
 

 

در دوزیستان و خزندگان  حفاظت و مدیریت

 )قوانین و مقررات و...(ایران 

Management and Conservation of 

Reptiles and Amphibians in Iran 

ها توسط سازمان حفاظت محیطط زیسیت      درکنار حفاظت از زیستگاه
های قانونی، ایجاد  بازدارنده عنوان بهگطری از قوانطن شکار   صطد  بهره

هیای ریر و   ندیاد در     از گونیه گطیری   بهرهبا مردم مطان حساسطت در
توانسته اسیت مایارکت مردمیی را بیرای حفاظیت از       ،های اخطر سال
 .فرد جلب کند رض انقراض   منحصربههای در مع گونه

ن بیه د   قوانطن   مقررات  ضع شده مربوط بیه خننیدگان   د زیسیتا   
الدللیی شیام       بیطن  ،بخش ملی )سازمان حفاظیت محیطط زیسیت    

 IUCN(  International)الدللیی حفاظیت از يعطعیت     ادیی  بیطن  اتح

Union for Conservation of Nature     کنوانسییطون تجییارت
  CITES) هییای گطییاهی   جییانوری  حاییی    الدللییی گونییه  بییطن

(Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Floraشوند.   تقسطو می 

 ،خزندگان و دوزيستان ويژه به ،های جانوری از گونهحفاظت 

دسترسططن بططه ای و جهططانن نزازی ططد  در سطط م ی،ططن، ی   ططه

 هطای  های پايه، اطالعطا  جعیزتطن و جاراازطاين گونطه     داده

ش اساين اين اطالعا  و دسترسن بطه   جانوری است. پس از

 ك  طد  یطن  تیززنرا های حفاظتن  های دارای اولويت گونه ،آنها

شطده   ياددام بیدی وضع قوانزن و ی ررا  در سه س م و اق

 است.

درخصطو   وضع شده  ی ررا حاضر قوانزن و ل حا در 
ن و الع،،ط  بطزن خزندگان و دوزيستان به دو بخش حفاظت از 

قریطز  اهرسطت   ،نالع،،ط  بطزن شوند. در بخطش   ی،ن ت سزم ین
 IUCN Red List of) الع،،ن حفاظت از طبزیطت  اتحاديه بزن

Threatened Species) ترين اهرست وضیزت حفاظتن  جایع

. ايطن  آيطد  شطعار یطن   بطه های جانوری و گزطاهن   جهانن گونه

ان طرا   احتعطال خ طر   اهرست ییزارهاين را برای ارزيطابن  
اهرسطت  ازآنجطا كطه    .گزطرد  ین كار بههزاران گونه و زيرگونه 

ن حفاظطت از طبزیطت دارای یب طاين    الع،،ط  بطزن اتحاديه قریز 

كارش اسططان و  و آرای و براسططان ناططرا  ع،عططن اسططت  

ب طابراين   ،تسط یتخصصان ییتبر در سراسر جهان تهزه شده ا
(، 1)آيد  شعار ین بهزيستن ییتبرترين راه عای وضیزت ت وع 

نهادهای دولتن یسئول ایر حفاظت از طبزیت در  طوری كه به

كشططورهای یخت،ططن ايططن اهرسططت را راه عططای وضططیزت و 

 ده طد.  ا در س م ی،ن خود قطرار یطن  ه اولويت حفاظتن گونه

شطده جهطان در    دوزيست ش اخته 7.601گونه از یزان  6.696
اين اتحاديه قرار دارند. با درنار گطراتن اي هطه   قریز اهرست 

و  ،درصد دوزيستان در اين اهرست قطرار دارنطد   58بزش از 

درصد از دوزيستان جهطان در ییطر  تهديطدهای     64اي هه 
هطا و   حساسطزت  ای از دای ط  گسطترده   ،(1اند ) جدی ان را 

داران  ن را نسبت به اين رده بزرگ یهطره الع،، بزنهای  نگرانن

گونه دوزيسطت در آسطتانه    866بزان ديگر،  دهد. به نشان ین

گونطه   670و  ،گونه در ییر  خ ر ان طرا   584ان را ، 

گونطه دوزيسطت در سراسطر     33 ،هعچ طزن  ند؛پذير نزز آسزب
اند و دو گونه نزز در رده ی  طر    شده جهان تاك ون ی  ر 

گونططه دوزيسططت  44شطده در طبزیططت قطرار دارنططد. از یزطان    
سطه   دو گونطه در آسطتانه ان طرا  و    ،ش اساين شده در ايران

 (.487،  4) جای دارند پذير فاظتن آسزبرده ح در گونه

گونطه   10.793درخصو  خزندگان نزز بايد گفت از یزان  

درصططد در  80گونططه ییططادل بططا  8.335ش اسطاين شططده تیططداد  

بايطد  اتحاديه جهانن حفاظت قطرار دارنطد. البتطه    قریز اهرست 

درصطد،   13هطا یان طد یارهطای دريطاين      كه برخن گطروه گفت 

 100هطای دريطاين )   پشطت  الكدرصطد و تعطاین    65ها  تعساح

در رده خزندگان  ،قرار دارند. هعچ زناهرست درصد( در اين 

گونه در ییر  خ ر  641نه ان را ، گونه در آستا 437تیداد 

پذير  آسزبگونه ديگر هم در وضیزت حفاظتن  641ان را  و 

ی  ر  شده و دو آنها نزز  گونه از 47. تا ایروز (1)رار دارند ق

گونه نزز در رده ی  ر  شده در طبزیت قطرار دارنطد. از یزطان    

گونه در ییطر    6گونه در آستانه ان را ،  3 ،خزندگان ايران

 پطذير  گونه نزز در گطروه خزنطدگان آسطزب    10ر ان را  و خ 

خصطو   در شطود كطه   يطادآوری یطن   (.487،  4قرار دارند )

دلزط  كعبطود اطالعطا  ع،عطن      به ،ها از گونهچشعگزری تیداد 

ش اساين و اعالم نشده آنها  ه وز رده حفاظتن ی ابق با واقیزت

خزنده  گونه 80بزش از  بايداست. البته به اين اهرست یجهول 

 (.457،  4) كردزز اضااه بویزاد كشور ايران را ن
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هطای وحشطن    ن گونطه الع،،ط  بطزن ك وانسزون ی ع تجطار    

( نزز در CITESگزاهن و جانوری در ییر  خ ر ان را  )

قرار دارد. اين ك وانسزون یربوط بطه تطدابزر   الع،،ن  بخش بزن

ن اسطت و بطرای   الع،،ط  بطزن یحز ن یرتبط با تجطار    زيست

زری از برداشت ناپايدار از جطانوران در ییطر  خ طر    ج،وگ

و تجطار   ی ی طد شطده   كشطورهای عوطو    یزطان ان را  در

یع وع كرده های اهرست شده را با كشورهای غزرعوو  گونه

اسطت.  پزوست ك وانسزون دارای سه  (. اين115  ،3است )

زيرگونططه از  8گونططه و  50 ،ايططن ك وانسططزون Iپزوسططت در 

هطا   ايطن گونطه   .از دوزيسطتان قطرار دارد   گونه 17خزندگان و 

یع وع اسطت. در   آنهاو تجار   اند بزشتر در ییر  ان را 

گونطه   146گونطه خزنطده و    673 ،اين ك وانسطزون  IIپزوست 

ر اثطر تجطار  در   بط كه یعهن اسطت   گزرد یندوزيست قرار 

ايطن   IIIپزوسطت  ییر  خ طر ان طرا  قطرار گزرنطد و در     

گونططه دوزيسططت  3خزنططده و  گونططه 60تیططداد  ،ك وانسططزون

های عوطو ییراطن    كه ازسوی هريک از دولته اهرست شد

دوزيسطتان ايطران   از بطزن   م،4017(. تا پايان سال 6شوند ) نی

گونططه در ايططن  44ت هططا يططک گونططه سططع در و از خزنططدگان 

 اند. اهرست درج شده

 یربوط به طبزیطت در  قوانزن و ی ررا  تدوين تاريخچه 

آن به خزندگان و دوزيستان كشور یربوط ايران كه بخشن از 

برای نخستزن بار قطانون شطهار    كه است ، از اين قرارشود ین

به تصطويب یج،طس شطورای ی،طن      ش1338و صزد در سال 

 تصطويب  ططن  ،. پطس از آن شدسزس أو كانون شهار ت رسزد

سطازیان  ، 1366قوانزن شطهار و صطزد در شطانزدهم خطرداد     

سطزس و  أای كطانون شطهار ت  ج هشهاربانن و ناار  بر صزد ب

ايطن سطازیان نزطز     1380در سطال   و نهايتطا   كردكار  شروع به

 جای خود را به سازیان حفاظت یحزط زيست داد.

یورخ سطوم   ،شورای عالن یحزط زيست 165در یصوبه  

هطای جطانوران وحشطن     راجع به تیززن گونطه  1375شهريور 

در آنهطا   ب طدی  و صطزد و طب طه   یشعول ب د   قانون شطهار 

 سه گروه از خزندگان شای : ردين ج

ايطن اهرسطت شطای  گونطه      . در معرض خطرر انقرراض.  1

( و انططواع Crocodylus palustrisتعسططاح ايرانططن )گانططدو( )

  پطط گ گونططهوجططود ك ون هططای دريططاين اسططت. تططا پشططت الك

درياين از سطواح  ايطران در ت گطه هریطز، خ،طزگ       پشت الك

 پشطت  الك. اسطت  دهگطزارش شط  از اين قطرار  اارن و ععان 

(، Dermochelys coriacea schlegeliiچریطططن ) پشطططت

 پشطت  الك(، Caretta careta gigasدرياين سرخ ) پشت الك

 پشططت الك(، Chelonia mydas japonicaدريططاين سططبز ) 

پشططت  الك( و Lepidochelys olivaceaدريططاين زيتططونن ) 

 (.Eretmochelys imbricata bissaع ابن ) درياين پوزه

(، Varanusبزیجطه )جط س    . حمایت و حفاظرت درد .  2

یردابن، اایطن   پشت الك( Testudoخاكزی )ج س  پشت الك

(، ااین تهطابن  Montivipera latifiiدار، ااین دیاوندی ) شاخ

(Montivipera raddei ( اایططن زنجططانن ،)Montivipera 

albicornuta ( كططک یططار ،)Eristicophis macmahoni و )

 (.Eryx jayakariن )كوریار خوزستان

شطای  انطواع ديگطر     های خارج از چترر حمرایت .   . گونه3

ی ده ايطران دارا بايد گفت  .(561،  8رها )ها و یا پشت الك

 بوین و هشتاد و سه گونه یار است. پشت الكگونه 

اين یصوبه به دوزيستان نزز در دو   هدر ردين  ،هعچ زن 

 است.بسزار كوتاه پرداخته شده  صور  بهگروه، 

شطای  سطع در    هرای حمایرت و حفاظرت درد .     . گونه1

( و قورباغططه Paradactylodon persicusجويبطاری ايرانطن )  

 ؛یردابن ج گ،ن

شطای  سطاير    های خارج از چتر حمایت  )عرادی(.  . گونه2

ااطت  ها و ساير ی اطق طبزین ايطران ي  دوزيستان كه در تاالب

 (.564 ، 8شوند ) ین

عطالن حفاظطت یحطزط     شطورای  350ی ابق یصوبه شعاره  

قطانون شطهار و صطزد در     3یطاده   زيست و بطه اسطت اد ب طد     

بهای جانوران وحشطن ازلحطام ی البطه    ، 1393ونهم دی  بزست



 و مقررات و...( ینو خزندگان در ایران )قوان یستاندوز یریتو مد حفاظت

 3 

ضرر و زيان تیززن و تصطويب شطد. درخصطو  خزنطدگان و     

از  ،دوزيستان بسته به نوع گونطه ی طابق جطدول در نطه رديطن     

تطا دويسطت    یردابطن دويست یز،زون ريال برای گونطه تعسطاح   

هزار ريال برای ساير انواع خزندگان و دوزيستان بهای ضرر و 

 .تیززن شدزيان 

حفاظت از يک  ی اور بهای كه  اولزن ی   ه حفاظت شده 

ی   طه   قرار گراتتحت چتر حفاظتن گونه خزنده در ايران 

بطا نطام    1369اين ی   ه در سطال   .استگاندو حفاظت شده 

چهارگانه اضااه شد به ی اطق  هوكال ی   ه حفاظت شده با

اهعزطت   دلز  به 1361در سال ودو سال بید  سرانجام بزستو 

نطام   ، به(Crocodylus palustris) گاندو )تعساح تاالبن( زياد

ايطن یحطدوده بطا     گذاری شطد.  نام خزنده ايران بزرگتريناين 

ی   طه حفاظطت شطده در     بزرگترينههتار  668.151وسیت 

،وچسطتان  شرقن ايران و استان سزسطتان و ب ج وب و ج وب 

است كه گاین بزرگ برای یديريت زيستگاه يک خزنطده در  

بطرای نخسطتزن بطار زيسطتگاه      ،هعچ زن .آيد شعار ین بهايران 

در  «سطع در يطک  »ی   ه  نامه يک گونه دوزيست در كشور ب

 یطورخ  ج،سه شورای عالن یحزط زيسطت  طن استان لرستان

ت به ی اطق تحط  پ اهگاه حزا  وحش ع وان به 1393 دی 49

یديريت سازیان حفاظت یحزط زيست اازوده شطد. ازسطوی   

ییاونططت یحططزط زيسططت دريططاين سططازیان حفاظططت یحططزط 

سواح  كچو در استان سزستان و ب،وچستان، جزيطره   ،زيست

نخز،ططو در اسططتان بوشططهر، جزايططر قشططم و ه گططام در اسططتان 

شطده بطرای    هطای حفاظطت   یحطدوده  ع طوان  بطه  نزز هریزگان

 (.6نار گراته شده است )درهای درياين  پشت الك

هطا ازسطوی    نزز نعاد حزا  وحطش اسطتان   1394در سال  

وحش سازیان حفاظت یحزط زيست اعالم شطد   داتر حزا 

سطوی  هطا از  تا یديريت جایع با اولويت حفطاظتن ايطن گونطه   

هطای   گونطه  ع وان بهها  اين گونه شود.ها اععال  استان یديريت

حزط زيست ییراطن  سوی یديران سازیان حفاظت یم ازپرچ

ور، سزستان و ب،وچستان با ويک استان كش شدند. از یزان سن

دار، اسطتان   نعاد گاندو، خراسان ج وبن بطا نعطاد اایطن شطاخ    

نزطز  و دو اسطتان   ،ع ابن درياين پوزه پشت الكبوشهر با نعاد 

دسطتان  كطه شطای  كر   اختزار كردندنعاد  ع وان بهدوزيستان را 

هسطتانن لرسطتان   زطز سطع در كو  و لرسطتان ن  ،سع در آتشطزن 

هطای   گونطه در ادایه روند توجه بطه   ،هعچ زن .برگزيده شدند

هطای ورزشطن نزطز اقطدام بطه حعايطت از        جانوری ادراسزون

دار، كفچطه یطار،    اردی چون اایطن شطاخ  ه های ی حصرب گونه

ر های اخز در سالچ د ورزش نعاد  ع وان بهسع در و تعساح 

 .اند كرده

های  ای از جانب سازیان پردای هقدایا  در دو دهه اخزر ا 

با یشاركت یردم بوین برای  ،سازیان ی اطق آزاد و نهاد، یردم

كطه   صطور  گراتطه  حفاظت از خزندگان و دوزيستان كشور 

 پشططت الكآن را ططرح حفاظططت از   گططامتططوان نخسطتزن   یطن 

و  (Eretmochelys imbricata)ع طططابن  دريطططاين پطططوزه 

هطا توسطط    پشطت  الكاری ذگط  سازی ساح  بطرای تخطم   ايعن

(. پس 5،   7دراز دانست ) اح  شزب ه آزاد قشم در سی  

هطای   داتر كعطک های یتیددی با حعايت  تشه  ،از اين طرح

كوچططک یحططزط زيسططت سططازیان ی،طط ، بططرای حفاظططت از   

هطای دريطاين در ايطن ی   طه ایالزطت كردنطد كطه         پشت الك

اين ططرح   كرد.ه آوای طبزیت پايدار اشاره سسؤتوان به ی ین

قرارگططاه جزيططره قشططم در گرايططن  طبزیططت بطا ع ططوان ارت ططای 

دهن گردشگری طبزیت روستای  دراز با سایان شزبآزیايشن 

فاظططت از خودكفططاين یططالن در پططرو ه ح   يططاد شططده، بططه  

 (.36،   5شود ) ینی جر ها  پشت الك

 Rafetus)اراتططن  پشططت الكدرخصططو  حفاظططت از  

euphraticus)    با كعک یردم یح،ن در استان خوزسطتان نزطز

با هدف كطاهش تیطار  یزطان    ش اسان پارن  سسه خزندهؤی

به ب ای اين گونه كعطک  توانست  ،اراتن پشت الكصزادان و 

های ی،ن دز و كرخطه   كزد بر یحدده پاركأاين طرح با ت ك د.

 1359عاكان از سال هورالیازم ك  تاالب نززدر شعال استان و 

 ست.در حال اجرا ا
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 Montivipera)طرح حفاظت از ااین كوهستانن ل زفطن   

latifii)  سطان پطارن و بطاح وحطش     ش ا خزنده یؤسسهتوسط

احزای جعیزطت  با هدف  1396پز،زن كشور چک نزز از سال 

های كوهستانن ايران و تالش در جهت ااطزايش سط م    ااین

ايطن   تنخسط یرح،ط   . به اجرا درآیطده اسطت   آگاهن ععوین

ترين زيستگاه  ع وان شرقن بهطرح حفاظتن در پارك ی،ن الر 

. شدن جهان آغاز های كوهستان شده برای ااین جهانن ش اخته

اين طرح حفاظتن با ی الیه نزازهای زيستگاهن اين خزنده و 

ويژه گردشطگران،   آیوزش و اازايش آگاهن یردم یح،ن به نزز

اين گونه در ییطر    ك د به ب ای عشاير و چوپانان تالش ین

 (.9د )ا  كعک ك خ ر ان ر

هطای   درخصو  حفاظت از دوزيستان نزطز داتطر كعطک    

 بطا هعهطاری یؤسسطه   ت سطازیان ی،ط    كوچک یحزط زيسط 

با اجرای ططرح حفاظطت    1390ش اسان پارن از سال  خزنده

در  (Neurergus kaiseri)از گونه سع در كوهسطتانن كطايزر   

صطزد   بطا هطدف یبطارزه بطا    های خوزسطتان و لرسطتان،    استان

 ،غزریجاز سع درها توسط برخن ااطراد ناآگطاه و سطودجويان   

قدایا  پزشطگزرانه بطا   رسانن به یردم بوین و ا اقدام به آگاهن

های یحزط زيسطتن ی   طه و كوه طوردان و     یشاركت انجعن

هطا و   از برداشطت از زيسطتگاه  ج،طوگزری  داوط،بان در جهت 

از شهرهای تهران، كطرج و  هعهاری در بازگرداندن سع درها 

 (.9است )كرده ساير كالن شهرها 
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