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دیباچه  
تقریبـا تمامـی خدماتـی کـه بـرای حیـات موجـودات زنـده روی کره زمیـن از جمله انسـان ها 
ارائـه می شـود، بـه طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم به تنوع زیسـتی و وضعیت آن مربوط می شـود. 
بـه تمـام اشـکال حیـات که طـی  میلیون هـا سـال تکامل یافته انـد، تنوع زیسـتی گفته می شـود 
وضعیـت  می شـود.  شـامل  را  بوم نظام هـا  و  گونه هـا  کروموزوم هـا،  ژن هـا،  از  مجموعـه ای  و 
فعلـی و پیش بینی هـای صـورت گرفتـه در تمامـی سـطوح تنـوع زیسـتی، از تنـوع ژنتیکـی تـا 
بوم نظام هـا، بسـیار هولنـاک اسـت و فعالیت هـای بشـر سـبب شـده اسـت تـا ایـن میـراث و 
سـرمایه گرانقـدر در معـرض تهدیـد جـدی قـرار گیـرد. کشـور ایـران از غنـای باالیـی در تنـوع 
زیسـتی برخـوردار اسـت به گونـه ای کـه در تقسـیم بندی های بین المللـی در زمـره کشـورهای 
دارای تنـوع زیسـتی بـاال بـه حسـاب می آیـد. چنیـن تنـوع باالیـی در موجـودات زنـده گیاهی، 
جانـوری و میکروبی زیربنای بسـیاری از خدمات اکوسیسـتمی اسـت. یکـی از چالش های فعلی 
در حـوزه تنـوع زیسـتی کشـور نبود آمـار منسـجم دربـاره وضعیت تنـوع گونه ای و اکوسیسـتمی 
اسـت، به گونـه ای کـه آمارهـای مختلفـی توسـط نهادهـای مختلـف ارائـه می شـود کـه سـبب 
سـردرگمی سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان می شـود. در کتـاب حاضـر تـاش شـده اسـت تـا 
اهمیـت و جایـگاه تنـوع زیسـتی در کشـور تبییـن شـود و نسـبت به تدقیـق آمارهـای موجود در 
ایـن حـوزه بـر پایـه پژوهش هـای علمـی و بهره گیـری از نظـر متخصصیـن و صاحب نظـران 
اقـدام شـود. امیـد اسـت کتـاب حاضـر گامی در راسـتای شـناخت بیشـتر تنوع زیسـتی کشـور و 
تنوع ژنی، گونه ای و اکوسیسـتمی ارزشـمند کشـورمان باشـد. آنچه مسـلم اسـت این مجموعه 
خالـی از اشـکال نیسـت و امیدواریـم کـه بـا بهره گیـری از نظـر همـه صاحب نظـران بتوانیـم در 

ویراسـت های آینـده ایـن مجموعـه نقایـص احتمالـی را برطـرف کنیم.

اسکندر زند
سعید صوفی زاده
رکسانا سیدرؤفی
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مقدمه  
تفـاوت کـره زمیـن با سـایر کرات جهـان در وجود حیات اسـت. حیـات سـطوح مختلفی دارد 
کـه از مولکـول تـا زیسـت کره را در بـر می گیـرد. بوم شناسـان )اکولوژیسـت ها( جهـان زیسـتی 
را بـه سـطوح مختلفـی تقسـیم می کننـد کـه بـه آن سـطوح حیـات گفتـه می شـود )شـکل 1(
)Pumain, 2006; Jorgensen and Nielsen, 2013(. سـطوح حیات به بررسـی ویژگی های 

حیـات  در 12 سـطح زیر می پـردازد:
    اتـم: اولیـن سـطح از سـطوح سـازمانی حیات بـه اتم اختصـاص دارد. اتـم کوچک ترین واحد 
سـاختاری پایـدار تشـکیل دهنده مـاده اسـت کـه به طور مسـتقل وجـود نـدارد ولـی در واکنش های 

شـیمیایی حضـور می یابـد. اتم هـا از هسـته و الکترون اطراف آن تشـکیل شـده اند.
    مولکـول: از ترکیـب اتم هـای مختلـف یا یکسـان به واسـطه پیوندهای شـیمیایی مولکول ها 

پدیـد می آینـد و ذراتـی هسـتند کـه در هر مـاده زنده و غیـر زنده یافت می شـوند.
    اندامـک: اندامک هـا اجـزای عملکردی سـلول ها هسـتند و انـواع مختلفی دارنـد که هر یک 
وظیفـه ای را در سـلول بـر عهـده دارند. بـه عنوان مثـال، میتوکندری اندامکی اسـت کـه در تنفس 

سـلولی نقش دارد.
    سـلول: پایین تریـن سـطح سـازمانی حیـات و کوچک تریـن واحـدی کـه همـه ویژگی هـای 

حیـات را دارد، سـلول نامیـده می شـود. سـلول شـروع کننده حیات اسـت و واحد سـاختار و عمل در 
همـه جانداران به حسـاب می آید. در هر سـلول سـه بخش مشـترک وجـود دارد که عبارتنـد از ماده 

ژنتیکی، غشـاء و سیتوپاسم.
    بافـت: بـه مجموعـه ای از سـلول های یکسـان کـه در تعامل بـا یکدیگر هسـتند، بافت گفته 
می شـود. بافـت پوششـی، عصبی، پیونـدی و ماهیچه ای نمونـه ای از بافت های جانوری هسـتند. 

در گیاهـان نیـز بافت های زمینـه ای و آوندی وجـود دارد.
    انـدام: از کنـار هـم قـرار گرفتـن چنـد بافـت مختلـف، انـدام بـه وجـود می آیـد. اندام هـا بـا 

هماهنگـی بافت هـای تشـکیل دهنده خـود، در حیـات جانـداران نقـش دارنـد.
    دسـتگاه: هـرگاه چنـد انـدام در کنـار هـم عملکـرد واحـدی را سـازمان دهی کننـد، دسـتگاه 

نامیـده می شـوند. مثـل دسـتگاه گـوارش یـا دسـتگاه عصبـی.
    جانـدار: جانـداران موجوداتی تعریف می شـوند که در سـاختار بدن خود، چند دسـتگاه داشـته 
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باشـند. در طبقه بنـدی جانـداران هشـت طبقـه اصلی وجـود دارد کـه عبارتنـد از: فرمانرو، شـاخه، 
رده، راسـته، تیره، سـرده، گونـه و نژاد.

    جمعیـت: تعـدادی از جانـداران یـک گونـه کـه در یـک زمان و مـکان با هم زندگـی می کنند، 

یـک جمعیت را بـه وجـود می آورند.
    اجتمـاع: در هـر بوم نظـام، جمعیت هـای گوناگونـی با هـم در تعامل اند که در کنـار هم اجتماع 

نامیـده می شـوند. در حقیقـت اجتماع مجموعـه ای از چند گونه مختلف در یک محیط اسـت.
     بوم نظـام )اِکوسیسـتم(: بـه مجموعـه محیـط و جانـداران مختلـف موجـود در آن بوم نظـام 

می گوینـد. بوم نظام هـا بـه سـه نـوع خشـکی، آبـی و آبـی- خشـکی تقسـیم می شـوند.
    زیسـت بوم )بیـوم(: هـر زیسـت بوم از چنـد بوم نظام تشـکیل می شـود که در یک زیسـتگاه با 

شـرایط یکسـان مکانی و آب و هوایی قرار دارند.
   زیست کره: به همه جانداران، همه زیستگاه ها و همه بوم نظام های زمین، زیست کره می گویند.

 زبـان مشـترک حیـات در تمـام ایـن سـطوح ژن اسـت. ژن عبـارت  اسـت از عوامـل وراثتی که 
از نسـلی بـه نسـل دیگـر انتقـال می یابـد. ژن هـا در سرتاسـر مولکـول غول پیکـری بـه نـام اسـید 
دزوکسـی ریبونوکلئیک )DNA( مسـتقر شـده اند. اسـید نوکلئیک به معنای اسید هسـته ای بوده و 
چـون اولیـن بـار در هسـته سـلول آن را یافته انـد به این اسـم نامیده می شـود. این ترکیبـات حاوی 
اطاعـات ژنتیکـی بـوده و بـه اسـتثنای چنـد ویـروس، از میکروب هـا گرفتـه تا انسـان سـاختمان 
 DNA سـاخته شـده اند. در حقیقت، ژن یک قطعه خاص از DNA شـیمیایی یکسـانی داشته و از
اسـت کـه در هسـته سـلول قـرار دارد )شـکل2( و بـرای عمـل خاصـی رمز گـذاری می شـود. هـر 
ژن ماننـد یـک دسـتورالعمل منحصـر بـه فرد برای سـاخت یـک پروتئین یـا گروهـی از پروتئین ها 
اسـت. موجـودات مختلـف ژن هـای متفاوتـی دارنـد کـه باعـث می شـود سـاختار و عملکـرد آنها با 
هـم متفـاوت شـود، ولـی نکتـه جالب این اسـت که همـه ژن ها بـه زبـان DNA مشـابهی از چهار 
نوکلئوتید آدنین )A(، گوانین )G(، سـیتوزین )C( و تیمین )T( نوشـته شـده اند )شـکل 2( و همین 
خصوصیـت باعـث شـده اسـت کـه در طبیعـت جابجایـی ایـن بازهـا باعث ایجـاد تنوع شـود. هر 
ژن روی کرومـوزوم محـل معینـی را اشـغال می کنـد که در اصطـاح به آن جایـگاه ژن یا لوکوس 
می گوینـد. مجموعـه ژن هـای موجـود در یـک سـلول را اصطاحـا ژنـوم می نامنـد. بنابرایـن، 
ماحظـه می شـود کـه منشـا تمامـی تنـوع در میـان موجـودات زنـده، از تنـوع موجود در سـاختار 

ژنـی مـورد اشـاره حاصـل می شـود )خـاوری خراسـانی و سـیاه منصور، 1368(.
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سطوح مختلف حیات
مشخصات

مقیاس زمانیمقیاس مکانی

ژنوم، مجموعه ای از 
ماکرومولکول ها )با ماهیت 
عملکردی و ساختاری(، 
زیربخش های زیر سلولی

از 9-10 تا  6-10 متر
زمان ساخت درشت 
مولکول ها از 10-12 
ثانیه تا چندین دقیقه

سلول، جمعیت سلول )اجتماعی 
از سلول ها(، بافت و اندام

معمواًل از 6-10 تا  
9-10 متر )به غیر از 

سلول های عظیم الجثه(

زمان تقسیم از چند 
دقیقه تا چند سال

جاندار )فرد(
از 6-10 )تک سلولی ها( 
تا  100 متر )درختان 

غول پیکر(

زمان حیات از چندین 
روز تا چندین قرن

از 3-10 تا 3+10 مترجمعیت
زمان حیات از 20 
دقیقه تا چند قرن

اجتماع
مجموعه ای از جمعیت های 
مختلف که در کنار یکدیگر 

زندگی می کنند. 

از یک متر تا چندین 
کیلومتر

زمان تجدید نسل 
از چندین سال تا 

یک قرن

بوم نظام )اکوسیستم(
مجموعه ای از موجودات زنده و 
غیر زنده که با هم در یک محیط 

زندگی می کنند و  با یکدیگر 
تعامل دارند.

از یک هکتومتر تا 
چندین کیلومتر

زمان تجدید نسل 
از چندین سال تا 
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زمان ساخت درشت 
 10-12ها از مولکول

 تا چندین دقیقهثانیه 

   متر 10-6تا   10-9از 

زمان تقسیم از 
چند دقیقه تا چند 

 سال

به متر ) 10-9تا   10-6معموالً از 
 (الجثهعظیمهای سلول غیر از

 

زمان حیات از 
تا چندین روز 

 چندین قرن

 100  تا ها()تک سلولی 10-6از 
 متر )درختان غول پیکر(

 

 20حیات از زمان 
 دقیقه تا چند قرن

  متر 10+3 تا 10-3از 
 

 نسل زمان تجدید
از چندین سال تا 

 قرن یک

  از یک متر تا چندین کیلومتر
 

 

زمان تجدید نسل 
از چندین سال تا 

 قرن یک

متر تا چندین از یک هکتو
 کیلومتر

 
 
 
 

زمان تجدید 
رایش و ساخت آ

مجدد از چندین 
سال تا چندین 

 قرن

ها از یک کیلومتر تا ده
 کیلومتر

 

زمان تغییرات از 
چندین سال تا 

 چندین قرن

ها از ده کیلومتر تا صد
 کیلومتر

 

مقیاس 
شناسی و زمین
: هزاران تا تکاملی

 میلیاردها سال

  کیلومترهزاران 
 

 فرد

 جمعیت

  ها(، بافت و اندام)اجتماعی از سلول سلول، جمعیت سلول

 چشم انداز 

 آبریز، حوضه آبریز کوچک بخشی از حوضه

  

 بومزیست

 کرهزیست

 اجتماع

های مختلف که در کنار یکدیگر زندگی ای از جمعیتمجموعه
 کنند. می

ساختاری(، ها )با ماهیت عملکردی و ای از ماکرومولکولژنوم، مجموعه
 سلولی رهای زیزیربخش

 (اکوسیستمنظام )بوم

در یک محیط هم ای از موجودات زنده و غیر زنده که با مجموعه
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شکل1-  سطوح مختلف حیات
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شکل2-  ساختار DNA در هسته سلول.

تنوع زیستی و اجزای آن:
 )diversus( به معنی حیات و واژه التین دایورسوس )bios( تنوع زیستی از واژه یونانی بیوس
بـه معنـی تنـوع منشـا می گیـرد و تمـام اَشـکال حیـات که طـی میلیون هـا سـال تکامـل یافته اند را 
شـامل می شـود. هر چند که در همه سـطوح سـیزده گانه مورد اشـاره در باال تنوع وجود دارد، ولی 

تنوع زیسـتی عمدتا در سـه سـطح زیر مطرح اسـت )زند و همکاران، 1399(: 
    تنـوع ژنتیکـی کـه بـه معنـی تنوع ژن هـای موجـود در درون جمعیت هـا یا گونه هـای گیاهان 

و جانـوران و اطاعـات عرضه شـده توسـط این  ژن ها اسـت.
    تنـوع گونـه ای کـه شـمار و انواع گیاهـان و جانوران مختلـف را در مقیاس محلـی، منطقه ای و 

جهانـی توصیـف می کند.
    تنوع اکوسیستمی که مقصود از آن تنوع زیستگاه هــا، جوامــع زیست شــناختی و اکوسیستم هایی 

اسـت که زیسـت کره را می سازند.
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تنوع ژنتیکی:
گوناگونـی ترکیـب ژنـی افراد متعلق به یـك گونه و اطاعات نهفتـه در این ژن هـا، تنوع ژنتیکی 
نامیـده مـی شــود )Hoban et al., 2020(. همان طـور کـه ذ کـر شـد ژن هــا واحدهـای اساسـی 
وراثت هسـتند که مشـخصات فردی را در انتقال از والدین بــه زادگــان کنترل می کنند، مثل شکل 
بـرگ درختـان کاج. هر فرد از نظر مشـخصه با دیگــر عــضوهای گونه خود اندکی تفـاوت دارد زیرا 
هـر فرد )جز دوقلوهای همسـان و کلـون هــا( ریخــته ژنتیکی منحصر بفـردی دارد. تنوع ژنتیکی 
صفـات در موجودات بسـیار اسـت. مثــل رنــگ چشـم در انسـان کـه می توانـد از قهـوه ای تیره یا 
حتـی سـیاه تـا آبـی یـا حتی بی رنــگ متفــاوت باشـد. اشـکال مختلـف یـك ژن را آلـل می نامند. 
پس صفت رنگ چشـم در انسـان چنــدین آللی اسـت. براسـاس یك قاعده کلی، تنوع زیسـتی در 
جمعیت هــای بـزرگ تــر بــیش از جمعیت هـای کوچك تـر اسـت. به همیـن منوال، تنـوع ژنتیکی 
گونه هایـی کـه چندیـن جمعیـت دارنـد بیـش از تنـوع ژنتیکـی گونه هایـی اسـت کـه جمعیت هـای 

محدودی دارند )بخشـی خانیکـی، 1391(.
تنـوع ژنتیکـی پایه و اسـاس تغییرات تکاملی در موجودات زنده اسـت و ضامن بقـاء و تاب آوری 
گونه هـا در مقابـل شـرایط سـخت محیطی، تغییـر اقلیم، تغییـر در زیسـتگاه و اثرپذیـری از عوامل 
زنـده از قبیـل بیماری هـای نوظهـور اسـت. تنـوع در داخـل افـراد یـک گونه، خطـر نابـودی در اثر 
بیمـاری، آفـات و شـرایط حـدی اقلیمـی را کاهـش داده و فرصـت بهره بـرداری از محیط هـای 
گوناگـون را فراهـم مـی آورد. همچنیـن، تنوع ژنتیکی نقش مهمـی را در تاب آوری اکوسیسـتم ها و 
حفـظ تنـوع گونـه ای ایفـا می کند. این سـطح از تنوع به حفـظ کارکرد، ثبات و خدمات اکوسیسـتمی 
کمـک قابـل توجهی می کنـد و هم تراز با تنـوع گونه ای بر سـاختار اجتماع و فرایندهای اکوسیسـتم 
تاثیـر می گـذارد. از بیـن سـطوح تنـوع زیسـتی، تنـوع ژنتیکـی بـه عنوان مـاده خـام و بنیـان تنوع 
زیسـتی، از بیشـترین توجه در جوامع کشـاورزی برخوردار اسـت. منابع ژنتیکی، اسـاس کشاورزی 
پیشـرفته را تشـکیل می دهنـد و از مهم تریـن اَرکان بـرای دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی بـه شـمار 
می رونـد. طبـق تعریـف، منابع ژنتیکـی به مـواد ژنتیکی حاصـل از جمعیت های وحشـی و یا نیمه 
اهلـی کـه دارای ارزش اقتصـادی، محیطـی، علمـی یـا اجتماعی بالقوه یـا بالفعل هسـتند، اطاق 

  .)Hoban et al., 2020( می شـود
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تنوع گونه ای:
چنانچـه فـردی از سـیاره دیگـری وارد کـره زمیـن شـود، شـاید اولین پرسـش وی این باشـد که 
در ایـن سـیاره چنـد گونـه موجـود زنـده وجـود دارد؟ در واقع پاسـخ دقیقی بـرای این پرسـش وجود 
نـدارد. بـرآورد تعـداد گونه هـای روی کـره زمیـن چالش بزرگی اسـت و تاکنـون دانشـمندان در این 
حـوزه بـه اتفـاق نظـر نرسـیده اند. دامنـه بـرآورد از 5 تـا بیـش از 50 میلیون متفاوت اسـت )شـکل  
3(. البتـه بـا در نظـر گرفتـن موجـودات ریـز، ایـن برآورد بـه چند میلیـارد نیز می رسـد. بـا توجه به 
شـکل 3 و در یـک بـرآورد محافظه کارانـه، تعداد گونه های موجـود روی کره زمیـن 13/6 میلیون و 
در بـرآورد سـال 2016 نیـز 8/7 میلیـون گونه تخمین زده شـده اسـت کـه از این مقـدار 6/5 میلیون 
گونـه در خشـکی و 2/2 میلیـون در اقیانوس هـا و محیط هـای آبـی زندگـی می کننـد، کـه ایـن امـر 
بیانگـر نقص آشــکار دانش فعلی درباره تنوع زیســتی اســت )زنـد و همـکاران 1399(. البته باید 
توجـه کـرد کـه بین غنای گونـه ای و تنوع گونـه ای تفاوت وجـود دارد. غنای گونه ای یـا تعداد واقعی 
گونه هـا عبـارت اسـت از تعـداد نـام گونه هـای موجـود در لیسـت گونه هایـی کـه در یـک مقیـاس 
مکانـی معیـن شناسـایی شـده اند. امـا تنـوع گونـه ای کـه از آن تحـت عنـوان تعـداد موثـر گونه هـا 
نیـز نـام بـرده می شـود مفهومـی پیچیده تـر دارد بـه طوری کـه عاوه بـر تعـداد گونه هـای موجود، 

    .)Tuomisto, 2013( فراوانـی نسـبی هـر یـک از این گونه هـا را نیـز لحـاظ می نمایـد
منطقـه خاورمیانـه غنی تریـن مرکز تنوع ژنتیـك گیاهی و یکـی از مراکز پیدایـش و تنوع گیاهان 
زراعـی اسـت. در ایـن میـان ذخایـر ژنتیکـی و تنوع زیسـتی فـات ایران و کشـور ایـران که بخش 
اعظـم ایـن فـات اسـت، تنوعـی اسـتثنایی و ارزشـی فوق العـاده  دارد. سـه دلیل اصلی بـاال بودن 
تنـوع زیسـتی ایـن منطقـه عبارتنـد از: )1( جنوب ایـران محل تاقـی مناطق جغرافیایـی جانوری 
پاله آرکتیـك، اِتیوپیایـی، شـرقی و هندواسـترالیایی اسـت؛ )2( فـات ایـران بـه عنـوان پلـی بیـن 
اروپـا و آسـیا محسـوب می شـود کـه طی چند میلیون سـال گذشـته محل عبـور گونه هـای مختلف 
جانوران بوده اسـت که ُسـکنای بسـیاری از گونه ها را باعث شـده اسـت و )3( فات ایران به علت 
دارابـودن اقلیم هـای متفـاوت، از لحـاظ ارتفـاع، پوشـش گیاهی و نوع خـاک، جانـوران مختلفی را 

در خـود جای داده اسـت.
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شکل 3-  برآوردی از تعداد گونه های روی کره زمین )زند و همکاران، 1399(

منطقـه شـمال غـرب کشـور بـه واسـطه تنـوع گیاهـی و آب و هوایـی و جغرافیـای زیسـتی، 
موقعیـت ممتـازی را در حیطـه منابـع طبیعـی ایـران دارد. قرارگیـری ایـن منطقه در محـل تاقی 
رویشـگاه های عمـده گیاهـی ایرانـی- تورانـی، قفقـازی، هیرکانی و تا حـدودی مدیترانـه ای باعث 
شـده اسـت کـه این ناحیـه از غنای گونـه ای باالیـی برخوردار باشـد. تاقی رشـته کوه هـاى البرز و 
زاگـرس و قـرار گرفتـن مبدأ رشـته کوه هاى مرکزى ایـران در این خطـه به همراه تأثیرپذیـری آن از 
چهـار اقلیـم، تنـوع و غناى زیادى را در سـاختار گیاهـی و جانورى این منطقه به وجود آورده اسـت.
جـدول 1 وضعیـت تنـوع گونـه ای ایـران را در مقایسـه بـا جهـان نشـان می دهـد )مرجـع ملـی 
تشـکیات رده بنـدی جهانـی، 1400(. تعـداد گونه هـای شناسـایی شـده در ایـران حـدود 2/21 
درصـد از کل گونه هـای دنیاسـت. بیشـترین درصـد مربـوط بـه پرنـدگان و کمتریـن درصـد مربوط 

به دوزیسـتان اسـت.
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جدول 1-  وضعیت تنوع گونه ای ایران در مقایسه با جهان )منبع: مرجع ملی تشکیات رده بندی جهانی، 1400(

تعداد گونه در آرایهفرمانرو
ایران

تعداد گونه 
در جهان

درصد گونه های 
ایران نسبت به 

جهان

-6588ویروس هاویروس ها

-14350؟باکتری هاباکتری ها

-377؟آرکی باکتری ها یا باکتری های باستانیآرکی باکتری ها 

-2565؟آغازیان جانورمانندآغازیان 

گیاهان 
-21294؟گیاهان تک سلولیتک سلولی

گیاهان
9711723410/56گیاهان غیرآوندی 

3492182/29حدود 8000گیاهان آوندی 

1480002/70حدود 4000قارچ ها و شبه قارچ هاقارچ ها

جانوران

کرم ها، 
نرمتنان و 
اسفنج ها

-66000؟کرم ها دریایی و آب شیرین

546850000/64نرمتنان دریایی و آب شیرین

 شقایق، اسفنج، مرجان، 
عروس دریایی

-1200؟

بندپایان
10138252/47حدود 25000 حشرات

1907361/57حدود 3000مابقی بندپایان

2283090/26دوزیستان

1323343003/38ماهیان 

241114402/11خزندگان

540107585/02پرندگان

19764003/08پستانداران

4384019823602/21مجموع

 هنوز آمار مشخصی وجود ندارد
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انسـان ها تنها یک صدم درصد از حیات زمین را تشـکیل می دهند؛ اما 83 درصد از پسـتانداران 
و نیمـی از گیاهـان را نابـود کرده اند. از 350 هزار گونه گیاهی که در دنیا شناسـایی شـده اسـت حدود 
80000 گونـه گیاهـی بـه نوعی مورد اسـتفاده انسـان قـرار می گیرنـد  و از این میان تنهـا 200 گونه 
مسـتقیماً در تأمین غذای انسـان یا تعلیف دام ها نقش دارند )Sharrock et al., 2014(، که از میان 
آنهـا 30 گونـه گیاهـی وجـود دارند کـه 95% نیازهای کالـری و پروتئین انسـان ها را تامیـن می کنند و 
ایـن امـر در حالـی اسـت که فقـط 4 گیـاه اصلی ذرت، گنـدم، برنج و سـیب زمینی بـه تنهایی نیمی 

.)FAO, 2017( از نیازهـای کالری انسـان ها را تأمین می کننـد
در پسـتانداران باقـی مانـده روی کـره زمیـن، 96 درصد وزنی آنها به انسـان و پسـتانداران 
می کننـد  زندگـی  وحشـی  صـورت  بـه  آن هـا  درصـد  چهـار  فقـط  و  دارد  اختصـاص  اهلـی 
)Barnosky, 2008; Smil, 2011; Bar-On, 2018( و از میـان 128918 گونـه مورد ارزیابی 
توسـط اتحادیـه بین المللی حفاظـت از طبیعـت )IUCN(، 35500  گونه )معـادل 28%( در معرض 

 .)IUCN, 2021( انقراض هسـتند
در طبقه بنـدی اتحادیـه بین المللـی حفاظت از طبیعت جانـداران بر اسـاس معیارهایی چون نرخ 
کاهـش جمعیـت، انـدازه جمعیـت، گسـتردگی و انـدازه قلمـرو و میـزان پخش شـدگی در جمعیت و 

منطقـه زندگـی به 9 گروه تقسـیم شـده اند: 
   گونه کاما منقرض شده )EX(: گونه ای است که هیچ نمونه زنده ای از آن جاندار وجود ندارد.
   گونـه منقـرض شـده در حیـات وحـش )EW(: گونه ای که تنها در اسـارت موجود اسـت یا در 

گروه هـای محـدود در منطقـه ای بیرون از منطقـه اصلی خـود زندگی می کند.
   گونـه در معـرض انقـراض )CR(: گونه ای با وضعیت بحرانی و احتمال بسـیار باالی انقراض 

در حیات وحش.
   گونه در معرض خطر )EN(: گونه ای با احتمال باالی انقراض در حیات وحش.

   گونه آسیب پذیر )VU(: گونه ای با احتمال باالی تهدید و در خطر بودن در حیات وحش.
   گونـه در معـرض تهدیـد )NT(: گونـه ای کـه احتمـال دارد در آینـده نزدیـک در معـرض 

تهدیـد قـرار گیرد.
   گونه  با کمترین نگرانی )LC(: گونه ای که ُپرشمار است و در مناطق گسترده ای از جهان حضور دارد.
   گونـه  بـا اطاعـات کـم )DD(: گونه ای که اطاعات درباره آن کم اسـت و یـا اطاعات کافی 
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برای رسـیدن به برآوردی درباره خط انقراض آن در دسـترس نیسـت.
   گونه های بررسی نشده )NE(: گونه های که هنوز در بررسی های  IUCN به شمار نیامده اند.

در طبقه بنـدی IUCN، جانـدران »در معـرض تهدیـد« آن هایی هسـتند که در یکی از سـه گروه 
»در معرض انقراض«، »در معرض خطر« یا »آسـیب پذیر« فهرسـت شـده باشـند. 

در حـال حاضـر چالـش اصلـی، توسـعه فعالیت هـای انسـانی و انقراض لجـام گسـیخته گونه ها 
در قـرن اخیـر اسـت. بررسـی های دو دهـه اخیر نشـان می دهد که طی بیسـت سـال گذشـته تعداد 

گونه هـای در معـرض تهدید، با شـیبی فزاینده، رشـد داشـته اسـت )شـکل 4(.

IUCN شکل 4-  افزایش تعداد گونه های در معرض تهدید نابودی بر اساس لیست

کل گونه های بررسـی شـده                        کل گونه های درمعرض تهدید 
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بـر اسـاس گـزارش ماه مـی سـال 2019، تا دهه های آینـده یک میلیـون گونه از موجـودات کره 
زمیـن در معـرض تهدیـد قرار می گیرند )زنـد و همـکاران، 1399( )جدول2(.

جدول 2-  برآوردی از تعداد گونه های در معرض تهدید در دهه های آتی )زند و همکاران، 1399(.

درصد گونه های
تعداد گونه هایتعداد گونه ها در معرض تهدید

در معرض تهدید

در میان گروه های گیاهی و 
جانوری )به غیر از حشرات( در 
حدود 25 درصد آنها در معرض 

تهدید قرار دارند.

صرفنظر از حشرات، 2/5 
میلیون گونه گیاهی و جانوری 

وجود دارند. 

25 درصد از 2/5 میلیون گونه گیاهی 
و جانوری معادل تقریبًا 0/5 میلیون 

گونه گیاهی و جانوری در معرض 
تهدید می باشد.

سهم حشرات در معرض تهدید 
کمتر از 10 درصد است.

حدود 5/5 میلیون گونه حشره 
در جهان وجود دارد.

10 درصد از 5/5 میلیون گونه حشرات 
معادل تقریبًا 0/5 میلیون گونه 

حشرات در معرض تهدید می باشد.

0/5میلیون + 0/5 میلیون: یک 
میلیون گونه در جهان در معرض 

تهدید هستند.

بـا از بیـن رفتـن اجـزای تنـوع زیسـتی از قبیـل گونه هـا و زیسـتگاه ها، انعطاف پذیـری بوم نظام 
کاهـش می یابـد و خدمـات ارائه شـده توسـط آنهـا، مختل می گـردد. چارچـوب مرزهای سـیاره ای 
کـه توسـط دانشـمندان مرکـز انعطاف پذیری اسـتکهلم معرفی شـده، آسـتانه هایی بـرای 9  فرایند 
اساسـی سیسـتم کـره زمیـن معرفـی می کنـد کـه بیانگر یـک منطقـه امن بـرای بقـا در این سـیاره 
هسـتند )جـدول3( )زنـد و همـکاران، 1399(. همانطـور کـه در جـدول 3 ماحظـه می شـود، 
وضعیـت تنـوع زیسـتی از مقـدار مـرزی عبـور کـرده و ایـن به مفهـوم شـدت گرفتن تخریـب تنوع 

است. زیسـتی 
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جدول 3-  ُنه فرایند اساسی سیستم کره زمین.

فرایندهای ردیف
مقدار متغیر کنترلسیستم زمین

مرزی
مقدار 
موجود

عبور 
از مرز

مقدار 
قبل از 
انقالب 
صنعتی

تغییر اقلیم1

غلظت دی اکسیدکربن
)ppm 280بلی350400)قسمت در میلیون یا

)w/m2( افزایش نیروی تابش
0بلی11/5از اول انقاب صنعتی

2

یکپارچگی 
زیستی

)از بین رفتن 
تنوع زیستی(

سرعت انقراض
10)تعداد گونه در میلیون سال(

بیش 
از 

100
0/1 تا0بلی

3

جریان 
زیست-
زمین-

 شیمیایی

نیتروژن رها شده در جو
1-بلی35121)میلیون تن در سال(

فسفر رها شده در جو
8/5 تا 11)میلیون تن در سال(

3/4خیر9/5

اسیدی شدن 4
اقیانوس ها

میانگین جهانی وضعیت اشباع آراگونیت 
3/44بلی2/752/90در سطح آب دریا )واحد امگا(

تغییر کاربری 5
زمین

سطح پوشیده شده توسط گیاهان زراعی 
کمخیر157/11)درصد(

مصرف جهانی آب توسط انسان آب شیرین6
)km3/y(40002600415خیر

290بلی267283غلظت ُازن اِستراتوسفری )واحد داسون(تخلیه اُزن7

ذرات معلق 8
غلظت ذرات در اتمسفرجو

هنوز 
تعیین 
نشده

مواد جدید 9
)شیمیایی(

غلظت مواد سمی، پاستیک، فلزات 
سنگین و مواد رادیواکتیو در محیط 

زیست

هنوز 
تعیین 
نشده
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تنوع بوم نظامی )اکوسیستمی(:
اکوسیسـتم یـا بوم نظـام بـه مجموعه محیط و موجـودات زنـده و عوامل غیرزنـده درون آن گفته 
می شـود. گیاهـان، جانـوران، حشـرات، میکروارگانیسـم ها، سـنگ و صخـره، خـاک، آب، هـوا و 
انسـان اجـزای تشـکیل دهنـده بسـیاری از بوم نظام هـا هسـتند. بوم نظام هـا در نـگاه اول بـه دو 
بوم نظام هـای  تقسـیم می شـوند.  بشـر  بوم نظام هـای دست سـاز  و  بوم نظام هـای طبیعـی  گـروه 
دست سـاز بشـر مناطـق طبیعـی هسـتند کـه تحـت مداخلـه انسـان قـرار گرفته انـد کـه از آن جملـه 
می تـوان بـه بوم نظام هـای کشـاورزی، دریاچه هـای مصنوعـی، پارک هـا، شـهرک ها و شـهرها 
اشـاره کـرد. بوم نظام هـای طبیعـی بـه دو گـروه بوم نظام هـای خشـکی و آبـی تقسـیم می شـوند. 
بوم نظام هـای خشـکی روی خشـکی های کـره زمیـن ایجـاد شـده اند و مهمتریـن وجـه تمایـز آنها 
از بوم نظام هـای آبـی فراهمـی کمتـر آب در آنهـا اسـت کـه سـبب می شـود در آنهـا آب بـه عنـوان 
عامـل مهـم محدودکننـده فعالیت هـای مختلـف مطـرح باشـد. نوسـانات روزانـه و فصلـی دمـا نیز 
در ایـن بوم نظام هـا بیشـتر از بوم نظام هـای آبـی اسـت کـه در شـرایط اقلیمـی مشـابه قـرار دارنـد. 
بیابـان و کوهسـتان تقسـیم می شـوند.  بـه چهـار گـروه کلـی جنـگل، مرتـع،  بوم نظام هـا  ایـن 
بوم نظام هـای آبـی در پیکـره ای از آب قـرار گرفته انـد و بـه دو گـروه بوم نظام هـای آب شـیرین و 
دریایـی تقسـیم می شـوند. بـوم نظـام آب شـیرین دربرگیرنـده رودخانه هـا، دریاچه هـا و تاالب هـا 
اسـت و بوم نظام هـای دریایـی شـامل اقیانوس هـا و تمامـی اجـزای آنهـا می شـوند. بوم نظام هـای 
آب شـیرین از اهمیـت بسـیار زیـادی در زندگـی بشـر برخـوردار هسـتند زیـرا تامین کننـده خدمـات 
متنوعـی از قبیـل آب آشـامیدنی، انـرژی، حمـل و نقـل و فضای تفریحـی هسـتند. بوم نظام های 
دریایـی از تنوع زیسـتی بسـیار باالیی برخوردار هسـتند. بوم نظام هـای مهم آبی ایـران عبارتند از:
   دریـای خـزر بـه عنـوان بزرگ تریـن دریاچه )لب شـور( جهان با وسـعت 380 هـزار کیلومتر 
مربـع، خلیـج فـارس دریـای نیمـه بسـته )آب شـور( با وسـعت 239 هـزار کیلومتـر مربـع و دریای 
عمـان شـاخه ای از اقیانـوس هنـد با وسـعت حـدود 700 کیلومتر مربـع در زمـره بوم نظام های مهم 

دریایـی ایران می باشـند. 
   از دیگـر انـواع بوم نظام هـای آبـی تاالب هـا )مناطقی پوشـیده از مـرداب، باتـاق، لجن زار 
یـا آبگیرهـای طبیعـی و مصنوعـی اعـم از دائمـی یـا موقـت کـه در آن آب هـای شـور یـا شـیرین 
بـه صـورت راکـد یـا جـاری یافت می شـود( هسـتند. شـایان ذ کـر اسـت ایـران از غنـای باالیی در 
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بوم نظام هـای تاالبـی برخـوردار اسـت، به طوری کـه از 42 نـوع تـاالب مشـخص شـده در جهـان 
توسـط کنوانسـیون رامسـر، بـه جـز یـك نـوع تـاالب تونـدرا، بقیـه انـواع تاالب هـا در کشـور ایران 
یافـت می شـوند. 105 تـاالب بـا اهمیـت در ایـران شناسـایی شـده که 36 تاالب در سـایت رامسـر 

)سـایت تاالب هـای بیـن المللـی( بـه ثبت رسـیده اسـت.
   3450 رودخانـه فصلـی و دایمـی کـه از ایـن تعـداد 37 رودخانه، اصلی به شـمار مـی روند و 

باعث ایجاد بسـتری مناسـب در غنای تنوع زیسـتی موجودات آبزی کشـور شـده اسـت. 
در ُبعـد بوم نظام هـای خشـکی و براسـاس جدیدتریـن پیمایـش صـورت گرفته در سـال 1399، 
مراتـع بـا  83/3 میلیـون هکتـار بیشـترین مسـاحت از عرصه هـای طبیعـی کشـور را دارا هسـتند و 
اراضـی بیابانـی بـا  29/06 میلیـون هکتـار، اراضـی زراعـی و باغـی  بـا  28/3 میلیـون هکتـار و  
جنگل هـا بـا  15/07 میلیـون هکتـار )بـدون احتسـاب اراضـی جنگلی دسـت کاشـت( در رتبه های 
بعـدی قـرار دارنـد )جـدول 4(، که در ادامه به بررسـی اجمالی هر یـک از این گروه ها پرداخته می شـود: 

جدول 4-  سطح بوم  نظام های اصلی کشور )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور(

وضع موجود در سال شاخص
1383 )هکتار(

وضع موجود در سال 
1399 )هکتار(

17802902193552سطح جنگل های با تراکم پوشش بیش از50% )جنگل انبوه(

34683121822454سطح جنگل های با تراکم پوشش بین 25%  تا50% )جنگل نیمه انبوه(

81008427655824سطح جنگل های با تراکم پوشش 5% تا 25%  )جنگل های تنک(

2665053258526درختچه زارها با تراکم تاج پوشش بیش از %10

9438581456861جنگل های دست کاشت

2576026426جنگل های محدوده جذر و مد سواحل جنوب کشور

1910731---سطح جنگل های با تراکم پوشش  1% تا 5% ) اراضی جنگلی(
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جدول 4-  سطح بوم  نظام های اصلی کشور )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور(

وضع موجود در سال شاخص
1383 )هکتار(

وضع موجود در سال 
1399 )هکتار(

1698411617650875سطح کل جنگل های ایران

71812505411873مراتع با تراکم تاج پوشش بیش از 50% )مراتع متراکم(

2141915120912745مراتع با تراکم تاج پوشش بین 25%  تا50% )مراتع نیمه متراکم(

5621459056983949مراتع با تراکم تاج پوشش بین 5%  تا 25% )مراتع کم تراکم(

8481499183308567جمع کل مراتع

اراضی پست بیابانی بدون پوشش گیاهی و عموما دارای اماح بسیار 
58383757084085زیاد )کویر(

17621361543129اشکال مختلف اراضی ماسه ای )تپه های ماسه ای(

615042758003اراضی ماسه ای مسطح )پهنه های ماسه ای(

435803258393سطوح صاف و صیقلی رسی در منطقه کویر )دق های رسی(

65582813094558اراضی با سطوح نمکی ) اراضی شور و نمک زار(

1736685516326356اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهی کمتر از 5% و بیرون زدگی سنگی

3257649229064519جمع پدیده های بیابانی

15544013-------اراضی زراعی و باغی

12828278-------اراضی دیم

2469381128372292مجموع اراضی زراعی و باغی

8416951568891مناطق مسکونی

734682-----باتاق )مناطق مرطوب(

99089-----نی زار

908126-----سطوح آبی )دریاچه ها و مخازن آبی(

684952بستر رودخانه

ادامه جدول 4-  سطح بوم  نظام های اصلی کشور )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور(
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   جنگل هـای کشـور از نظـر تراکـم و نـوع پوشـش گیاهـی بـه هفـت گـروه تقسـیم می شـوند 
کـه عبارتنـد از: جنگل هـای انبـوه )بـا تراکـم تـاج پوشـش بیـش از 50%(، جنگل هـای نیمـه انبـوه 
)بـا تراکـم تـاج پوشـش بیـن 25 تـا 50%(، جنگل هـای تنـک )بـا تراکـم تـاج پوشـش بیـن 5 تـا 
25%(، اراضـی جنگلـی )بـا تراکـم تاج پوشـش بیـن 1 تا 5%(، بیشـه زار و درختچـه زار )بـا تراکم تاج 
پوشـش بیـش از 10%(، جنگل هـای دست کاشـت و جنگل هـای ماندابـی. جنگل هـای کشـور از 
نظـر خصوصیـات رویشـگاهی بـه پنـج ناحیه اصلی تقسـیم می شـوند و شـامل هیرکانی در شـمال 
کشـور بـا مسـاحت 2.375.773 هکتار )شـامل جنـگل، اراضی جنگلـی و درختچه زار(، ارسـباران 
بـا مسـاحت 163439 هکتـار )شـامل جنـگل، اراضی جنگلـی و درختچـه زار(، زاگرس با مسـاحت 
5454252 هکتـار )شـامل جنـگل، اراضـی جنگلـی و درختچـه زار(، ایرانـی- تورانـی بـا مسـاحت  
7079932 هکتـار )شـامل جنگل، اراضی جنگلی و درختچه زار( و خلیـج فارس و عمانی در جنوب 
بـا مسـاحت 2577479 هکتار )شـامل جنگل، اراضـی جنگلی و درختچه زار( می باشـند، به گونه ای 
کـه هـر یـک دارای اقلیـم و ویژگی هـای منحصـر به فردی هسـتند که یـادآور گنجینه های زیسـتی 
)بانـک ژنـی/ اسـتخر ژن( ایـن نواحی اسـت و سـهم بسـیار مهمی را در غنای تنوع زیسـتی کشـور 

دارند )شـکل 5(.
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   مراتـع بیـش از نیمـی از مسـاحت کشـور را به خـود اختصاص داده اند و به سـه گـروه متراکم 
)تراکـم تـاج پوشـش بیـش از 50%(، نیمـه متراکـم )تراکم تاج پوشـش بیـن 25 تـا 50%( و کم تراکم 
)تراکـم تـاج پوشـش بین 5 تا 25%( تقسـیم می شـوند که به ترتیب مسـاحت هر یـک از این گروه ها 
5/41، 20/91 و 56/98 میلیـون هکتـار اسـت. بر این اسـاس، مراتع کشـور از نظر پوشـش گیاهی 
کـه در آنهـا می روینـد بـه سـه گـروه مراتـع درجـه یـک یا علفـی یا ییاقـی )با متوسـط تولیـد 290 
کیلوگـرم علوفه در هکتار(، مراتع درجه دو بوته ای و قشـاقی )با متوسـط تولیـد 92 کیلوگرم علوفه 
در هکتـار( و مراتـع درجه سـه یا کویری )با متوسـط تولید 25 کیلوگرم درهکتار( تقسـیم می شـوند. 
مراتع کشـور با سـرعت فزاینده ای در حال زوال هسـتند و در حدفاصل سـال های 1383 تا 1399، 

مسـاحت آنها  1/77% کاهش یافته اسـت. 

شکل 5- نقشه نواحی رویشی ایران.



تنوع زیستی ایران در یک نگاه

19 18

تنوع زیستی ایران در یک نگاه

   بیابان های ایران به دو گروه اصلی بیابان های سـاحلی و بیابان های داخلی تقسـیم شـده اند 
)محمـودی 1368( و در میانـه نـوار بیابانـی جهان قرار دارنـد. بارزترین ویژگی بیابان های سـاحلی 
کـه به صـورت نـواری شـرقی-غربی با پهنایـی نابرابر از بنـدر گواتر در جنوب شـرق تا خوزسـتان در 
جنـوب غـرب ایران در سـواحل دریـای عمان و خلیج فارس امتداد یافته اسـت، وجـود رطوبت زیاد 
به ویـژه در فصـل گـرم سـال اسـت که موجـب افزایـش تراکم پوشـش گیاهـی و گونه هـای جانوری 
می شـود و بـا تشـکیل قشـر سـطحی نسـبتًا سـختی روی خـاک باعـث کاهـش تبخیـر می گـردد. 
درحالی کـه در بیابان هـای داخلـی کـه در مرکز، شـرق و جنوب  شـرقی ایران به صـورت حوض های 
مسـتقل یـا نیمه مسـتقل پراکنده شـده اند معکـوس این پدیـده رخ می دهـد. وجود تفاوت هـای بارز 
در ایـن دو گـروه از بیابان هـای ایـران نقـش به سـزایی را در شـکل گیری تنـوع زیسـتی گیاهـی و 
جانـوری منحصـر به فـرد ایـن مناطق ایفا می کند )خسروشـاهی 1395(. شـایان ذ کر اسـت دشـت 
کویـر و کویـر لـوت دو بیابـان بـزرگ ایـران هسـتند که کویـر لـوت به عنوان میـراث جهانـی طبیعی 

ایـران در سـازمان ملل شـد به ثبت رسـیده اسـت.
   از جملـه بوم نظام هایـی کـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفته انـد می تـوان بـه بوم نظام هـای 
کوهسـتانی اشـاره کـرد کـه یک پنجم سـطح خشـکی های جهان را تشـکیل می دهند و سرچشـمه 
اصلـی منابـع آب شـیرین جهـان، تنظیم کننـده آب  و  هـوای جهـان و مخـازن ژنتیکـی گونه هـای 
گیاهـی و جانـوری هسـتند. 12 درصـد از جمعیـت جهـان مسـتقیمًا تحـت تأثیـر کوهسـتان ها قرار 
می گیرنـد و 28 درصـد از جنگل هـای جهـان در نواحـی مرتفـع واقـع شـده اند. ایـران بـا میانگیـن 
ارتفـاع 1000 متـر از سـطح دریـا، یکـی ازمرتفع تریـن کشـورهای جهـان اسـت. بیـش از 52 %  از 
سـطح کشـور را کوه هـا فرا گرفته انـد و 70%  از مجموع 410 میلیارد متر مکعب بارش سـاالنه کشـور 
)حـدود 290 میلیـارد متـر مکعـب( در نواحی کوهسـتانی صورت می گیـرد. کوهسـتان ها به دالیلی 
همچـون شـیب، جنس خـاک و جهات جغرافیایی مختلـف دارای غنی ترین تنـوع گونه های گیاهی 
و جانـوری هسـتند. قله هـای دماونـد، بینالود، سـبان و قله های سـه گانـه )علم کوه، سـیاه کمان و 

تخـت سـلیمان( به عنـوان آثـار طبیعی ملـی ثبـت گردیده اند.
خوشـبختانه تـا پایـان سـال 1399، 11/86 درصـد از مسـاحت کشـور تحـت مدیریت سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت قـرار گرفتـه اسـت کـه شـامل 32 پـارک ملـی بـا وسـعت 2.080.409 
هکتـار، 40 اثـر ملـی بـا وسـعتی معـادل 41.022 هکتـار، 54 پناهـگاه حیـات وحـش بـا وسـعتی 
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معـادل 6.537.442  هکتار و 183 منطقه حفاظت شـده با سـطحی معـادل 1.0450.830  هکتار 
می شـوند. در مجمـوع 309 منطقـه با سـطحی برابر بـا 19 میلیون و یکصد هزار هکتار از مسـاحت 
کشـور تحـت نظـارت سـازمان حفاظت محیط زیسـت قـرار دارنـد. متوسـط درصد ایـن مناطق در 
دنیـا معادل 14 درصد می باشـد. در بهمن ماه سـال 1399، 620000 هکتـار در قالب 14 منطقه در 
10 اسـتان بـه این مناطق اضافه شـدند. همچنین، از سـال 1392، 2 میلیـون و یکصد هزار هکتار 
بـه ایـن مناطق اضافه شـده اسـت. بـر اسـاس مصوبه اجاس کشـورهای عضـو کنوانسـیون تنوع 
زیسـتی در سـال 2010، مقـرر شـده بـود تـا سـال 2020 سـطح مناطق حفاظت شـده در کشـورها 

بـرای آب هـای داخلـی و خشـکی 17% و بـرای مناطق سـاحلی و دریایی 10 % باشـد )جـدول 5(.

جدول 5-  وضعیت مناطق حفاظت شده کشور )مرجع ملی مناطق حفاظت شده، 1400(

عنوان
تا پایان سال 1399تا پایان سال 1398

مساحت )هکتار(تعدادمساحت )هکتار(تعداد

312068242322080409پارک ملی

506355662546537442پناهگاه حیات وحش

1741000856718310450830منطقه حفاظت شده

40410224041022اثرطبیعی ملی

2951847349330919109703جمع کل 

11/86 درصد11/2 درصددرصد کل عرصه چهارگانه

   جایگاه تنوع زیستی کشاورزی و تنوع زیستی ایران

نیکـوالی واویلـوف متخصـص ژنتیک گیاهـان زراعی، ایـران را به عنـوان یکـی از مراکز اصلی 
تنـوع گیاهـان زارعی در جهان منشـا حداقـل 83 گونه زراعـی و باغی معرفی کرده  اسـت )رحیمیان 

مشـهدی و همـکاران، 1377(. این گیاهان شـامل:
   7 گونـه اولیـه کشـاورزی شـامل سـه گونـه غات جـو، گنـدم و یـوالف، چهار گونـه حبوبات 
نخـود، عـدس، ماشـک، نخودفرنگـی و کتـان کـه بـرای اولیـن بـار به  وسـیله بشـر اهلـی شـدند و 



تنوع زیستی ایران در یک نگاه

21 20

تنوع زیستی ایران در یک نگاه

بسـیاری از دیگـر گیاهـان زراعـی مانند کنجـد، چـاودار، یونجه و شـبدر و بسـیاری از گیاهان باغی 
از جملـه پسـته، انـار، انجیـر، بـادام، گابی، بـه، هویج، خربـزه و صیفی جاتـی مانند خیـار، کاهو، 

تـره، جعفـری، تربچه و اسـفناج می شـوند.
   ایـران همچنیـن دارای تنـوع جانـوری فراوانـی اسـت و در حـال حاضـر حداقـل 6 تـوده گاو 
بومـی، 3 تیـپ گاومیـش، 28 نـژاد گوسـفند، 12 نـژاد بـز، 10 نژاد اسـب، 17 نـژاد مـرغ بومی و 6 

نـژاد شـتر در ایران شناسـایی شـده اسـت.
ایـران مهـد تنـوع ژنتیکـی بسـیاری از گونـه هـای گیاهـی و جانـوری در دنیـا اسـت و در کنـار 
کشـورهای بـا تنوع زیسـتی بـاال )ِمگادایـِورس( و در گـروه کشـورهای همفکر دارای تنوع زیسـتی 
بـاال طبقه بنـدی شـده اسـت. کشـورهای ِمگادایـِورس جهـان عبارتنـد از: بولیوی، برزیـل، چین، 
کلمبیـا، کاسـتاریکا، کنگو، اکـوادور، اتیوپـی، گواتماال، هند، اندونـزی، جمهوری اسـامی ایران، 
کنیـا، ماداگاسـکار، مالـزی، مکزیک، پرو، فیلیپیـن، آفریقای جنوبـی و ونزوئا )زنـد و همکاران، 

1399( )شـکل 6(.

شکل6-  توزیع کشورهای ِمگادایِورس روی کره زمین
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بخش هایـی از شـمال، غـرب و جنوب غربـی ایران در محـدوده نقاط داغ تنوع زیسـتی جهان 
قـرار می گیـرد )شـکل 7(. نقطـه داغ تنوع زیسـتی، مناطق جغرافیای زیسـتی هسـتند کـه دارای 
بیشـترین تراکـم گونه هـای بومـی و بیشـترین تخریـب زیسـتگاهی هسـتند )مایـر و همـکاران، 
2000(. ایـن نقـاط داغ، 35 منطقـه غنـی از نظـر زیسـتی بـا وسـعتی برابـر با  2/3 درصد سـطح 
کـره زمیـن را شـامل می شـوند. همیـن سـطح کوچک نیمـی از گونه هـای بومـی گیاهـی و تقریبا 
43 درصـد گونه هـای بومـی پرنـدگان، پسـتانداران، خزنـدگان و دوزیسـتان را در خود جـای داده 
اسـت )حفاظـت بین الملـل، 2015(. یـک منطقـه به عنوان نقطـه داغ، بایـد الزامـًا دارای حداقل 

1500 گونـه گیـاه آونـدی بومـی و 30 درصـد یا کمتـر از پوشـش طبیعی اولیه باشـد.
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شکل 7- نقاط داغ تنوع زیستی در جهان
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مزایای تنوع زیستی جهان 
تنـوع زیسـتی، اسـاس خدمـات بوم نظام اسـت. خدمـات بوم نظامـی مواهب و مزایای مسـتقیم 
و غیرمسـتقیمی اسـت کـه انسـان ها از طبیعـت )اکوسیسـتم ها( به دسـت می آورنـد که شـامل غذا، 
پوشـاک، خـاک سـالم، آب سـالم، هـوای پـاک، ترسـیب کربـن، تثبیـت خـاک، تفریـح، زیبایـی 

شناسـی، لـذت بـردن از مناظـر، ارزش هـای فرهنگـی و غیره اسـت.
بـه طـور کلی خدمـات بوم نظامی بـه 4 گروه خدمـات حمایتی )پشـتیبانی(، تأمینـی، تنظیمی و 

زیبایی شناسـی/فرهنگی تقسـیم می شـوند )شـکل 8( )زند و همکاران، 1399(.
    پشتیبانی )مانند تشکیل خاک، چرخه مواد مغذی، تولید اولیه(

    تامینـی )ماننـد بسـتر تولید مواد غذایی، آب شـیرین، هیـزم، فیبر، مواد بیوشـیمیایی، منابع 
ژنتیکی(

    تنظیمی )مانند تنظیم آب و هوا، تنظیم بیماری ها، تنظیم آب، تصفیه آب، گرده افشانی(
    زیبایی شناسـی/فرهنگی )ماننـد مـوارد معنـوی و مذهبـی، تفریحـی و گردشـگری طبیعـی، 

مـوارد مربـوط بـه زیبایـی شـناختی و الهـام بخـش، امـور آموزشـی، ایجـاد حـاالت خاص و بسـتر 
برانگیختـن احساسـات و میـراث فرهنگی(

بـرای درک بهتـر خدمـات بوم نظامـی بایـد ایـن حقیقـت را در نظر گرفت کـه 15 الـی 30 درصد 
غـذای مـردم در کشـورهای توسـعه یافته بـه یـک گرده افشـان نیـاز دارد. در سـال 2010، ارزش 
اقتصـادی جهانـی گرده افشـانی حشـرات، حـدود 153 میلیـارد یـورو بـرآورد شـده کـه معـادل 9/5 
درصـد تولیـدات کشـاورزی می باشـد. بنابرایـن، هر نوع کاهـش در تنوع گـرده افشـان ها، می تواند 

منجـر بـه بحرانـی نگران کننـده در تامیـن غذای مـردم جهان شـود )زنـد و همـکاران، 1399(.
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شکل8- خدمات بوم نظامی که تنوع زیستی برای انسان فراهم می کند.

بـا وجـود اهمیـت حیاتـی تنـوع زیسـتی بـرای تمـام موجـودات روی کـره زمیـن، ایـن تنـوع بـا 
سـرعت بی سـابقه ای در حـال از بیـن رفتـن اسـت. ارزیابـی بوم نظـام طـی هـزار سـال کـه حاصل 
بررسـی 13660 متخصـص از سراسـر دنیـا اسـت، بیانگر آن اسـت که بـه دلیل فعالیت های بشـر، 
تغییـرات تمـام بوم نظام هـا چشـم گیر اسـت. بـا نگاهـی بـه تعـداد و ِجـرم حیوانـات اهلـی شـده در 
مقایسـه بـا حیوانـات وحشـی در می یابیـم انسـان نیازهـای خـود را در راس هـرم خلقـت می بیند و 

شـاهد برهـم زدن تعـادل طبیعت به دسـت انسـان هسـتیم.
از سـال 1975 تاکنـون جمعیـت دو برابـر، اقتصـاد چهار برابر، تجـارت ده برابر، شهرنشـینی دو 
برابر، آلودگی پاسـتیکی ده برابر افزایش و حاصلخیزی خاک 20 تا 25 درصد کاهش یافته اسـت. 
ایـن مـوارد بیانگـر آن اسـت که بشـر بیـش از حد مجـاز از بوم نظـام کره زمین اسـتفاده کرده اسـت. 
بـه گـزارش »شـبکه جهانـی رد پا« هـم اکنون جمعیت زمیـن 1/75 بار بیشـتر از آنچـه بوم نظام کره 
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 .)Anonymous, 2021( زمیـن اجـازه مصرف به انسـان می دهد، از منابع اسـتفاده کـرده اسـت
عوامـل متعـددی در کاهـش تنـوع زیسـتی تاثیرگـذار هسـتند )شـکل 9(. در بیـن ایـن عوامـل 
بهره برداری هـا و تخریـب و نابـودی زیسـتگاه ها عامل 81 درصد کاهش تنوع زیسـتی طی سـالیان 

بوده اند.  گذشـته 

شکل  9- اصلی ترین محرک های کاهش تنوع زیستی در کره زمین.

در گـزارش خطـرات تهدیدکننده جهان که در ژانویه 2021 توسـط مجمع جهانی اقتصاد منتشـر 
شـد نیـز خطـرات اقتصادی، محیط زیسـتی، ژئوپولتیکـی، اجتماعـی و فناورانه در سـه اُفق زمانی 
کوتاه مـدت )2 سـال(، میان مـدت )3 تـا 5 سـال( و بلندمـدت )5 تـا 10 سـال( ارائـه گردیدنـد. بـر 
اسـاس ایـن گـزارش، در کوتاه مـدت، رخ دادهـای حـدی آب وهوایـی و آسـیب های محیط زیسـتی 
ناشـی از انسـان و در بلند مـدت نیـز از بیـن رفتـن تنـوع زیسـتی، بحـران منابـع طبیعـی و عـدم 
موفقیـت اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای کاهـش تغییـرات آب و هوایـی در زمـره تهدیـدات اصلـی 
محیط زیسـتی محسـوب می شـوند )شـکل10( )کریمی و کیاسـر، 1399(. این گزارش لزوم توجه 

ویـژه بـه حفاظـت از ایـن سـرمایه عظیـم را دو چنـدان می کند.
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شکل 10- آخرین نظرسنجی ریسک جهانی )GRPS( )کریمی و کیاسر، 1399(

تاریخچه کنوانسیون تنوع زیستی:
سال هاسـت کـه افـراد دوسـت دار و دل سـوز محیـط زیسـت بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت و 
تنـوع زیسـتی آن تـاش می کننـد. ریشـه حفاظـت از محیـط زیسـت را می تـوان در هـزاران سـال 
قبـل کـه مـردم بومـی و محلـی، آن را در رفتار هـای اجتماعـی خـود لحـاظ می کردنـد و همچنیـن 
در دسـتورات و کتـب مقـدس ادیـان مختلف به ویژه اسـام جسـتجو کـرد. البته جنبـش حفاظت از 
محیـط زیسـت در جوامـع غربی طی 150 سـال اخیـر ایجاد و در دهـه 1970 انگیزه هـا برای مقابله 
بـا مشـکات زیسـت محیطی در سـطح بین المللـی تقویـت شـد. ایـن امـر منجـر به تصویـب چند 
موافقت نامـه چندجانبـه بین المللـی گردیـد. اولیـن نسـل موافقت نامه هـای چندجانبـه بین المللـی، 
موافقت هـای عمدتـا بخشـی بـا تمرکـز بر مشـکات یا موضوعات بسـیار خـاص، از قبیـل تجارت 
گونه هـای در معـرض خطـر )CITES( یـا گونه هـای مهاجـر )CMS( بـود. ایـن موضـوع باعـث 
شـد تـا طـی دهـه 1980 بحـث تنوع زیسـتی و ارزش ذاتـی آن به شـیوه ای ضعیف مطرح شـود. از 
دهـه 1980 بـه بعـد نیـاز بـه چتـری از موافقت نامه هـای چندجانبـه محیطی بـا رویکـردی جامع تر 
بـرای تکمیـل تعـداد رو به رشـد موافقت نامه هـای چندجانبـه، که صرفـا جنبه های خاصـی از تنوع 
زیسـتی را پوشـش می دادند، آشـکار شـد )شـکل 11(. پس از اجاس سـران کشـورهای جهان در 
ریودوژانیـرو برزیـل در سـال 1992، نسـل دوم موافقت  نامه هـای چندجانبـه محیطـی به وجود آمد 
و بـا رویکـرد جامع نگـر، بـر توسـعه و اسـتفاده پایـدار از منابـع طبیعی متمرکز شـدند. ایـن اجاس 
کـه در نـوع خـود بی سـابقه و بزرگتریـن نشسـت بین الـدول در تاریـخ مباحـث زیسـت محیطی بود، 
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اثـر عمیقـی بـر سیاسـت بین الملـل و بسـیج جامعـه مدنـی داشـت و سـرانجام منجر بـه ایجاد یک 
نهـاد بین المللـی ذیـل سـازمان ملل متحـد و متعاقبـا تصویب متنـی قانونی و الـزام آور دربـاره تنوع 
زیسـتی شـد. هـدف ایـن  نهـاد کـه بـه کنوانسـیون تنوع زیسـتی معـروف اسـت، حفاظـت از تنوع 
زیسـتی، بهره بـرداری پایـدار از اجـزای آن و توزیـع عادالنه منافع حاصل از تجاری سـازی و سـایر 
اسـتفاده هایی  اسـت کـه از منابـع ژنتیکـی می شـود. ایـن کنوانسـیون تمـام بوم نظام هـا، گونه هـا و 
منابـع ژنتیکـی را پوشـش می دهـد و اصولـی برای تسـهیم عادالنه مزایـای حاصـل از بهره برداری 
منابـع ژنتیکـی را تعییـن می کنـد. ایـن کنوانسـیون حوزه هـای در حـال گسـترش سـریع فنـاوری 
زیسـتی را نیـز پوشـش می دهـد و بـه توسـعه و انتقـال فنـاوری، تسـهیم مزایـا و ایمنـی زیسـتی 

توجه ویـژه دارد. 
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شکل 11- روند شکل گیری کنوانسیون تنوع زیستی
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در دهمیـن اجـاس سـران کشـورهای عضـو کنوانسـیون تنـوع زیسـتی کـه در سـال 2010 در 
کشـور ژاپـن برگـزار شـد، برنامه ده سـاله راهبردی تنوع زیسـتی بـرای حدفاصل سـال های 2010 
تـا 2020 تهیـه شـد کـه هـدف آن ایجـاد یـک نقشـه راه بـرای جلوگیـری از کاهـش تنـوع زیسـتی 
روی کـره زمیـن بـود. ایـن نقشـه راه کـه جنبه هـای مختلـف اکولوژیـک، بیولوژیـک، اقتصـادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی را در بـر می گیرد، در قالـب پنج هدف کلی راهبـردی که در مجموع 
دربرگیرنـده 20 هـدف عملیاتـی می باشـند تدویـن شـده کـه بـا نـام »اهداف تنـوع زیسـتی آیچی« 

شـناخته می شـوند. اهـداف پنج گانـه راهبـردی آیچی در شـکل 12 نشـان داده شـده اسـت.

شکل 12- اهداف اصلی آیچی

نتیجه ارزیابی برنامه تنوع زیسـتی آیچی که در سـال 2020 منتشـر شـد نشـان داد که در سـطح 
جهانـی هیـچ یـک از 20 هـدف آیچـی بـه طـور کامـل محقـق نشـده اسـت، اگرچـه شـش هـدف 
)اهـداف 9، 11، 16، 17، 19 و 20( کـه بـه ترتیـب بـه مدیریـت گونه های مهاجم، توسـعه مناطق 
حفاظـت شـده، افزایـش اعضای پروتـکل ناگویا، توجه کشـورها به برنامه اقدام ملی تنوع زیسـتی، 
گسـترش پایـگاه علمـی و فناوری هـای مرتبـط بـا تنوع زیسـتی و بسـیج منابـع مالی بـرای اجرای 

دولت ها

بوم نـــظام

سازی
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مؤثرتـر برنامـه اسـتراتژیک تنـوع زیسـتی می پردازنـد، تـا حدی محقق شـده اسـت. عـدم تحقق 
اهـداف تنـوع زیسـتی آیچی بـه نوبه خود دسـت یابی به اهداف توسـعه پایـدار را تهدیـد و تاش ها 

بـرای حـل تغییـرات آب و هوایی را تضعیـف می کند.
طبـق مـاده 6-الـف کنوانسـیون، هـر کشـور عضـو بایـد یـک راهبـرد ملـی و برنامـه اقـدام تنوع 
زیسـتی )NBSAPs( تهیـه نمایـد. ایـن امـر اعضا را متعهـد به اجـرای برنامه ملی تنوع زیسـتی، 
تعریـف یـک دوره اجـرا بـا اهـداف مشـخص و برنامه هایی بـرای تحقق کامـل اهداف کنوانسـیون 
نمـوده اسـت. در حـال حاضر کشـور ایران، دومین نسـخه راهبرد ملـی و برنامه اقدام تنوع زیسـتی 

را تهیـه و در دسـتور کار قرار داده اسـت.
الحـاق دولـت جمهـوری اسـامی ایـران بـه ایـن کنوانسـیون، در جلسـه روز ششـم خـرداد ماه 
1375 مجلس شـورای اسـامی تصویب و در تاریخ 13 خرداد ماه 1375 به تأیید شـورای نگهبان 
رسـیده اسـت و بـر ایـن اسـاس، دولـت جمهـوری اسـامی ایـران به طـور رسـمی در سـال 1375 
بـه ایـن کنوانسـیون ملحـق گردیـد. ایـن کنوانسـیون ایـن فرصـت را در اختیار کشـور قـرار می دهد 
تـا از طریـق البی هـای بین المللـی قـوی در راسـتای حفـظ منافـع کشـور در ایـن عرصه، اقـدام به 
تشـکیل ائتـاف با کشـورهای دارای منافع مشـترک در حوزه هـای مورد نظر نمـوده و از این طریق 
مصوبـات مدنظـر ائتـاف را در اجـاس کشـورهای عضو بـه تصویب برسـاند و یـا از طریق همین 

ائتـاف از تصویـب پیشـنهادهایی کـه مغایـر بـا منافع ملـی می باشـد، ممانعت به عمـل آورد.
مرجـع ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی فـرد یـا نهادی اسـت که توسـط دولـت انتخاب می شـود 
و تعامـات بیـن کشـور متبـوع و دبیرخانـه کنوانسـیون را در حوزه هـای تحت پوشـش کنوانسـیون 

راهبـری می نمایـد. مهمتریـن وظایـف مرجـع ملی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی عبارتند از:
   برقراری ارتباط بین ذی نفعان در سطوح ملی و بین المللی

   نشر اطاعات مرتبط
   شرکت در مذاکرات بین المللی مرتبط با کنوانسیون

   پاسخگویی به درخواست های مطرح شده از جانب دبیرخانه کنوانسیون
   همکاری با تمامی ذی نفعان

   پایش، ارتقاء و تسهیل اجرای مصوبات کنوانسیون در کشور
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کنوانسـیون تنـوع زیسـتی دارای 10 مرجعیـت می باشـد کـه هـر یـک دارای اهـداف و وظایـف 
متعـددی هسـتند کـه بـه اختصـار در شـکل 13 بـه نمایـش درآمده اسـت.

شکل 13- مراجع ملی ده گانه ذیل کنوانسیون تنوع زیستی
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   واژه نامه 

الف  
Fresh water                                                                                                                 آب شیرین
Protista                                                                                                                              آغازیان
IUCN                                                                                    اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت
 International Union for Conservation of Nature                                             

 Atom                                                                                                                                          اَتم
 Community                                                                                                                       اِجتماع
Archaebacteria                                                                                                     آرکی باکتری ها
Gene pool                                                                                                                    استخر ژن
Sponges                                                                                                                            اسفنج ها
DNA (Deoxyribonucleic acid)                                                 اسید دزوکسی ریبونوکلئیک
Ocean acidification                                                                            اسیدی شدن اقیانوس ها

  Allele                                                                                                                                        آلل
   Food security                                                                                                         امنیت غذایی
 Organ                                                                                                                                      اندام
 Organelle                                                                                                                          اندامک
Aichi targets                                                                                                           اهداف آیچی

ب   
 Tissue                                                                                                                                     بافت
Bacteria                                                                                                                              باکتری

 Actual                                                                                                                                   بالفعل
  Potential                                                                                                                               بالقوه
Gene bank                                                                                             بانک ژن
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بستر بین الدول علمی- سیاسی تنوع زیستی و خدمات بوم نظام
IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services

Arthropod                                                                                                                        بندپایان
 Ecosystem                                                                                                                       بوم نظام
Desert                                                                                                                                     بیابان
Aquatic ecosystem                                                                                                 بوم نظام آبی
Terrestrial ecosystem                                                                                     بوم نظام خشکی
Agricultural ecosystem/ Agroecosystem                                      بوم نظام کشاورزی
Mountainous ecosystem                                                                     بوم نظام  کوهستانی
 Bios                                                                                                                                بیوس

پ   
Birds                                                                                                                           پرندگان
Nagoya protocol                                                                         پروتکل ناگویا
Mammals                                                                                                               پستانداران
Vegetation                                                                                                       پوشش گیاهی

ت   
 Resilience                                                                                                               تاب آوری
Wetland                                                                                                                        تاالب
Ozone depletion                                                                                                  تخلیه اُزن
Climate change                                                                                                   تغییر اقلیم
 Land use                                                                     )تغییر کاربری زمین)اراضی

change

 Ecosystem diversity                                                                               تنوع اکوسیستمی
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Biodiversity/Biological diversity                                                              تنوع زیستی
Agrobiodiversity                                                                                         تنوع کشاورزی
Genetic diversity                                                                          تنوع ژنتیکی

 Species diversity                                                                                             تنوع گونه ای

ج   
Organism                                                                                                                     جاندار
Animals                                                                                                                     جانوران
Bio-geo-chemical cycle                                                      جریان زیست زمین شیمیایی

 Population                                                                                                                  جمعیت
Domestic population                                                                                    جمعیت اهلی
Semi-domestic population                                                                 جمعیت نیمه اهلی

 Wild population                                                                                          جمعیت وحشی
Forest                                                                                                                            جنگل

چ   
 Landscape                                                                                                              چشم انداز

ح    
Insects                                                                                                                        حشرات

خ   
Ecosystem services                                                                                  خدمات بوم نظام
Reptiles                                                                                                                    خزندگان
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د    
 Diversus                                                                                                               دایورسوس
 Organ system                                                                                                           دستگاه
Amphibians                                                                                                          دوزیستان

ر    
راهبرد ملی و برنامه اقدام تنوع زیستی

NBSAPs National Biodiversity Strategies and Action Plans                            
Habitat                                                                                                                      رویشگاه

ز     
 Biome                                                                                                                      زیست بوم
Biosphere                                                                                                               زیست کره

س   
 Cell                                                                                                                                 سلول

ش   
Global Footprint Network                                                                  شبکه جهانی رد پا

غ   
 Biodiversity richness                                                                           غنای تنوع زیستی

ق   
Fungi                                                                                                                            قارچ ها
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ک   
     Function                                                                                                                      کارکرد
Worms                                                                                                                          کرم ها
Megadiverse countries                                                                  کشورهای مگادایورس

کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر
 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of        

Wild Fauna and Flora

Convention on Biological Diversity                                       کنوانسیون تنوع زیستی
کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر جانوران وحشی

 CMS Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals      

گ   
Genetic treasure                                                                                               گنجینه ژنی
VU (Vulnerable)                                                                       گونه آسیب پذیر
Endemic species                                                                                                 گونه بومی
CR (Critically endangered species)                                        گونه در معرض انقراض
NT (Near threatene species)                                                         گونه در معرض تهدید
EN (Endangere species)                                                                  گونه در معرض خطر
EX (Extint species)                                                                      گونه کاما منقرض شده
EW (Extinct in the wild)                                            گونه منقرض شده در حیات وحش
Invasive species                                                                                               گونه مهاجم
LC (Least concern species)                                       گونه های با کمترین نگرانی
NE (Not evaluated species)                                                       گونه های بررسی نشده
DD (Data deficient species)                                                   گونه هایی با اطاعات کم
Plants                                                                                                                           گیاهان
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م   
Fish                                                                                                                              ماهیان
Rangeland                                                                                                                     مرتع
Coral reef                                                                                                       مرجان دریایی
World Economic Forum                                                                 مجمع جهانی اقتصاد
Interference                                                                                                               مداخله

مرجع ملی ارتباطات، آموزش و آگاهی بخشی عمومی
Communication, Education and Public Awareness National Focal Point

مرجع ملی بازوی مشورتی علمی، فنی و فناوری
 Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice

Resource mobilization national focal point                          مرجع ملی بسیج منابع
مرجع ملی تبادل اطاعات و همکاری های علمی و فناوری

Clearing-house mechanism national focal point

مرجع ملی تشکیات رده بندی جهانی 
Global Taxonomy Initiative National Focal Point

مرجع ملی تنوع زیستی دریایی  و ساحلی
Marine and Coastal Biodiversity National Focal Point

Traditional Knowledge National Focal Point                     مرجع ملی دانش سنتی
مرجع ملی راهبرد جهانی حفاظت گیاهی

 Global Strategy for Plant Conservation National Focal Point

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
 Convention on Biological Diversity Primary National Focal Point

 Protected Areas National Focal Point                       مرجع ملی مناطق حفاظت شده
Planet boundary                                                                           مرز سیاره ای

 Molecule                                                                                                                   مولکول
Microorganism                                                                                             میکروارگانیسم
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ن   
Mollusca                                                                                                                    نرم تنان
 Biodiversity hotspots                                                                      نقاط داغ تنوع زیستی

و   
Viruses                                                                                                                    ویروس ها

ی   
Biological integrity                                                                               یکپارچگی زیستی
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