی
م دت ب ه خط ر  یه ا را در ط والنآن تی مورد توجه بود که موجود زین

ه ا ب ه عن وان پناهگ اه نقش مؤثر آن یفایا یبرا یانعانداخته است و م
 یحف اظت زانیرمطالعه حاض ر ب ه برنام ه جینتاوحش خواهد شد.  اتیح

داران مهم مهره یهانسبت به گونه یتا شناخت کل دینمایکشور کمک م
وحش  اتیح یهاپناهگاه یها توسط شبکه فعلآن تیحما زانیکشور و م

انتخ اب  ،یح من اطق فعل ب ه اص ال ن دهیاساس در آ نیکنند و بر ا دایپ
از  شتریب تیمؤثر جهت حما یزیرامهو برن دیو کارآمد مناطق جد یمنطق
نکت ه  نی کش ور بپردازن د. ذک ر ا یس تیتنوع ز تیها و در نهاگونه نیا

ها و اطالعات موجود و در است که مطالعه حاضر بر اساس داده یضرور
ه ا ب ه داده-1 د؛شویم شنهادیآن پ لیدسترس انجام شد، به منظور تکم

مطالعه و  نیشده در ا یبررس یاهگونه یشده برا دیینقاط حضور تا ژهیو
و  لی نش دند تکم یک ه بررس  یرده حف اظت یدارا یهاگون ه نیهمچن

 یه او به روز ک ردن داده لیبا تکم -2به روز شوند،  جیمطابق با آن نتا
کنش در پ را یهامح دوده یبررس  ،یحفاظت یجانور یهامرتبط با گونه

دقت مح دوده پ راکنش  ابا ابعاد حداقل قلمرو آنها انجام شود ت یاشبکه
 گردد. شتریو خزنده ب ستیدوز یهاها به خصوص گونهگونه یبرا

 

 یسپاسگزار
 درض ایحم ،یوس فیمسعود  ،یعباس عاشور ،دکتر انیاز آقا سندگانینو
 ادیص  ،ش عبانی زادهی عل نیافش ،یباقر نظام ،یکم یقل یحاج ،ییرضا
 الی آرش جوالده، دان ،یکامران کمال ،مهندسو آقایان  النلو،یئ یخیش
 یهاکه در انجام پ ژوهش حاض ر از مش اوره یزارع اصغریو عل یرین
 .ندینمایم یدردانبهره بردند، تشکر و ق شانیا یعلم
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  منابع 
ش عاع )  (Alburnoides qanati)ن گ زارش م اهی خیاط ه قن اتی. اول ی1391اسماعیلی، ح.، تهامی، م.، پارسی، ب.، صیادزاده، گ.، حجتی، ع.،   -

 .76 - 73 ص، 2، شماره 4پژوهشی محیط زیست جانوری، سال -بالگان: کپور ماهیان( از حوضه آبریز سیرجان. فصلنامه علمی
. س ومین هم ایش سراس ری . بررسی وضعیت اکولوژیکی پناهگاه حیات وحش سمسکنده جهت م دیریت حف اظتی آن1394اقدسی، ش.، تلیکانی، ح.  -

 محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی،  تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست.

. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه و وضعیت حفاظتی گونه به شدت در خطر انق راض 1395تندوران زنگنه، م.، فاخران اصفهانی، س.، پورمنافی، س.، سن، ج.  -
 .23 -11، ص 17، شماره 5در استان های لرستان و خوزستان، مجله بوم شناسی کاربردی، سال  (Neurergus kaiseri)ندر لرستانی سم

 . شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی.1391جعفری، ع.  -

های صحیح از طریق اولویت بندی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. م دیریت د برای تعیین ترجیحای جدی. پیشنهاد شیوه1396زاده، م. کار، ا.، یعقوبدانه -
 .18 - 9 ، ص6، شماره 2. دوره محیط زیست

)  (Bufo eichwaldi)زیس  ت شناس  ی و الگ  وی غ  ذایی گون  ه آس  یب پ  ذیر وزغ تالش  ی .1397. فتح  ی نی  ا، ب.، بخش  ی، یح.، دروی  ش نی  ا، -
(Amphibia; Anura Bufonidae61 - 55 ، ص2، شماره 7ل پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی، سا -در ایران، مجله علمی. 

 شناسی.. مارهای ایران، انتشارات ایران1397رجبی زاده، م.  -

نقده. محیط زیست های تمرکز با اولویت باالی حفاظتی برای پرندگان، مطالعه موردی: شهرستان . تعیین کانون1395شیخی ئیالنلو، ص.، کریمی، س.   -
 .38 - 29 ، ص3، شماره 8جانوری، سال 

در استان مازندران ) شهرس تان   (Rana pseudodalmatina). مطالعه تولید مثل قورباغه جنگلی1396صباغی رستمی، ن.، کمی، ح.، اخلی، ن.  -
 . 144 - 137 ، ص4، شماره 9بهشهر(، فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، سال 

  .. راهنمای صحرایی پستانداران ایران، چاپ سوم، کانون آشنایی با حیات وحش1388ه.  ضیایی، -
 .51 -37 ، ص1برداری از منابع طبیعی، جلد اول، شماره . راهبردهای حفاظت تاالب حفاظت شده میانکاله. حفاظت و بهره1392عادلی، ا.  -
. اولویت بندی حفاظتی پستانداران ایران ب رای م دیریت کارآم د، مح یط 1394مدی، ح. فرهادی نیا، م.، محمدی، ع.، اشرفی، س.، اشرف زاده، م.، مح -

 .475 - 461 ، ص3، شماره 68زیست طبیعی ، منابع طبیعی ایران، دوره 
 .، اطلس پرندگان ایران، سازمان محیط زیست ایران1391کابلی، م.، علی آبادیان، م.، توحیدی فر، م،  -
 .. اطلس پستانداران ایران، سازمان محیط زیست1395الهی، ک.  کرمی، م.، قدیریان، ط.، فیض -
 .شناسی. راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران، انتشارات ایران1397کمالی، ک.  -
یط زیس ت بن دی حف اظتی دوزیس تان ای ران. مح . اولویت1396زاده، م.، خاکی، س.، ایمانی هرسینی، ج.، ک ابلی، م. محمدی، ع.، کمالی، ک.، نظری  -

 .136 - 131 ، ص4، شماره 9. سال جانوری
بن دی ذخ ایر ژنتیک ی ماهی ان س ردابی کش ور از . ارزی ابی و اولویت1398کار، ح. آباد، ج.، حسینی، ع.، گن دممحمودی، ر.، علیزاده، م.، مهدوی جهان  -

 .  64 - 51 ، ص1، شماره 3سال  پروری پیشرفته،برداری. علوم آبزیهای حفاظت و بهرهجنبه

 . SWOTالمللی فریدونکنار بر اساس م دل های اکولوژیکی و توسعه گردشگری تاالب بین. بررسی قابلیت1394مروتی، م.، عمویی، ح.، احمدپور، م.  -
 گردی و توسعه پایدار محیط زیست، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. اولین همایش ملی طبیعت

 اطلس خزندگان ایران. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست..  1392فهیمی، ه.ک.،  کمالی، ا.، مظفری، -

. تعیین ارزش حفاظتی اکوسیستم طبیعی: مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری. دومین همایش ملی 1392آبادی، ی. هادیان، س.، فیض -
 اندیشان محیط زیست فردا. ریزی محیط زیست، همدان، شرکت همحفاظت و برنامه

 . اطلس دوزیستان ایران. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.1392ایزدیان، م.  ر.، فالحی، ه.، بهفر، م.، سعیدی، س.، سیاهکلرودی،یوسفی  -
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