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  تنوع زيستي جانوران موجود در ايران

  

  دكتر بهرام حسن زاده كيابي

  

تا كنون دانشمندان و محققـين زيـادي در زمينـه فـون     : مروري بر مطالعات عمده -1

  .داده اندايران تحقيقاتي را انجام 

 ,DeBlaso: كه اغلب آنهايي كه از دير بـاز بـدين كـار پرداختـه خـارجي بودنـد نظيـر       

Anderson, Coad, Scott, Lay, …       كـه در حقيقـت كارهـاي اساسـي را شـروع

نمودن محققين بنام ايراني نظير دكتر درويش، دكتر مـروج، دكتـر لطيفـي، دكتـر اعتمـاد،      

ياري ديگر تالش هاي فراوانـي در راسـتاي شناسـايي    دكتر بلوچ و مهندس ميرزاياني و بس

  .تنوع جانوران ايران انجام دادند كه هنوزتوسط محققين ديگر بايستي دنبال شود

 : مروري گذرا بر تنوع مهره داران ايران -2

گونه پستاندارد اطالع دقيقي در مورد ليسـت كامـل و جـامع     170عليرغم شناسايي حدود 

حداقل مي دانيم كه . پستانداران كوچك جثه در دست نداريم پستانداران آبزي و بسياري

گونه هاي بسيار ديگري بـه خصـوص از جونـدگان و دولفـين هـا مـي       ) فراوان(با احتمال 

در مورد ماهيان آبهاي داخلـي هـم تقريبـاً همـين وضـع      . تواند در ايران وجود داشته باشد

ها، نمادها و آبهاي مناطق  به خصوص با عدم جستجو و بررسي كافي قنات. حكمفرماست

خشك و كوهستاني اطالع دقيقي از اين گروه از مهره داران وجود نداردو تنوع هر يـك  

  .در ايران بحث خواهد شد) رده هاي مهره داران(از گروه هاي مهره داران 

موزه تاريخ طبيعي و ساير سازمان ها در شناسايي تنـوع جـانوران    -نقش دانشگاه -3

 :ايران
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خواهد شد به اينكه تحقيق كامـل و جـامع و بـه نـوعي ايـده آل در مـورد تنـوع        اشاره اي 

جانوري ايـران در حقيقـت بـا همكـاري يـك مجموعـه بـزرگ متشـكل از دانشـگاهيان،          

كارشناسان و انديشمندان سازمان هايي نظير حفاظـت محـيط زيسـت، جهـاد كشـاورزي،      

هدف از تنوع جانوري . ير استشيالت و مجموعه اي از موزه هاي تاريخ طبيعي امكان پذ

شـود بلكـه رونـدتغييرات جمعيـت،      و شناخت آن فقط محدود به شناسايي گونـه هـا نمـي   

و حفاظت  Exoticهاي  عوامل اكولوژيك موثر در افرايش و كاهش تنوع، بررسي گونه

از گونه هاي آندميك در محـدوده كشـور ايـران در مرحلـه نخسـت و سـپس در اشـل و        

  .و حتي جهاني همگي مدنظر استمقياس منطقه اي 

  

  :وضعيت حفاظت از تنوع جانوري كشور -4

فعاليت هـاي  : بر كاهش و افزايش تنوع جانوران كشور شامل) تاثيرگذار(عوامل اثرگذار 

انسان در زمينه جاده سازي، سدسازي، تغييـر كـاربري زمـين، ورود گونـه هـاي غيربـومي       

آبي كشور، اشاره به برخي از آلودگي  جهت تكثير و پرورش در مناطق و اكوسيستم هاي

درصد گونـه هـاي در معـرض خطـر در هـر رده از مهـره       . ها موضوع صحبت خواهد بود

  .داران ايران مشخص خواهد شد

  :عوامل دست اندركار در حفاظت از گونه هاي جانوري -5

اقداماتي كه اگر صورت پذيرد مي تواند تضمين كننده بقـا و پايـداري غنـاي گونـه هـاي      

اقدامات مردمي، اقدامات دولتي، : نوري ايران باشد به چند بخش عمده تقسيم مي شودجا

، اقـدامات دانشـگاهيان و   )سازمان هاي عالقمند به حفاظت گونـه هـا  (اقدامات بين المللي 

كارشناسان محقق كه همگي در برنامه ريزي حفاظت از اكوسيستم ها و گونه هـا اساسـي   

  .است

  ):ز انواع مشكالت موجودا(ذكر چند مثال موردي  -6
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ورود شانه دارد خزر و احتمال بر هم خوردن سيستم اكولوژيك حاكم بر درياچـه شـامل   

اقدامات اصالح و . صورت پذيرفته... تغييراتي كه جمعيت ماهي كيلكا، ماهي خاوياري و 

مرگ و مير دسته جمعي و به گل نشسـتن اخيـر دولفـين    . احيا مورد ذكر شده توسط ايران

خليج فارش كه به دفعات رخ داده و چگـونگي برخـورد مسـئولين ذيـربط بـا مـورد        هاي

  .مذكور

كاستيهاي موجود در موزه تاريخ طبيعي كشور به عنوان يك مركز جهت شناسـايي گونـه   

  ).به عنوان پيشنهاد(هاي جانوري و راه هاي اصالح آن 

چگونگي برقراري ارتبـاط   )مثال هاي مذكور(در بسياري از موارد نظير موارد فوق الذكر 

علمي منطقي ارگان هاي دست اندركار هنوز بدرستي مشـخص نشـده و عامـل اصـلي در     

  .د راين مورد صحبت خواهد شد. بروز و تكرار مشكالت هنوز پا بر جا است
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