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 مقدمه

که با کمیسیون بقای   IUCNبرنامه جهانی گونه های 

کار میکند، ارزیابی وضعیت حفاظتی گونه  IUCNگونه های 

ها، زیرگونه ها، واریته ها و حتی تحت جمعیت ها در سطح 

به منظور طبقه بندی  .سال گذشته است 50جهانی طی 

تاکسون هایی که در معرض انقراض هستند و بدین وسیله 

یچیده ارتقا دادن حفاظت از آن ها. امروزه با وجود شرایط پ

تحت   IUCNوقتی اولین کتاب اجتماعی اقتصادی، سیاسی، 

تولید شد. اطالعات و   (IUCN Red Data Bookعنوان )

داده های علمی و هدفمند درجه یک درباره وضعیت کنونی 

. شد هتنوع زیستی تهدید شده جهان در اختیار جهانیان گذاشت

گیاهان و قارچ ها و جانورانی که توسط فهرست سرخ جهانی 

IUCN شوند حامل های تنوع ژنتیکی هستند و ارزیابی می

 جودمو دهند. اطالعاتاکوسیستم را تشکیل می بنیان های

رای ب ظتی و پراکنش آن ها بنیان و اساسدرباره وضعیت حفا

درباره حفاظت از تنوع زیستی از  آگاهانهتصمیم گیری های 

کند. فهرست سرخ فراهم میرا سطح محلی تا سطح جهانی 

اطالعاتی درباره  IUCNهدید شده جهانی گونه های ت

تاکسونومی، وضعیت حفاظتی و پراکنش گیاهان و قارچ ها و 

. هدف اصلی فهرست سرخ دسته بندی کندجانوران فراهم می

و نشانه گذاری گیاهان و جانورانی است که با ریسک باالتری 

 (IUCN, 2016) از انقراض مواجه هستند

گونه پستاندار تا به امروز شناسایی شده است  200در ایران 

 شودکل پستانداران جهان را شامل می % 3.7که قریب 

تمامی گونه های پستانداران (. 1395)کرمی و همکاران، 

و با درجات وجود دارند  IUCNایران در فهرست سرخ جهانی 

د نمختلف حفاظتی از یکدیگر بر حسب وضعیتی که در دنیا دار

گونه هایی که آسیب  .در یکی از کالسه ها قرار می گیرند

و به شدت در معرض   (EN(، در معرض خطر)VUپذیر)

شوند در زمره تاکسون های تهدید طبقه بندی می (CRخطر)

 (.IUCN, 2016گیرند )( قرار میThreatenedشده )
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 گونه ها: تقسیم بندی ها مختلف حفاظتی برای 1شکل 

 

معیار و ضابطه اصلی برای طبقه بندی گونه های تهدید  5

مورد بر پایه عوامل ذیل است: اندازه  5شده وجود دارد که این 

دقیق یا پیشبینی شده جمعیت یا کاهش محدوده زندگی، 

وسعت پراکنش ، اندازه کلی جمعیت، درجه نوسان جمعیت، 

 5مّی ریسک انقراض که موقعیت جغرافیایی و مدلسازی ک

کنند به عنوان مثال در معیار با توجه به این اساس عمل می

مورد موقعیت جغرافیایی گونه، کوچک بودن و یا محدود بودن 

شود و در کنار معیارهای دیگر در نهایت جمعیت بررسی می

 Macdonald) دشوبرای درجه تهدید گونه تصمیم گیری می

and Service, 2007.) 

وجه به منابع محدود برای حفاظت باید به اولویت بندی با ت

 3(  2004پرداخت. در ایران سازمان حفاظت محیط زیست )

، «گونه های در معرض خطر انقراض»رده بندی ملی 

را استفاده « غیر حمایت شده»و « حمایت و حفاظت شده»

گونه از پستانداران ایران را تحت عنوان گونه  24کند که می

همینطور در  معرض خطر انقراض معرفی کرده است.های در 

( به اولویت بندی 1394تحقیقی فرهادی نیا و همکاران )

 Issacحفاظتی پستانداران پرداختند. در این تحقیق از روش 

( یعنی روش ترکیب تمایز تکاملی و ریسک 2007و همکاران )

، که با امتیازدهی استفاده کردند EDGEانقراض یا به اختصار 

گونه با اولویت  50ایی که در این روش انجام دادند در میان ه

باالی حفاظتی یوزپلنگ آسیایی و خرس سیاه آسیایی به طور 

مشترک  و گاو دریایی با داشتن امتیاز تبارشناختی متوسط  در 

خطرترین گونه های پستاندار ایران هستند. همچنین 

شکیل گونه ای را ت 50درصد این فهرست  20گوشتخواران 

گونه از خفاش ها در این لیست قرار  11دهند. همچنین می

گرفتند که تاکنون هیچ مطالعه تاکسونومیکی درباره اعضای 
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دوین تاین راسته در کشور انجام نگرفته است. در آخر پیشنهاد 

 فهرست سرخ ملی برای پستانداران ایران داده شده است

 . (1394)فرهادی نیا و همکاران، 

 

 و سازمان حفاظت از محیط زیست ایران. IUCN ،CITES: گونه های در معرض تهدید پستانداران ایران از لحاظ رده بنی های 1جدول 

 ردیف
 وضعیت حفاظتی گونه نام گونه

 ملی IUCN CITES علمی فارسی

  Myotis capaccinii VU مایوتیس انگشت دراز 1
حمایت 

 نشده

  Rhinolophus mehelyi VU خفاش نعل اسبی مهلی 2
حمایت 

 نشده

 Vulpes cana LC II شاه روباه 3
در خطر 

 انقراض

  Vulpes corsac LC روباه ترکمنی 4
در خطر 

 انقراض

  Vulpes rueppellii LC روباه شنی 5
حمایت 

 شده

 Acinonyx jubatus CR I یوز آسیایی 6
در خطر 

 انقراض

 Panthera pardus VU I پلنگ ایرانی 7
حمایت 

 شده

 Caracal caracal LC I کاراکال 8
حمایت 

 شده

 Felis chaus LC II گربه جنگلی 9
حمایت 

 شده

 Otocolobus manul NT II گربه پاالس 10
در خطر 

 انقراض

 Felis margarita NT II گربه شنی 11
در خطر 

 انقراض

 Felis silvestris LC II گربه وحشی 12
حمایت 

 نشده

 Lynx lynx LC II سیاه گوش 13
حمایت 

 شده

 Herpestes edwardsii LC III خدنگ بزرگ 14
حمایت 

 نشده
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  Hyaena hyaena NT کفتار راه راه 15
حمایت 

 نشده

 Lutra lutra NT I شنگ 16
حمایت 

 نشده

  Lutrogale perspicillata VU II شنگ هندی 17

  Martes foina LC III سنگیسمور  18

   Vormela peregusna VU زرده بر 19

  Mellivora capensis LC III رودک عسل خوار 20

  Pusa caspica EN فک خزر 21
حمایت 

 شده

 Ursus arctos LC II خرس قهوه ای 22
حمایت 

 شده

 Ursus thibetanus VU I خرس سیاه آسیایی 23
در خطر 

 انقراض

 Balaenoptera musculus EN I آبی رنگنهنگ  24
در خطر 

 انقراض

 Balaenoptera edeni DD I نهنگ براید 25
در خطر 

 انقراض

 Balaenoptera physalus EN I نهنگ باله پشتی 26
در خطر 

 انقراض

 Megaptera نهنگ گوژپشت 27

novaeangliae 
LC I 

در خطر 

 انقراض

 Physeter نهنگ عنبر 28

macrocephalus 
VU  

در خطر 

 انقراض

 Sousa chinensis NT I دلفین گوژپشت 29
در خطر 

 انقراض

 Grampus griseus LC II دلفین ریسو 30
در خطر 

 انقراض

31 
دلفین بین یبطری 

 هندوآرام
Tursiops aduncus DD II 

در خطر 

 انقراض

32 
نهنگ کشنده کاذب 

 )کشنده نما(
Pseudorca crassidens DD II 

در خطر 

 انقراض

 Delphinus capensis DD II دلفین پوزه بلند 33
در خطر 

 انقراض

 Stenella coeruleoalba LC II دلفین نواردار 34
در خطر 

 انقراض

 Stenella longirostris DD II دلفین چرخنده 35
در خطر 

 انقراض
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 Steno bredanensis LC II دلفین دندان شیاردار 36
در خطر 

 انقراض

 Neophocaena پورپویز بی باله 37

phocaenoides 
VU I 

در خطر 

 انقراض

 Dugong dugon VU I گاو دریایی 38
حمایت 

 شده

 Equus hemionus onager EN I گور ایرانی 39
در خطر 

 انقراض

  Cervus elaphus LC مرال 40
حمایت 

 شده

 Dama mesopotamica EN I گوزن زرد ایرانی 41
در خطر 

 انقراض

  Capreolus capreolus LC شوکا 42
حمایت 

 شده

  Gazella bennettii LC جبیر 43
حمایت 

 شده

  Gazella gazella VU آهوی کوهی 44
حمایت 

 شده

  Gazella subgutturosa VU آهو 45
حمایت 

 شده

   Capra aegagrus VU پازن 46

 Ovis vignei VU II قوچ و میش اوریال 47
حمایت 

 شده

  Ovis gmelini VU ارمنیقوچ و میش  48
حمایت 

 شده
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