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7 تا 9 درصد از تمام گونه های گیاهان آوندی که در اروپا ظهور 
یافته اند، در مقیاس جهانی در معرض خطر هستند. این مطلب، نتیجه 
مطالعه ای است که توسط محققان مرکز تحقیقات یکپارچه تنوع زیستی 
دانشگاه  و  ویتنبرگ  هال-  لوتر  مارتین  دانشگاه   ،)iDiv( آلمان  در 
الیپزیگ انجام شد. محققان، فهرست قرمز گونه های گیاهی در معرض 
آنها  پراکنش جهانی  به  مربوط  داده های  با  اروپا  را در  انقراض  خطر 
 Plant, People, Planet مجله  در  که  مطالعه  این  کردند.  ترکیب 
کمک  گیاهی  گونه های  تهدید  تمام سطوح  ارزیابی  به  و  منتشر شده 

کرده است، از فعالیت های بین المللی 
حفاظت از طبیعت حمایت  می کند.

چه اطمینانی از بقای گونه های 
دارد؟  وجود  جانوری  و  گیاهی 
میزان  چه  تا  آنها  انقراض  ریسک 
سؤاالت،  این  به  پاسخ  است؟  باال 
بسته به ارزیابی عوامل تهدید کننده، 
در مقیاس منطقه ای، ملی و جهانی 
»لیست  به  که  شد  خواهد  داده 
قانون گذاران  دارد.  شهرت  قرمز« 
حافظ  سازمان های  به طور کلی  و 
ویژه  تصمیم گیری های  در  طبیعت، 
مرتبط با اقدامات حفاظتی، براساس 
این فهرست ها اقدام می کنند. مشکل 

این است که تعداد زیادی لیست قرمز، در سطوح ملی وجود دارد، اما 
بیشتر آنها با لیست قرمز جهانی گونه های در معرض خطر انقراض، که 
توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )IUCN( تدوین شده است، 
فاقد  هنوز  موجود،  جهانی  لیست  جامع ترین  اگرچه،  نیستند.  منطبق 
ارزیابی تهدید برای تقریبًا 90درصد از گونه های گیاهی شناخته شده 

است، که این امر شکاف عمیقی در ارزیابی ها محسوب می شود.
برای  ارزیابی را  این شکاف  بین المللی  حال یک گروه تحقیقاتی 
سرخس ها،  خزه ها،  به جز  گیاهان  بیشتر  یعنی  اروپا،  آوندی  گیاهان 
آنها  تحقیقات  نتیجه  کردند.  مطالعه  و  بررسی  گلسنگ ها  و  جلبک ها 
نشان داد، 7 تا 9 درصد از فلور گیاهان آوندی اروپا در معرض خطر 
انقراض در سراسر جهان قرار دارند. درواقع، این گونه های در معرض 
خطر انقراض فقط در بخش های محدودی از اروپا حضور دارند. 7 تا 
9 درصد تمام گونه های آوندی، برابر است با حدود 1800 گونه از 20 
تا 25 هزار گونه گیاهی آوندی شناخته شده اروپایی، که از این 1800 

گونه، هنوز 83درصد در لیست قرمز جهانی IUCN قرار نگرفته اند.
توزیع  به  مربوط  شده  ادغام  داده های  از  استفاده  براساس  نتایج 
ملی  قرمز  لیست  و  آوندی  گیاهان  گونه های  جهانی  جغرافیایی 
آمدند.  به دست  تا 2020،  زمانی 1999  بازه  در  اروپایی  37 کشور 
ملی،  قرمز  لیست های  عمده،  به طور  داشتند،  تأکید  پژوهشگران 

می کنند،  ارائه  را  کشور  هر  در  موجود  گیاهان  همه  از  نیمی  تنها 
هستند.  محافظه کارانه  برآوردهایی  تحقیق،  گروه  یافته های  بنابراین، 
فهرست IUCN برای گروه های اصلی مهره داران، دهه ها قبل تکمیل 
ارشد  کارشناسی  دانشجوی   ،)Hanna Holz( هولز  هانا  است.  شده 
زیست شناسی دانشگاه هال و نویسنده اول این تحقیق می گوید: »اما 
چنین شکاف  است  معتقد  وی  نمی کند«.  گیاهان صدق  در مورد  این، 
در  قطعیت  نبود  به  منجر  چراکه  باشد،  فاجعه آفرین  می تواند  داده ای 
تعیین اولویت برای سیاست های بین المللی حفاظت می شود، او همچنین 
برای  ما  »یافته های  می کند:  بیان 
اطالعات  گسترش  و  به روز رسانی 
صحیح است، درواقع، صحت اطالعات 
مهم ترین ابزار در اتخاذ تصمیم درست 
حفاظت  بین المللی  سیاست های  در 

است«.
هدفی که کنوانسیون سازمان ملل 
خود  برای   )CBD( زیستی  تنوع  در 
جامع  فهرستی  تهیه  بود،  کرده  تعیین 
خطر  معرض  در  گیاهی  گونه های  از 
که  بود   2020 سال  پایان  تا  انقراض 
دکتر  نیافت.  دست  آن  به  متأسفانه 
 ،)Ingmar Staude( اینگمار اشتاود
محقق دوره دکترا در iDiv و دانشگاه 
هال و دانشمند ارشد دانشگاه الیپزیگ و یکی از نویسندگان این مقاله، 
تأکید می کند »از طریق ادغام لیست های قرمز ملی موجود با داده های 
توزیع جهانی، ارزیابی های ملی به راحتی می توانند در فهرست جامع 
ارزیابی های خطر جهانی انقراض گیاهان گنجانده شوند و امیدواریم این 

روند تسریع شود«.
گونه های  از  قرمز  فهرست  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  دبیر   
و  جلیلی  عادل  دکتر  سوی  از  مرتبه  نخستین  برای  ایران  در  گیاهی 
دکتر زیبا جم زاد در 1378 منتشر شد. از چند سال پیش، پژوهشی با 
عنوان »تعیین جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی« با حضور دانشمندان 
و محققان گیاه شناس ایران در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
آغاز شده است که هم اکنون در مراحل پایانی تجزیه و تحلیل خود قرار 
دارد. از یافته های این پژوهش کالن که یکی از خروجی های آن انتشار 
لیست قرمز گونه های گیاهی ایران خواهد بود، می توان برای برنامه های 

پژوهشی و اجرایی بسیاری استفاده کرد. 
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مطالعات نشان می دهند 7 تا 9 درصد از گیاهان آوندی اروپا در سطح جهانی 
در معرض تهدید هستند.
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