
 

 

خزندگانودوزیستانیشاخصهاهگون

Reptiles and Amphibians indicator species 

هاا  ااا خ  دنانگا  و یوتاناتا  نهای در ا  ی           انتخاب گونه
كه ی  كننن  بات  د هاا     ها و ساار گونه   ساتگا  بوما تایاب  وضعیت 

 ةیهنن حضو  گونه اا خ نشا دثالً، كننن.    تانت د  ساتگا  بومآ  
 ااا ننان   آ  اا ص  ات وجوی اا  دشا     غیبتسالدت تانتگاه و 

هاا،     توا  به ت ناا     ها  اا خ  دننگا  د    گونه تران درماست. ات 
 تااران درااما ، دا هااا  ی ااااا  و    هااا  ی ااااا  و بركااه   پشاات   الک
 .توا  برا ری  ا د  ها   ها  اا خ یوتانتا  س نن ها و قو باغه   گونه

درواقت    ،تنوع زیستتی رفتن کنونی ازدست  آهنگتوجه به  با

آثتار   که هیچ ناحیه جغرافیایی در سراستر کترز زنتین بت و     

 ،بنتابراین  .های بشر باقی نمان ز استت    ناشی از فعالیت زیانبار

های    زنا  نمکن اطالعات گونهترین  وتازضروری است در ک

هتا     انی گونهارزشیابی وضعیت حفاظتی تم ننظور بهرا ف نعرّ

، 1) کننتت آوری    هتتای گونتتاگو  ججتتا  جمتت    ستتازگا  بتتو و 

 .آین  شمار نی بههای شاخص جزء این دسته    گونه ؛(894ص

 Indicator) های شتاخص    گوناگونی از گونه های تعریف 

species)  پرکاربردترین تعریف عبارت است در دست است؛

 ؛پتتایب باشتتن  آستتانی قابتت  ای کتته بتته   نوجتتودات زنتت ز از

بینتی کننت ز      کنن ز و یا پیب هایی که وضعیتشا  ننعکس   گونه

، 2سالنت زیستتااز و شترایم نطتیم زنت گی آنجتا باشت  )      

هتای     گونته شتاخص نعتاد     ،تعریف. براساس این (228ص

، (Ecological index) شتناختی  بتو  دیاری ناننت  شتاخص   

 ، شتاخص (Environmental index) ینطیطت  زیستشاخص 

پیچیتت گی (. 223، ص3) نیتتز دارد( Bioindicatorی )زیستتت

ردز است تتا  شناسا  حفاظت را وادار ک   زیست ،ها   سازگا  بو 

کته  تعریف کنن  برای پایب تغییراتی  را هایی جایازین   روش

صورت نستقیم بسیار پرهزینه    بهآنجا  گیری   نمکن است ان ازز

از  گیتتری ، بجتترزهتتا   و یتتا دشتتوار باشتت . یکتتی از ایتتن روش

ناننت  تتراکم،   آنجتا   هتای    های شاخص است که ویژگتی    گونه

دهنت ز و نمایتانار    نشا  شا و بقای زادگان غیابحضور و یا 

هتای شتاخص بترای       گونته نتالال،،  باشت .   ستازگا   بو شرایم 

یت، فراوانی نناب  نشخص، سطوح تنتوع  ارزیابی سطوح سمّ

وح بتتونزادی هتتای هتت ف، ستتط    زیستتتی، وضتتعیت گونتته 

(Endemism ) 8) استتترفتتته  کتتار بتتهو ستتالنت زیستتتااز ،

هتای پتر م و      های در نعرض تج یت ، گونته     گونه .(141ص

نتوعی   نیتز بته   انت ،  های زیستتااهی    هایی که نعرف تیپ   گونه

 شون .     گونه شاخص نطسوب نی

برای انتخاب خزن گا  و دوزیستتا  شتاخص نشتخص     

نعیارهایی که هم ازنظر حفتاظتی   است. ضروری نعیار کرد 

قاب  قبو  باشن . ذکتر ایتن    یسالنت زیستااه لطاظو هم از

هتای شتاخص دارای      نکته ضروری است که لزونا، تما  گونه

ولتی   ؛که به آ  اشارز خواه  شت  نیستن  هایی    تمانی ویژگی

 برخوردار تع اد قاب  قبولی از این نعیارها ای بای  از هر آرایه

این نعیارها به  جار گتروز   ،براساس نناب  نعتبر علمیباش . 

  :شون    اصلی تقسیم نی

 اطالعات پایه (Baseline information)،   نعیارهای شان

شناسی و تاریخچته   شناختی نشخص، زیست وضعیت آرایه

شت ز، همبستتای نطترز     ، داننه تطم  شناختهنعلو  حیات

 ات زیستااز؛گونه با تغییر

    اطالعااات انااا (Location information)،   شتتان

 ی گستردگی پراکنب، جابجایی نط ود؛نعیارها

  شتتان   حيااات،و تاریاچااه زیسااوانا  هااا     ویژگاا

نعیارهای واکنب زودهناا  و نلمتوس نستبت بته سراستر     

گسترز تنب، رونت های قابت  شناستایی، تغییرپت یری کتم،      

 گیری؛ ایی، سجولت نشاه ز و ان اززگر تخصص

 های  ن گانه، نعیارهای    ان  نمایانار ویژگیش ،سایر انارد

 .(141، ص8) ن گانه 

هتا در     هتا و وز     ویتژز ستمن رها، قورباغته      دوزیستا  بته  
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هتای شتاخص زیستتی شتناخته        عنوا  گونته    سراسر ججا  به

ختود را در   حیتات اینکته بخشتی از دورا     دلی  بهشون .    نی

خشتتکی ستت ری  نطتتیم آب و بخشتتی دیاتتر را در نطتتیم 

توانن  شاخص بسیار نناسبی برای پایب تغییرات    کنن ، نی   نی

ات تتثثیر نالال،، باشن .  ،ها   ویژز آلودگی   به ،نانطلوب زیستااهی

هتای صتنعتی و      از فعالیتت  ناشیها و سمو  شیمیایی    آالین ز

ستتیار نشتتجود و قابتت  هتتا ب   روی الروکشتتاورزی انستتا  بتتر

 .ان  گیری ان ازز

 تو    ،بسیاری از خزن گا  نانن  انواع نارهتای دریتایی   

ویتژز     عنوا  شاخص زیستی بته    به ین ،گرا شکارگرا  تخصص

های دریتایی نطستوب      سازگا  بو های نرجانی    برای آبسنگ

 شتون . ایترا  دارای دز گونته نتار دریتایی استت کته در          نی

، 1)  کننت    فتارس و خلتیج عمتا  زیستت نتی        های خلیج   آب

های آزاد    های دریایی که در آب   پشت   الک ،( همچنین242ص

ای کته     های برکه   پشت   و الک ،کنن    نی زیستهای شور    و آب

هتا بته    خصوص در نصت   به ای   های رودخانه   سازگا  بو در 

هتای شتاخص      گونته  فجرستدر  دهن ، زیست خود ادانه نی

کوتتتاز تتتاالبی     . تمستتاح پتتوزز (183، ص6)قتترار دارنتت   

(Crocodylus palustris)      با نتا  نطلتی گانت و در نطت ودز

های کاجو و سرباز در استا  سیستتا  و بلو ستتا       رودخانه

در جنتوب   )ختاوری(  های نناطق اورینتا    ای از گونه   نماین ز

اینکته   دلیت   بته  ،شرقی ایرا  است. در بسیاری از نقاط ججا 

طور نستقیم به نطلوبیت شرایم زیستااز    ها به   واکنب تمساح

وابستته استت و رونت  کتاهب و      یو تغییرات هیت رولوییک 

به تغییرات رییم آبی ارتباط دارد، گونه آنجا  افزایب جمعیت

 (.131، ص1)شون     شاخص نطسوب نی

های شاخص زیستتااز بجتتر استت بته        درخصوص آرایه 

و  جتنس و ختانوادز توجته    از گونته همچت   یهای باالتر   ردز

 ،(Taxa) هتای    انتختاب آرایته   نت خ   کته در همانطور کردز، 
ای    های باالتر آرایته    های ردز   شاخص جانوری، بررسی ویژگی

نتالال،،   (141، ص8) عنوا  شاخص نناس  دانسته استت    را به

جتتنس سوستتمارهای   (Lacertidae) در ختتانوادز الستترتاها 

( غالبتتا، در ننتتاطق بیابتتانی و   Acanthodactylusپاشتترابه )

بیابانی نوبوسین ی در جنوب ایرا  پتراکنب دارنت . ایتن     نیمه

( Darevskiaدر حالی است که جنس سوستمارهای ستنای )  

 هتای البترز گستترش      کتوز    اغل  در نناطق هیرکتانی و رشتته  

( Timonدار )   سوستمارهای ختا       ان  و همچنتین جتنس     یافته

 لی زاگرس پراکنب دارن .تنجا در نناطق جنا

جتتتنس گکتتتوی ( Gekkonidaeدر ختتتانوادز گکوهتتتا ) 

( در سراستتر فتتالت نرکتتزی ایتترا    Agamuraعنکبتتوتی )

ای    شتانه  های جتنس گکوهتای اناشتت      پراکنب دارد و گونه

(Stenodactylus ( و گکوهتتتای کوتولتتته )Tropiocolotes )

جنتوب   ن ی دربیابانی نوبوسی همای در نناطق بیابانی و نیمه

 ایرا  پراکنب دارن .

( کته تنجتا یت     Phyllodactylidaeخانوادز ) ،کلی طور   به 

( را در ایترا  دارد،  Asaccusبرگتی )  جنس، گکوهای اناشت

ای آ     هتای زاگترس و ننتاطق حاشتیه       طور خاص در کتوز    به

هتا،     بترای بتاال رفتتن از ستنگ    آنجا  پراکنب دارن  و اناشتا 

 صورت کتانال، تخصصتی تکانت       رز غارها بهها و دیوا   صخرز

 یافته است.

( Viperidaeهتتا )   درخصتتوص نارهتتا در ختتانوادز افعتتی 

های بیابتانی     ( در زیستاازEchisای )   ارز   های پول    جنس افعی

هتای     بیابانی پراکنب دارن  و همچنین در جتنس افعتی   و نیمه

صتورت کتانال،      ها بته    ( تمانی گونهMontiviperaکوهستانی )

تخصصتی بته ننتاطق ستترد و نرتفت  کوهستتانی ستتازگاری      

 ان .   یافته
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