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چکیده
کاهش جمعیت و خطر پیش رو انقراض دوزیستان نیازمند اقدامی ضروری در جهت حفظ و حمایت از آنها است .دستیابی به فهرست
گونههای با اولویت حفاظت میتواند عامل موثری بهمنظور تخصیص کارآمد منابع محدود برای حفاظت باشد .در حال حاضر  22گونه از دوزیستان
در ایران زیست میکنند که در مطالعه حاضر 15 ،گونه از دوزیستان ایران بر پایه جایگاه حفاظتی گونهها ( )IUCNو تمایز تکاملی ( )EDبرای
انجام اقدام حفاظتی و تدوین برنامههای پایش طوالنی مدت ،اولویت بندی شدند .نتایج حاصل نشان داد که در میان گونههای مورد بررسی،
دوزیستان دمدار ( )Caudataبراساس جایگاه تکاملی و درجه تهدید ،بیشترین اولویت را برای حفاظت دارا هستند .گونه سمندر غارزی
( )Paradactylodon gorganensisو سمندر لرستانی ( )Neurergus kaiseriدو گونه با بیشترین امتیاز هستند و بنابراین بهشدت نیازمند اجرای
اقدام حفاظتی هستند تا بتوان به بقای درازمدت آنها امیدوار بود .در نهایت چند راهکار و برنامه پایش از قبیل تکثیر در اسارت ،حفاظت از
گونههای با اولویت باالی حفاظتی پیشنهاد شده است .همچنین پیشنهاد میگردد بهمنظور معرفی مناطق حفاظتی آتی از ترکیب مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه ،اولویتبندی حفاظتی گونهها و زیستگاهها براساس روشهای فعلی استفاده گردد.
کلمات کلیدی :دوزیستان ،جایگاه حفاظتی ،تمایز تکاملی ،خطر انقراض ،ایران
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مقدمه
کشور ایران بهدلیل برخورداری از تنوع باالی اقلیمی و توپوگرافیکی
دارای تنوع باالیی از مهرهداران است .تاکنون در حدود  1172گونه
مهرهدار در ایران شناسایی شده است که شامل 174گونه ماهی (فیروز،
1387؛ مجنونیان 22 ، )1384 ،گونه دوزیست (بلوچ و کمی،)1385 ،
حدود  241گونه خزنده (لطیفی1379 ،؛ رستگار پویانی و همکاران،
 535 ،)1385گونه پرنده (کابلی )1395 ،و  200گونه پستاندار (کرمی
و همکاران )1395 ،است .در بین ردههای موجود ،دوزیستان با 22
گونه کمترین تنوع را دارا هستند ،اما با همین تنوع کم در بین 22
گونه شناخته شده در ایران تعداد شش گونه از آنها
(،P. persicus ،Neurergus kaiseri ،Paradactylodon gorganensis
 )Rana pseudodalmatina ،Bufotes luristanicusبومی فالت ایران
هستند ( .)2017 ،AmphibiaWebدر بین گروه مهرهداران ،دوزیستان
بیشترین نسبت گونههای تهدید شده را دارا هستند (2004 ،Baillie؛
 .)2006 ،Cushmanبهطوریکه از هر سه گونه دوزیست در دنیا یک
گونه از آنها در تهدید انقراض قرار دارد ) .)2006 ،Cushmanدر بین
دوزیستان ایران نیز ،دوزیستان دمدار وضعیت وخیمتری دارند ،به
طوریکه سه گونه دارای وضعیت بحرانی ( ،)CRیک گونه آسیبپذیر
( )NTو دو گونه نزدیک به تهدید ( )NTهستند (.)2015 ،IUCN
با شرایط وصف شده باید اذعان نمود که تمامی تالشهای حفاظتی
در ایران بیشتر برای گروه مهرهداران بزرگجثه متمرکز بوده است و
در این بین خزندگان و دوزیستان کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .در
حالیکه بیشتر دوزیستان کشور در فهرست غیرحمایت شده سازمان
حفاظت محیط زیست قرار دارند (کمالی .)1392 ،همچنین انتخاب و
معرفی مناطق حفاظتشده اغلب با توجه به حضور جمعیتهای
سمدارانی نظیر کل و بز وحشی (  ،)Capra aegagrusقوچ و میش
( )Ovis orientalisو آهو ( )gazella subgutturosaو گوشتخوارانی
چون خرس قهوهای ( ،)Ursus arctosپلنگ ( panthera pardus
 )saxicolorو یوزپلنگ ( )Acinonyx jubatus venaticusبوده است
(درویشصفت .)1385 ،اگرچه در سالهای اخیر پژوهشهایی درخصوص
حفاظت از دوزیستان در ایران منتشر شده است (،Rastegar-Pouyani
 Sharifi ;2004 ،Sharifi ;2006 ،2003و همکاران Sharifi ;2008
و همکاران .(2013 ،اما شکلگیری شبکه مناطق حفاظتشده کشور
بهندرت با حفاظت از گونههای مهرداران کوچک جثه مانند دوزیستان
و بهویژه گونههای در خطر انقراض آن همخوانی دارد.
تعداد کم و اندازه کوچک جمعیت ،روند کاهشی اندازه جمعیتهای
موجود ،تخریب زیستگاهها و حتی برداشت غیرقانونی و بیرویه در
مورد برخی گونههای در تهدید دوزیستان در ایران ،ضرورت اقدام فوری
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در راستای اتخاذ تدابیری بهمنظور حفاظت و حمایت از آنها را قابل
توجیه میسازد .بهدلیل محدودیتهای مالی و انسانی روشهای مختلفی
برای اولویتبندی گونهها برای حفاظت و برای تخصیص منابع شکل
گرفته و توسعه یافتهاند ،یکی از روشهای موجود برای اولویتبندی
حفاظتی گونهها بر پایه ترکیبی از وضعیت حفاظتی گونهها و تمایز
تکاملی آنها شکل گرفته است ( Issacو همکاران .)2007 ،تعداد 799
گونه از دوزیستان و  5419گونه از پستانداران دنیا براساس روش ذکر
شده برای حفاظت موثر اولویتبندی شدهاند و فهرستی از  100گونه
دوزیست و پستاندار با اولویت باال برای حفاظت در دنیا منتشر شده
است ( Issacو همکاران2007 ،؛  Issacو همکاران .)2012 ،همچنین
در طی پژوهشی با استفاده از روش  EDGEپراکنش گونههای دوزیستان
و پستانداران در کل دنیا براساس وضعیت تکاملی و جایگاه حفاظتی
آنها نقشهسازی شد و مناطقی که بیشترین تعداد گونهها را براساس
این روش در خود جای دادهاند برای برنامهریزی حفاظتی معرفی شد
( Safiو همکاران .)2013 ،در ایران تاکنون تنها پستانداران توسط
فرهادینیا و همکاران ( )1394طی مطالعهای با رویکرد مشابه با این
پژوهش برای مدیریت کارآمد اولویت بندی شدهاند.
هدف پژوهش حاضر ،اولویتبندی حفاظتی دوزیستان ایران است
که برمبنای تلفیق دو عامل تمایز تکاملی و وضعیت حفاظتی آنها
صورت گرفت تا بتوان با توجه به محدودیت منابع برای تدوین یک
چارچوب منطقی برای تخصیص منابع موجود بهمنظور اقدامهای
مدیریتی آینده و همچنین تضمین بقای بلندمدت گونههای دوزیستان
ایران در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد.

مواد و روشها
در مطالعه حاضر 15 ،گونه از دوزیستان ایران (Rastegar-Pouyani

و همکاران )2008 ،با استفاده از درجه تهدید گونهها ()2015 ،IUCN
و جایگاه تکاملی هر گونه ( Issacو همکاران )2012 ،اولویتبندی شدند.
در این رویکرد که یک روش جدید بر پایه جایگاه تکاملی و وضعیت
حفاظتی جهت اولویتبندی حفاظتی دوزیستان است ،با ترکیب تمایز
تکاملی ( )Evolutionary Distinctiveness:EDو ارزش هر گونه (خطر
انقراض)( ،)Globally Endangeredدوزیستان ازنظر حفاظتی اولویت
بندی میشوند .به این روش بهاختصار Evolutionary ( EDGE
 )Distinctiveness and Globally Endangeredگفته میشود .جایگاه
تکاملی هر گونه با استفاده درخت تبارشناسی دوزیستان دنیا (Issac
و همکاران )2012 ،تعیین و درجه تهدید هر گونه نیز با استفاده از
فهرست سرخ ( )2015 ،IUCNتعیین شد و در نهایت امتیازها EDGE
برای هر گونه به تفکیک با استفاده از فرمول زیر تعیین شد:
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)EDGE= Ln (1+ED) +GE*Ln (2

در این معادله  )Globally Endangered( GEبا استفاده از طبقات
موجود در فهرست سرخ ( )2015 ،IUCNامتیاز دهی میشود .به این
صورت که گونههایی که دارای وضعیت حداقل نگرانی هستند عدد
صفر ( ،)Least Concern=0گونههای نزدیک به تهدید عدد یک
( ،)Near Threatened=1گونههای آسیبپذیر عدد دو (،)Vulnerable=2
گونههای در حال انقراض عدد سه ( )Endangered=3و گونههایی
دارای وضعیت در خطر بحرانی انقراض عدد چهار
( )Critically Endangered=4یا بیشترین امتیاز را کسب میکنند.
در این روش امتیاز  EDGEبرای گونههایی که در طبیعت منقرض
شدهاند ( ،)Extinct In the Wildگونههایی که اطالعات کافی برای
ارزیابی طبقه تهدید آنها در دسترس نیست ( )DDو همچنین گونههایی
که وضعیت آرایه شناختی آنها مشکوک است ،تعیین نشده است.

نتایج

ایران بر حسب جایگاه حفاظتی در  )2015 ،IUCN( IUCNو جایگاه
تکاملی ( Issacو همکاران )2012 ،آنها براساس روش  EDGEاولویت
بندی شدند (جدول .)1نتایج نشان میدهد که سمندر غاری ایران
( )Paradactylodon gorganensisو سمند لرستانی ( Neurergus
 )kaiseriبهدلیل داشتن امتیاز تبار شناختی باال و وضعیت حفاظتی
در آستانه انقراض ( )CRبهعنوان با اولویتترین گونهها برای حفاظت
تشخیص داده شدند (شکل  .)1سمندر کردستان ()N. microspilotus
نیز با وضعیت حفاظتی در آستانه انقراض امتیاز تبارشناختی متوسطی
داشته و بهعنوان سومین گونه با اولویت باالی حفاظتی و همچنین
سمندر آذربایجان ( )N. crocatusنیز با امتیاز تبارشناختی متوسط و
با وضعیت حفاظتی آسیبپذیر ( )VUبهعنوان چهارمین گونه با اولویت
باال شناخته شدند .وزغ پابیلچهای سوری ()Pelobates syriacus
بیشترین امتیاز تبارشناختی را در بین دوزیستان ایران دارا است ،ولی
چون وضعیت حفاظتی این گونه حداقل نگرانی ( )LCاست ،در جایگاه
ششمین گونه با اولویت باالی حفاظتی قرار گرفته است.

از آنجاییکه جایگاه تکاملی برخی از گونههای دوزیست کشور
هنوز تعیین نشده است بنابراین در مطالعه حاضر 15 ،گونه از دوزیستان
جدول  : 1اولویتبندی حفاظتی  15گونه دوزیست در ایران .اطالعات طبقه حفاظتی گونهها از ( )15و  EDاز ( )27است
رتبه

نام فارسی

نام علمی

1

سمندر غاری ایران

2
3
4

سمندر کوهستانی لرستان
سمندر کوهستانی کردستان
سمندر کوهستانی آذربایجان

5

سمندر آتشین

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

وزغ بیل پای سوری
سمندر جویباری ایرانی
قورباغه مردابی بلوچی
سمندر تاجدار جنوبی
قورباغه مردابی جنگلی
قورباغه درختی
وزغ لرستانی
وزغ سبز خراسانی
وزغ بی گوش معمولی
وزغ مرمری

راسته

خانواده

IUCN Category

ED Score

EDGE Score

Paradactylodon
gorganensis
Neurergus kaiseri

Caudata

Hynobiidae

CR

20/04571

5/819

Caudata

Salamandridae

CR

N. microspilotus

Caudata

Salamandridae

CR

N. crocatus
Salamandra
infraimmaculata
Pelobates syriacus

Caudata

Salamandridae

VU

17/56519
17/56518
17/56518

5/693
5/693
4/307

Caudata

Salamandridae

NT

24/27175

3/922

Anura

Pelobatidae

LC

Paradactylodon. persicus

Caudata

Hynobiidae

NT

Euphlyctis cyanophlyctis

Anura

Ranidae

LC

Triturus karelinii

Caudata

Salamandridae

LC

Rana macrocnemis

Anura

Ranidae

LC

Hyla savignyi

Anura

Hylidae

LC

Bufotes luristanicus

Anura

Bufonidae

LC

Bufotes. Oblongus

Anura

Bufonidae

LC

Bufotes. surdus

Anura

Bufonidae

LC

Duttaphrynus. stomaticus

Anura

Bufonidae

DD

46/36441
20/04571
14/59301
12/76943
7/75555
5/90647
4/86171
4/86171
4/86171
9/18803

3/857
3/739
2/746
2/622
2/169
1/932
1/768
1/768
1/768
0
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شکل  : 1نمودار اولویت بندی حفاظتی  15گونه از دوزیستان ایران براساس روش EDGE

بحث
اولویتبندی حفاظتی گونهها راهکار مناسبی در راستای تدوین
برنامهها و اولویت بندی اقدامهای مدیریتی وحفاظتی در سطح ملی
محسوب میشود Issac .و همکاران ( )2012تعداد  799گونه از
دوزیستان دنیا را با استفاده از روش  EDGEاولویتبندی نموده و
تعدا  100گونه با اولویت باال برای حفاظت را معرفی نمودند .در
فهرست  100گونه آنها دوزیستان دمدار در دنیا باالترین امتیاز
 EDGEرا بهخود اختصاص دادهاند .در بین گونههای دوزیستان ایران
نیز دوزیستان دمدار باالترین امتیاز  EDGEرا کسب کردند و بین
آنها سمندر غاری ( )Paradactylodon gorganensisبا امتیاز EDGE
 5/435با اولویتترین گونه برای حفاظت شناخته شد و بعد از آن نیز
سمندر لرستان و سمندر کردستان بهترتیب دومین و سومین گونه با
اولویت برای حفاظت هستند .همچنین بررسی فهرست  100گونه
دوزیست دنیا ( Issacو همکاران  )2012با بیشترین اولویت برای
حفاظت نشان میدهد سمندر غاری ایران ( )P. gorganensisرتبه 31
و سمندر لرستانی نیز در رتبه  45قرار دارد .بررسی میزان همپوشی
شبکه مناطق حفظت شده کشور در سال ( 94پارکهای ملی ،پناهگاه
حیاتوحش ،مناطق حفاظتشده) با پراکنش چهار گونه با اولویت باالی
حفاظتی نشان داد که فقط بخشی از محدوده پراکنش گونه سمندر
کردستانی در داخل مناطق حفاظتشده (منطقه حفاظتشده کوساالن
و شاهو) قرار دارد (شکل  )2بنابراین پیشنهاد میشود در توسعه شبکه
مناطق حفاظت شده در کشور در آینده گونههای دوزیستان بهعنوان
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یک عامل موثر برای انتخاب مناطق جدید حفاظتی مدنظر قرار داده
شوند.

شکل  .2همپوشی زیستگاه چهار گونه سمندر با امتیاز باالی
 EDGEبا شبکه مناطق حفاظت شده کشور

با توجه به آنکه سمندر غاری ایرانی از چند زیستگاه محدود
(بلوچ و کمی1385 ،؛  Ebrahimiو همکاران )2004 ،گزارش شده است،
لذا پیشنهاد میشود که نسبت به معرفی گونه به یک زیستگاه جدید
( )Assisted colonizationدر آینده (با توجه به بررسی شرایط بوم
شناسی ،رفتار ،زیستگاه ،وضعیت ژنتیکی ،حضور گونههای
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رقیب و غیره) بهمنظور اطمینان از بقاء بلندمدت این گونه در مقابله
با تغییرات تصادفی زیست محیطی و بالیای طبیعی برنامهریزی شود.
از سوی دیگر با توجه به تعداد محدود افراد این گونه ،پیشنهاد میشود
تا با رعایت اصول استاندارد یک برنامه تکثیر در اسارت ( Captive
 )breedingبرای این گونه اجرا و از افراد تولید شده در اسارت با رعایت
تمامی جنبههای زیست شناختی ،بومشناختی و ژنتیکی به زیستگاه
جدید منتقل شده و یا برای تقویت جمعیت موجود ( Enrichment
 ) programمورد استفاده قرار گیرند.
توسعه و گسترش برنامهریزیهای حفاظتی برای مهرهداران در
سال های اخیر در سطح جهان از اهداف اصلی و اولیه دانشمندان و
متخصصین حفاظت است ( Dimarcoو همکاران )2012 ،بدینصورت
که یکی از راهکارهای موثر و کارآمد برای حفاظت از تنوع زیستی
اولویتبندی گونهها ( Issacو همکاران2007 ،؛  Issacو همکاران)2012 ،
و مناطق برای حفاظت کارآمد از تنوع زیستی میباشد ( Dimarcoو
همکاران .)2012 ،در طول دو دهه گذشته ،رویکرد سیستماتیک و
منسجم برنامهریزی حفاظتی برای تخصصیص موثر و کارآمد منابع
اندک موجود برای حفاظت از تنوع زیستی توسعه پیدا کرده است
( Rondininiو همکاران  .)2011بهطوریکه توسعه این برنامهریزیها
پایهای برای اولویتبندی مناطق برای حفاظت و همچنین ایجاد
شبکههای مکمل مناطق حفاظت شده را فراهم کرده است ( Vimalو
همکاران .)2011 ،حفاظت و مدیریت موثر با توجه به محدودیت منابع
زمانی امکانپذیر خواهد بود که حداکثر تالشهای موجود در مناطق
دارای اولویت متمرکز شوند ( Rudriguesو همکاران .)2007 ،بههمین
منظور با توجه به محدودیت منابع و دشواری پایش گونهها در محیط
طبیعی امروزه مدیران حیاتوحش برای غلبه بر این مشکالت و
همچنین افزایش کارایی حفاظت از حیاتوحش مدلسازی پراکنش
گونهها را با اولویتبندی سیستماتیک مناطق ادغام میکنند ( Pawarو
همکاران2007 ،؛  Mccueو همکاران.)2013 ،
بیشتر تالشها بهمنظور حفاظت از مهرهداران در ایران بر مناطق
حفاظت شده متمرکز است ( Bashariو  .)2013 ،Hemamiاین در
حالی است که در انتخاب مناطق حفاظتشده دیگر آرایهها از نظر
مدیران حیاتوحش دور مانده است یکی از این آرایهها که کمترین
توجه در انتخاب و معرفی مناطق حفاظتشده بدان وجود دارد
دوزیستان و خرندگان هستند .این گروه از جانوران محدوده پراکنش
محدودتری نسبت به سایر مهرهدارن از قبیل پرندگان و پستانداران
دارند بنابراین بیشتر در معرض تهدید قرار میگیرند ( Bohmو
همکاران.)2013 ،
پیشنهاد میشود در آینده با ترکیب مدلسازی مطلوبیت زیستگاه،
اولویتبندی سیستماتیک مناطق و همچنین
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اولویتبندی حفاظتی گونهها بتوان کارایی مناطق حفاظتی ایران را
در پوشش دادن پراکنش خزندگان و دوزیستان ارزیابی ارزیابی نمود
تا بتوان مناطق دارای اولیت باالی حفاظتی را بهمنظور تکمیل شبکه
مناطق حفاظتی کشور معرفی نمود.
بزرگترین تهدید برای گونه سمندر لرستانی تجارت غیرقانونی
و حضور گونههای ماهی غیربومی است ( Sharifiو همکاران.)2013 ،
مهمترین اقدام برای این گونه جلوگیری از تجارت غیرقانونی آن است
در این راه میتوان از آگاهسازی جوامع بومی برای جلوگیری از صید
بیرویه آن و تحت حفاظت قرار دادن جمعیتهای شناخته شده بهره
جست .از آنجاییکه زیستگاههای شناخته شده این گونه در فاصله
زیاد از یکدیگر قرار دارد ) Sharifiو همکاران )2013 ،لذا احتمال دارد
بین زیستگاههای شناخته شده ،مناطق ناشناختهای وجود داشته باشد
که تاکنون کشف نشده باقی ماندهاند .یک راه برای یافتن این مناطق
استفاده از روشهای نقشهسازی پراکنش بالقوه گونهها مانند روش
حداکثر بی نظمی ( )Maxentاست ( Richardsonو همکاران.)2010 ،
مدل ذکر شده با ارائه نقشه مناطق بالقوه مساعده برای حضور گونهها
کاربردهای فراوانی در برنامهریزیهای حفاظت و مدیریت دارند
( Richardsonو همکاران )2010 ،و در نهایت میتوان با پایش نقاط
پیشنهادی مدل به جمعیتها و زیستگاههای جدید احتمالی رسید.
برنامه تکثیر در اسارت و معرفی مجدد به زیستگاههایی که بهدلیل
صید بیرویه و نه از دست رفتن شرایط بقا ،گونه از آنجا حذف شده
میتواند برای حفاظت آن بسیار سودمند باشد .تمامی موارد فوق برای
گونه سمندر کردستانی و سمندر آذربایجان نیز صادق است.
در سالهای اخیر توجه به اولویتبندی گونهها در سطح ملی و
بروز تفاوتهای چشمگیر بین طبقه تهدید برخی گونهها در سطح
بینالمللی در مقایسه با سطح ملی ،توجه متخصصین حفاظت از تنوع
گونهای را بهخود جلب نموده است .بر این اساس پیشنهاد میشود تا
در ابتدا درجه تهدید گونهها در سطح ملی براساس معیارهای تعیین
شده برای این سطح تعیین و سپس اولویتبندی حفاظتی گونهها با
استفاده از روش  EDGEصورت گیرد .روشی که در این مطالعه انجام
گرفت و نشان داد که میتواند کارآمد باشد.
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