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وضعيت موجود خزندگان و دوزیستان كشور :
كشور ایران به خاطر تنوع جغرافیایي و اقلیمي خود داراي تنوع گونهه اي بسهیار ارزمهمن ي ا هت و برا هار نخهریس برر هي و گ ارمها
كارمنا ان محیط زیست  1118گونه جانور مهره دار اعم از پستان ار ،پرن ه ،خ ن ه  ،دوزیست و ماهي در اكو یسهتمههاي خشه ي و ن ههاي
داخلي ایران زیست ميكنن .
از رده خ ن گان در پنج زیررا ته الكپشتها ،كروكودیلها  ،و مارها  ،كرم و مارها و مارها تاكنون  141گونه مورد منا ایي قرار گرفته
ا ت اما اطالعا مفی و قابل د ترر در مورد ایس جانوران بسیار ان ك ا ت .كمبود مطالعا جامع و عمیق در مورد بیولوژي و حفاظت ایس
جانوران از یك طرف و جمعیت رو به زوال با توجه به تخریب زیستگاههاي ننها در ال هاي اخیر موجب نگراني نسبتاً زیادي در مورد تع ادي
از گونههاي ارزممن خ ن ه كشورمان گشته ا ت .متا فانه م ار و صی بيرویه ص ها و ه اران حلقه مار مي با اه اف مختلف ،بسیاري از
ایس گونههاي ارزممن از جمله افعي دماون ي را در معرض خطر انقراض قرار داده ا ت .خش ساليهاي چن

اله در ا تان یستان و

بلوچستان كه زیستگاه تنها گونه تمساح تاالبي ایران مي بام  ،نگراني را در مورد كاهش جمعیت ایس گونه بوجود نورده ا ت .گونه هاي
مختلفي از الك پشت هاي دریایي نی ب الیل مختلف زیست محیطي از جمله نلودگي هاي نفتي دریایي و صی غیر مجاز ازیس قاع ه مسنثني
ن یستن و الك پشت فراتي به عنوان تنها گونه از خانواده الك پشت هاي الك نرم ایران در معرض خطر انقراض قرار دامته و توجه ج ي تري
را براي حفاظت خود مي طلب .
اما در میان پنج رده مهره داران  ،رده دوزیستان از كمتریس تع اد جمعیت گونه اي برخوردار ا ت و با ایر رده هاي دیگر حیا وحش قابل
مقایسه نیست .ایس رده در جهان بیش از ه را ته و  53خانواده ن ارد :را ته بي پاها (  )Apodaكه هیچ گونه اي از نن در ایران وجود ن ارد
 ،را ته دوزیستان دم دار یا من رها (  )Caudataو را ته وزغ ها و قورباغه ها ). ) Anura
ایس رده در كشورمان فقط داراي دو را ته ا ت :را ته من رها مامل دو خانواده هاینوبی ه ) )Hynobiidaeو االمان ری ه
) )Salamandridaeو را ته وزغ ها و قورباغه ها مامل  4خانواده بوفونی ه (  ، ) Bofonidaeپلوباتی ه (  ، ) Pelobatidaeهایلی ه
(  ) Hylidaeو رانی ه (  )Ranidaeمي بام  .بر ا ار نخریس منابع موجود تا به حال  11گونه از دوزیستان كشورمان دقیقاً مورد منا ایي
قرار گرفته ا ت كه در بیس ن نها من رها از درجه اهمیت بیشتري برخوردار هستن و تهیه اطالعا از وضعیت بیولوژیك و اكولوژیك ننها در
د تور كار ميبام .گونه هایي نظیر من ر لر تاني ،من ر كرد تاني و من ر غارزي ایراني در وضعیت بحراني یا به م

در معرض خطر

انقراض قرار دارن  .اگر چه تع اد كم گونه هاي ایس رده  ،از اهمیت ویژه ننها در چرخه زیستي نمي كاه اما در الهاي اخیر متا فانه ب لیل
كم توجهي به زیستگاه هاي ایس جانوران  ،جمعیت ننها به طور چشمگیري كاهش یافته و در مورد برخي گونه ها  ،ایس وضعیت به ح بحراني
ر ی ه ا ت .در دهه هاي اخیر پی ایش نقص هایي در ب ن دوزیستان گ ارش م ه كه مي توان به دلیل نلودگي هاي زیست محیطي  ،موم
پراكن ه در محیط و یا ایر عوامل دیگر بام .
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بررسی وضعيت حفاظتی خزندگان و دوزیستان ایران:
تعییس موقعیت گونه ها از نظر خطر ته ی امري دموار بوده و به ن اني ام ان پذیر نیست .از ال  1881كه طبقه بن ي گونه ها در ا هتراتژي
جهاني حفاظت بر ا ار معیار قریب الوقوع بودن انقراض در ه طبقه " در خطر انقراض ،ن یب پذیر و كمیا " تعریف م  ،بیش از ه دههه
مي گذرد .ایس طبقه بن ي كه بر ا ار مالك هاي توصیفي و كیفي م ل گرفته بود،در طحي فراگیر مورد ا تقبال قرار گرفت امها خیلهي زود
معلوم م كه ام ان كاربري نن در عمل مم س نیست زیرا معیار هاي كیفي قادر به تعییس جایگاه نبوده و كارگ اران حفاظت نیاز به مالك هاي
عملي ،اده و رومني دارن تا بسرعت بتوانن موقعیت گونه را قبل از این ه رنومت ننها با اتخاذ تصهمیم ههاي نادر هتي رقهم بخورد،مشهخص
نماین  .قرار گرفتس هر گونه در طبقه هاي خاص متعاقباً ت ابیر حفاظتي خود را طلب مي كن  .ب یهي ا ت در صهورتي كهه نتهوان بها اطمینهان
ن دیك به یقیس موقعیت گونه ها را به در تي مشخص نمود،مم س ا ت بسیاري از گونه ها به دلیل ایس غفلت در خطر انقراض قرار گرفته و بهه
رعت از بیس رون .
اتحادیه بیس المللي حفاظت از طبیعت* (  ) IUCNكه از ال  1884اولیس تالش خود را در ایس خصوص نغاز نمود ،در ال  1884گونه ههاي
در خطر ته ی را در فهر تي به نام فهرست سرخ(  ) Red Listو بر ا ار معیار هایي نظیر انتشار گونه ها ،جمعیت و زیستگاه ننهها و  ...بهه
 8گروه با تعاریف مشخصي طبقه بن ي نمود كه موقعیت هر گونه را بتوان با هولت و اطمینان بیشتري تعییس كرد.
فهر ت رخ گونه هاي در خطر ته ی

ازمان حفاظت جهاني  ،جامع تریس فهر ت از وضعیت حفاظتي گونه هاي گیاهي و جانوري جهان

ا ت .ایس فهر ت دقیق تریس معیارها براي برنورد وضعیت خطر انقراض ه اران گونه و زیرگونه جهان را در اختیار قرار مي ده  .ایس معیارها
براي تمامي گونه ها و تمامي مناطق جهان منا ب هستن  .ه ف از تهیه ایس فهر ت فهمان ن ضرور و فوریت مسئله حفاظت به تصمیم
گیران یا ي و عموم و كمك به مجامع بیس المللي براي كاهش بحران انقراض گونه ها ا ت.
عم ه تریس ارزیابان وضعیت گونه ها ،مرك پایش حفاظت جهاني و بسیاري از گروه هاي متخصص كمیته هاي «بقاي گونه هاي» ازمان
هستن .
روي هم رفته فهر ت رخ  ، IUCNمعتبرتریس راهنماي تعییس وضعیت تنوع زیست مناختي ا ت  .فهر ت ال  1884داراي  8گروه بود
كه گروه «كمتر در خطر» در نن خود به ه زیرگروه «تقریبا ته ی م ه»« ،كمتریس نگراني» و «وابسته به حفاظت» تقسیم م ه بود.

)* International Union for Conservation of Nature (IUCN
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امروزه گونه هاي جانوري در فهر ت رخ  IUCNدر  8گروه رده بن ي مي مون كه در ذیل به مرور اجمالي ننها مي پردازیم:
 -1گونه های منقرض شده ) Extinct ( EX
یك تاكسون زماني منقرض م ه محسو مي مود كه هیچگونه مك معقولي در مرگ نخریس فرد بازمان ه ننها وجود ن امته بام .
 -2منقرض شده در طبیعت ) Extinct in the Wild ( EW
تاكسون هایي منقرض م ه در طبیعت محسو مي مون كه تنها بصور ت ثیر م ه درا ار یا در جمعیت هاي معرفي م ه و ازگار یافتهه
در خارج از گستره قبلي ننها وجود دامته بام .
 -3بشدت در خطر انقراض یا بحرانی ) Critically Endangered ( CR
وضعیت یك تاكسون زماني بحراني تلقي مي مود كه در نین ه ن دیك در طبیعت با احتمال باالیي از ریسك انقراض روبرو بام .
 -4در خطر انقراض ) Endangered ( EN
یك تاكسون هنگامي در خطر انقراض ا ت كه بحراني نبام اما با احتمال باالیي از ریسك انقراض در طبیعت روبرو ت.
 -3آسیب پذیر ) Vulnerable ( VU
یك تاكسون زماني ن یب پذیر تلقي مي مود ك ه نه بحراني ا ت و نه در خطر انقراض،اما در نین ه میان م

در طبیعت یها ریسهك بهاالیي از

انقراض روبرو ت.
 -6در شرف تهدید ) Near Threatened ( NT
تاكسون هایي در ایس طبقه قرار مي گیرن كه داراي مرایط الزم براي قرار گرفتس در طبقا بحراني ،در خطر انقهراض و ن هیب پهذیر نیسهتن
ولي در نین ه مم س ا ت ج و طبقا در معرض ته ی نسل واقع مون .
 -7دارای كمترین نگرانی ) Least Concern ( LC
تاكسون هایي هستن كه م رایط الزم را براي قرار گرفتس در طبقا بحراني ،در خطر انقراض  ،ن یب پذیر و در مرف ته ی ن ارنه  .تاكسهون
هایي كه بسیار زیاد و گسنرش فراوان دارن در ایس گروه جاي مي گیرن .
 -8كمبود داده ها ) Data Defeicient ( DD
زماني یك تاكسون در ایس طبقه قرار مي گیرد كه براي ارزیابي مستقیم یا غیر مستقیم ریسك انقراض نن بر ا ار وضعیت انتشارو یا وضهعیت
جمعیت،اطالعا كافي موجود نبام .
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 -9ارزیابی نشده ها ) Not Evaluated ( NE
تاكسوني در ایس طبقه قرار مي گیرد كه هنوز در برابر معیار هاي موجود محك نخورده و مورد ارزیابي قرار نگرفته بام .

حال همانگونه كه در ج ول یك مالحظه مي مود و بر ا ار نخریس فهر ت رخ  IUCNدر ال  ، 1113از مجموع  115گونه خ ن ه و
دوزیست منا ایي م ه در كشور 11 ،گونه خ ن ه و  3گونه دوزیست در رده هاي مختلف ته ی نسل قرار دارن  :از رده خ ن گان  5گونه در
وضعیت به م

در معرض خطر انقراض یا بحراني( 4 ، )%1/1( )CRگونه در معرض خطر انقراض ( )%1/1( )ENو  11گونه در وضعیت

ن یب پذیر ( )%4/1( )VUبسر مي برن  .از رده دوزیستان نی  5گونه در وضعیت به م

در معرض خطر انقراض یا بحراني( )%15( )CRو 1

گونه در وضعیت ن یب پذیر ( )%8( )VUجاي دارن .
از وي دیگر ،در میان  115گونه خ ن ه و دوزیست كشورمان  118 ،گونه ( )%41در فهر ت رخ  IUCNقرار ن امته و همچنیس  118گونه
( )%41/4نی در ایس فهر ت در طبقه " ح اقل نگراني" ( )LCقرار دارن  .ایس امر به دلیل فق ان اطالعا

كافي و الزم در خصوص ان ازه

جمعیت ،رون كاهشي جمعیت و همچنیس حاكي از ع م نگاهي كامل از وضعیت پراكنش ایس گونه ها در طح ملي و بیس المللي مي بام  .به
عبار دیگر ،وضعیت خ ن گان و دوزیستان ایران بطور عمیق و ا ا ي مورد برر ي واقع نش ه ا ت .ایس مسئله نشانگر ل وم بازنگري در طبقه
بن ي هاي ملي و بیس المللي جانوران بر ا ار د تورالعمل هاي كنوانسیون  IUCNو اعمال ننها در فهر ت رخ موجود مي بام .
با توجه به این ه در ایران تع اد  11گونه خ ن ه و دوزیست ان میك ( )%15/1زن گي مي كنن  ،گام اول در ایس زمینه مي بایست نماده نمودن
ارزیابي ملي گونه هاي ان می ي بام كه در فهر ت رخ  IUCNقرار دارن .
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متا فانه در ده ال اخیر ،برخي از گونه هاي بومي و غیر بومي خ ن گان و دوزیستان به تع اد زیادي در داخل كشور به عنوان تجار حیوانا
خانگي ) (pet tradeگسترش یافته ان  .الك پش ت بركه اي اروپایي و مار نبي اروپایي اگرچه تنها در قسمت ممالي ایران زیست مي كنن اما
با ایس وجود گ ارش هاي زیادي از وجود ننها از بخش هاي مرك ي ایران یافت م ه ا ت .همیس معضل در رابطه با الك پشت الك نرم چیني و
الك پشت گوش قرم كه ج و گونه هاي غیر بومي و خطرناك براي اكو یستم هاي نبي كشورمان محسو مي مون  ،وجود دارن كه در
الهاي اخیر وارد كشورمان م ه ان و مي بایستي با اطالع ر اني بموقع  ،كافي و ریع به عموم مردم و دو ت اران محیط زیست در خصوص
خطرا بالقوه و بالفعل ننها  ،از ورود ننها به نبهاي داخل كشور ممانعت بعمل نوریم.
اگر چه در حال حاضر در بیس دوزیستان ایران تنها نام گونه من ر لر تاني درفهر ت ضمیمه یك كنوانسیون تجار بهیس المللهي گونهه
هاي گیاهي و جانوري وحشي در معرض خطر انقراض ) * ) CITESقرار گرفته ا ت لی س بر ا ار نخریس طبقه بن ي  IUCNو اطالعا
موجود  ،پنج گونه از دوزیستان ایران در درجا مختلف ته ی نسل قرار گرفته ان كه مامل چهارگونه همن ر و یهك گونهه وزغ مهي بامهن :
من ر لر تاني  ،من ر كرد تاني و من ر غارزي در وضعیت بحراني ( )CRو همن رنذربایجاني و وزغ تالشهي در رده ن هیب پهذیر()VU
قرارگرفته ان .
از رده خ ن گان نی پنج گونه از الك پشت هاي دریایي مامل الك پشت پهوزه عقهابي ،الك پشهت هب  ،الك پشهت هرخ  ،الك پشهت
زیتوني رای لي و الك پشت پشت چرمي بعالوه تمساح تاالبي ،افعي البرزي ،ب مجه هن ي و ب مجه بیاباني در ضمیمه یك كنوانسهیون CITES
قرار دامته و گونه هاي افعي خال دار ،كفچه مار  ،و مار خار دم ایراني ،و مار خاردم بیس النهریس ،و همار خهاردم مصهري ،بهوني مهني
باریك ،كورمار معمولي ،كورمار خوز تاني ،كورمار بلوچستاني ،كور مار لیماني و كور مار تاتاري نی در ضمیمه دو كنوانسیون  CITESجهاي
دارن .

( * the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) CITES
6

جدول  -1فهرست گونه های خزنده و دوزیست در معرض تهدید در فهرست سرخ IUCN-2015

رده

خزندگان
دوزیستان

وضعیت حفاظتی

تعداد

نام گونه

بحراني ()CR

3

الك پشهت پهوزه عقهابي( - )Eretmochelys imbricataافعهي خاله ار ( -)Montivipera wagneriارمیهار
پلس ه()Ermias pleskei

در معرض خطر
انقراض ()EN

4

الكپشهت هب ( -)Chelonia mydasالكپشهت هرخ( -)Caretta carettaافعهي لطیفهي( Montivipera
 -)Latifiiالكپشت فراتي()Rafetus euphraticus

ن یب پذیر ()VU

11

تمساح تهاالبي (گانه و)( -)Crocodylus palustrisالك پشهت پشهت چرمهي (-)Dermochelys coriacea
الكپشت زیتوني رای لي( - )Lepidochelys olivaceaافعي زنجهاني( -)Montivipera albicornutaافعهي
البهههرزي ( – )Vipera ebneriافعهههي ا هههتني ارمنهههي(-)Vipera eriwanensisنگامهههاي هههروزغي
ایرانههي( -)Phrynocephalus persicusو ههمار خههاردم مصههري( -)Uromastyx aegyptiaالكپشههت
مهمی دار( -)Testudo graeca Linnaeusالكپشت ن یایي(-)Testudo horsfieldii

بحراني ()CR

3

من ر لر تاني( -)Neurergus kaiseriمن ر كرد هتاني( -)Neurergus microspilotusهمن ر غهارزي
()Paradactylodon gorganensis

در معرض خطر
انقراض ()EN

---

---

ن یب پذیر ()VU

2

جمع كل

22

من ر نذربایجاني( -)Neurergus crocatusوزغ تالشي ()Bufo eichwaldi
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