تنوع گونه و ردهبندی دوزیستان و خزندگان
of

Species Diversity and Taxonomy
Reptiles and Amphibians

امروزه علم ردهبندی جانوران به كمك ابزارهاای ممااری و موولاوو
گسترش فزایندهای یافته است.
تاكنون  8.898گونه دوزیست در  3راسته و  08.793گونه خزنده در 4
راسته در جهان شناسای شده است .در ایران نیز تاا كناون  44گوناه
دوزیست و  425گونه خزنده شناسای و كشف شده است.

واژه ساااناند (  )Systematicsرا اول ا
5371م ب كار برا .علم آرای ش اسا

بااار ل ا ار سااا

 )Taxonomyجاانررا

یک از شاخ هاا علام سااناند ( س تااداك

) جاانرر

است ك ب نطالع اصر و روشها طبق ب ( ن پاراازا.
ای اصطالح را اول

بار ار سا  5157اوكان(و

A.P. de

 )Candolleگ اهش اس فرانتر ب كار براه اسات  ،5ص.)1
انروزه جانررش اسا از قاران

راهب ا( ساا  5095بارا

نامگذار اسافااه ن ك (  ،2ص ،)29اناا ار پا گتاارش
علرم نخالف ،طبق ب ( اوزیتاا و خزن(گا ن از ار ن ا(
اه اخ ر ب رش( بتزای است یافا است .بررسا صافا
ریخا با اسافااه از علم آنار و صفا

ژنا ک باا اساافااه از

علم زیتتش اس نرلکرل  ،ب كغ را

زیاا ار راهب ا(

س تل ها با  254گرن ار  59خانرااه كرنکاری راساا ار
اوزیتاا انروز را اربر ن گ رن( ك كداار از  7ارصا( از
ك رع زیتا اوزیتاا جها را شانل ن شرن(  .)4اعضاا
ایاا راسااا ب شااار ح ااا

زیرزن اا اارناا( ،فاقاا( اناا(ام

حركا ان( ،ب(نشا لرل ا شکل است ك حلق هاا عریا
آ احاط كراه است .نشدا یا حذف ش(هانا( و یاا ب اای
بت ار یع ف اارن( ،ك علت آ ن كران( زنا(گ زیرزن ا
آنها باش( .اگرن اوزیتاا اغلب پرست فاق( پرل

اارنا(،

انا اساث اهای ارخصرص برخ س ت ل ها وجارا اارا كا
اارا پرل هاا زیرپرساا انا(  ،1ص .)19لقااح ار ایا
جانررا ااخل است ،پراك ش آنها بت ار نح(وا با ن ااطق
پربارا و نرطرب جها است .از ای راسا ه چ گرنا ا ار
نح(واه جغراف ای كشرر ایرا یافت ند شرا.
 دوزیستان دمدار ()URODELA
برخ كارش اسا طبق ب ( گرن ها ایا راساا را

Caudata

ن ز ن نان ( ك واژها یرنان ب نع ا ام است؛ ایا راساا
شانل سد (رها با  371گرن ار  59خانرااه نا شارا كا 0
ارص( ك رع زیتا اوزیتاا جها را با خارا اخاصااص
اااهان(  .)4اعضا ای راساا اارا با( كشا (ه باا انا

جانررا ن جر ش(ه است .ب شاری ك رع گرن ا اوزیتاا و

بل (ن(؛ ان(ام حركا عقب و جلری كقریباا هامانا(ازهانا( و

خزن(گا جها ناعلق ب قاره آنریکا و ب خصرص آنریکاا

غالبا نشدان بزرگ و برآن(ه نادایل ب باال سر اارنا( كا
با ای صفا

نركز و ج رب است.

از سایر اوزیتاا نادایز ن شرن( .لقاح ار ای

جانررا ااخل است؛ زیتاگاه آنها ن اطق ج گل و نرطرب
نر نشد ها ،برك ها و رواخانا هاا اسات .پاراك ش آنهاا

دوزیستان
هدانطرر ك ار بخش كل اا

اشااره شا( ،كاا اناروز 1.901

گرنة اوزیتت ش اسای و ثبت ش(ه است  ،)7ك برخا از
آنها با یک(یگر بت ار نافاو

و برخ ایگار بتا ار با هام

نزای ان(؛ راسا های از اوزیتاا ك كا انروز بقاا یافاا انا(
عبار ان( از:
 دوزیستان بدون دست و پا (.)GYMNOPHIONA
ای راسا را  Apodaیع

فاق( ان(ام حركاا نا نان ا( كا

ب شار نح(وا ب ن دکره شدال زن

 )Holarcticاست.

 دوزیستان بدوندم ()ANURA
شانل قررباغ ها و وزغها با  3.546گرن ار  11خاانرااه ،باا
 11ارص( از ك رع زیتا اوزیتاا جها  ،بزرگاری راساا
را كشک ل ن اه (  .)4اعضا ای راسا اارا ب( كركاه و
ان(ام حركا عقب بل (ن( ك قا(ر

كحارب بتا ار زیااا

اره گام ش ا ،و ن ز كرانای جهش  2كا  59برابر طر ب( ار

ك رع گونه و ردهبندی دوزیستان و خزندگان

خشک را ب آنها ن اه( .سر نتباا كخت ،نشدا و اهاان

اسکرناكا  59.453گرن ) با ب شاری ك رع گرن ا است ،كا

بزرگ اارن( .لقاح ار ای جانررا اغلب خاارج اسات ،6

 7زیرراساة كرمسرسادارها ،سرسادارها و نارهاا را كشاک ل

ص .)165پس از اگرایت و ار زنا بلرغ فاق( امان( ك با

ن اه (.

ای صفا

از سایر اوزیتاا قابل ش اسای ان( .هرن ( الیا

خارج پرست از پرل

پرش (ه نش(ه اسات اناا ار بعضا

گرن ها قررباغ هاا سااخاارها شاب نااخ
كراك

 راسته الكپشتها ()TESTUDINES

)Claw-like

اارا  2زیرراسا است .براسااس خصرصا ت شا ر پ هاا

ار نارب انگشااا آنهاا ایا(ه نا شارا  ،1ص.)19

كرا گرا ار الب از یک(یگر ج(ا ش(هان( :البپشاتهاا

ب نحر گتاراه ا ار سراسر كره زن  ،ب اسااث ا ج ربگاا

گرا خد (ه  )Pleurodiraو الب پشتها گارا نخفا

پراك ش اارن( .از اركفاع پاای كار از ساطد اریاا كاا اركفااع

 ،)Cryptodiraك ن كران ( گرا خرا را ب طرر كانل ار

 1.244نار ار كرهها آن( ار كشرر پرو ن ز پراك ش اارن(

ااخل الب فرو ببرن( ،ب شاری ك رع گرن ا ار ای زیرراسا

 ،3ص.)2

اساات و كدااان البپشااتهااا ایاارا ن ااز از زیرراسااا
ایرا  ،ازآنجا ك په وس ع

الب پشتها گرا نخف ان( .الب پشتها باا  715گرنا ار

ار نررا اوزیتاا سرزن

نركز ایارا

 57خااانرااه 7/7 ،ارصاا( از خزناا(گا جهااا را كشااک ل

و ن اطق ب ابان و ن د ب ابان نربر-س ( ار ج ارب ایارا

ن اه ( .البپشتها ار ن اطق سرا كاا گرنتا ر پاراك ش

كشک ل ن اه ا( ،و از سار ایگار ن ااز شا(ی( اوزیتااا

اارن( و ار زیتاگاهها نا رع نان ( خشاک هاا ،بركا هاا،

نخصرصا ار زنا زااآور و كرل ( نثل ب نح طها آبا ،

رواخان ها ،اریاها و اق انرسها زیتت نا ك ا( .بزرگااری

زیتاگاهها نطلرب برا زیتت بت ار از ای گرن هاا ار

ال ل نرفق ت البپشتها ار اشغا زیتااگاههاا نا ارع را

نح(واه جغراف ای ایرا بت ار كم است و یاا با طارر كلا

ن كرا كغ ر شکل الب نا اسب باا زیتااگاه آنهاا اانتات.

از كشرر را ن اطق خش

وجرا نا(ارا .هدا

و ب ابان نر فال

انار باعا

شا(ه كاا با نتابت ساایر

سطد پشت و اطراف ب(نشا را یا

سا ر بازرگ فراگرفاا

نهرهاارا از ك رع گرن ا باالی برخرراار نباش ( 24 .گرنا

است ك ن كران ( كدام یا قتدا از سر و ان(ام حركا خرا

اوزیتت ار ایرا ش اسای ش(ه ك شانل راساا اوزیتااا

را ار آ جا اه ( ،كدان الب پشتها انروز كخمگذار

ب(و ام جدعا  56گرن  0گرن وزغ و  3گرن قررباغا ) ،و

 ،59ص )471و فاق( ان(ا ان(.

اوزیتاااا اماار ن ااز شااانل  1گرناا سااد (ر هتااا ( ،1

 راسته تمساحها ()CROCODYLIA

ص.)264

كدتاااحهااا اارا  24گرناا ار  7باااال خااانرااه شااانل؛

خزندگان

 Gavialoidaeبا ك ها ی

گرن  Alligatoroidae ،با  1گرن  ،و

كاك ر كعا(اا خزنا(گا ش اساای شا(ه ار جهاا 59.307

 Crocodyloidaeبا  51گرنا  .ایا خزنا(گا بازرگجثا از

است  ،)7ارط كاریخ كکانل خزن(گا  ،فقط  4راسا از 27

 229ن ل ار ساا پا ش ،ار اواخار اورا كریاسا  ،كاااك ر

راسا اول ك كاك ر ش اسای ش(هان( كا انروز باق نان(هان(

كرانتا ان( بررو زن

 .)0از ایااا ن اااا كااارنکاری راساااا رای کرسااافال ا

شکد فرب و ن ز نهار ان(ام حركا و ان ك از پهلر كد

 5 )Rhynchocephaliaگرن ا ) اساات و بزرگاااری راسااا

فشراه ش(ه است كا ار زنا ش ا كرا باران( ب آنهاا كدا
2

باق بدان ( .ب(ن اراز و كشا (ه باا

ك رع گونه و ردهبندی دوزیستان و خزندگان

آروارها بزرگ ك سراسار آ را انا(ا هاای

زن(گ زیرزن ا آنهاا اسات .كارم سرسادارها فاقا( انا(ام

ك ( ،هدچ

سخت پرشان(ه است .پرست ب( كدتاحها باا پرلا هاای

حركا ان( ،ام كركااه و با( لرلا ا شاکل اارنا( كا سار

یخ م از جا س كاراك

پرشا (ه شا(ه اسات .ایا راسااة

ب صرر

نشخص از ب( ج(ا ن تات؛ نعدارال اهاا آنهاا

خزناا(گا ار ن اااطق گرنت ا ر و ن د ا گرنت ا ر جهااا

كانال ار قتدت زیری جدجا قارار اارا كاا جاانرر بارانا(

پراك (هان( و زیتات نا ك ا( .كداان آنهاا كخامگذارنا( و

ب راحا ار ریگزار و خاب حركت ك ( .الی رویا پرسات

لقاحشا ااخل است .ك هاا یا

گرنا كدتااح ار ج ارب

براق و ص قل است ،پرل ها ب( ن ز ب شکل حلقا هاا

شرق ایرا پراك ش اارا.

ن ظم عری ب( را پرشش ن اه (.
زیر راسا سرسدارها  .)Sauriaبا  6.152گرن نا رعكری و

 راسته اسفنودونتیدا (:)SPHENODONTIDA
ای راسا ب ال ل آنک فقط یا

جا س و یا

نرفقكری زیرراسا ارب

گرنا اارا،

كدام خزن(گا ب شادار نا آی ا(.

سازگار آنها ب شرایط نا رع آب و هرای و زیتااگاههاا

كرنکاری راسا خزن(گا نحترب ن شرا .ایا گرنا ار

نخالف ن ز باع

جزیره ن رزیل ( پراك ش اارا و ار ه چ جا ایگر ان ا حاا

ااشااا باشا ( .باا(ن كشا (ه بااا ام بل اا( اارناا( ،ار بعضا

ندرن ا شب ب آ وجرا ن(ارا .بر هد

اساس ایا گرنا

خانرااهها خرابر ام  )Autotomyی

را فت ل زن(ه ن نان ( .بتا ار شاب نارنرلا هاا اسات اناا
كراكارا از راسا خزن(گا پرل اار ازطریق صفا

ش(ه ار سراسر كشررها جهاا پاراك ش
انر نعدر است

و اغلب اارا او جفت ان(ام حركا ان( بعضا گرنا هاا

زیر جا(ا

خانرااه اسک

هاا  )Scincidaeفاقا( انا(ام حركاا انا().

ن شرا :اارا برا نشم رش(یافا ارن ا اساخرا آه ان ك

سرسدارها ایرا نشادل بر  0خاانرااهانا( ،كا بزرگااری

آ را نشم سرم ن گری ( ،انا نر زیار پرسات سار قارار

خانرااه را  Lacertidaeبا  15گرن و كارنکاری خاانرااه را

اارا فقط ار برابر نرر ش(ی( واك ش بروز ن اه( ه کد و

 Anguidaeبا ك ها  2گرن كشک ل ن اه(.

هدکارا  ،5711 ،ص  )101و ن از وجارا سا ر انا(ه نان ا(

نا رعكری خانرااهها سرسدارها ار جها عباار انا(

شکد با نام گاسارال ا  ،59 )Gastraliaص  )461ك ندرن

از :خانرااه آگاناها  )Agamidaeبا  154گرن ك  3.1ارص(

آ ار فت لها ب است آن(ه از اای اساررها نشااه(ه شا(ه

از نارنرل ها را شانل نا شارن( .سرشاا نثلثا شاکل و

است.

ب طرر نشخص از ب( كفک

ش(ه است؛ پرل ها زبار و

شاخ ش(ه اارن( .خانرااه گکرها  :)Gekkonidaeبا 5.264

 راسته خزندگان پولکدار ()SQUAMATA

گرن  53/6ارص( از نارنرل ها اربر نا گ رنا( .ار ن ااطق

س زیرراسا بزرگ ار ای راسا خزن(گا پرلا اار جاا

گرنت ر و ن د گرنت ر جها پراك ش اارن( .نشامهاا
باالی كحل لرفا و یا

اارن( ك كاك ر  59.453گرن آ ش اخا ش(ه است .برخا

بت ار بزرگ اارن( ك غالبا اارا پل

كفاو ها ای زیر راسا ها از ای قرارن(:

فاق( آ هتا ( .ساخاار انگشاا ار ای خانرااه بت ار نا ارع

زیرراسا كرمسرسدارها  .)Amphisbaeniaبا  506گرنا 4 ،

است .خانرااه اسک

خانرااه و  50ج س ،ب شاار ار ن دکاره ج ارب كاره زنا ،

از  21ارص( از نارنرل ها را شانل ن شرن( .پراك ش بت ار

ازجدل آنریکا ج ارب و آفریقاا پاراك ش اارنا( .قا(ر

گتاراها ار پ ج قاره اارن(.

ب ای بت ار یع ف اارن( ك ال ال اصال آ ساازگار باا

زیاار راسااا نارهااا  .)Serpentesبااا  7.390گرناا پااس از
3

ها  :)Scincidaeبا  5.634گرن با ش

ك رع گونه و ردهبندی دوزیستان و خزندگان

سرسدارها با سهم  71ارصا( از گرنا هاا خزنا(گا  ،از

هدچ

باالكری ك رع گرن ا برخرراارن( .نارها خزن(گان ان( فاقا(

سا اخ ر او گرن الب پشت غ ربرن ن از ار ایارا اناشاار

ان(ام حركا و یا ك ها زوای( شاا نان ا( از انا(ام حركاا

یافا ان( ،1 .ص.)264

 ،عالوهبر گرن ها برن یاا ش(ه ار باال ،ط ن ا(

بررو ب(نشا باق نان(ه است؛ كدام ب( حا نشامهاا از
پرش ا (ه شاا(ه و پرل ا هااا سااطد شااکد اغلااب

پرلا
ب صرر

كتابشناسي

رایفها ن فران( ،كع(اا ،شکل و نحاره آرایاش

پرل ها ار گرن ها نخالف نافاو

 .5كاااپرر ،و  .س ا  .)5711 .اصاار راهب اا( جااانرر

حاج زااه و جل ل حاج زااه ،ناپ اوم) .رشت :اانشگاه گ ال .

اسات  ،59ص.)197

 .2ال ل  ،غالنحت

نارها ار زیتاگاهها نا رع نان ( اریا ،اق انرس ،رواخان ،
كرانای بت ار زیاا ار جابجای و سازگار با زیتاگاهها
نخالف اارن( .نثال ،نارهاا اریاای نا كران ا( ار اریاا و

5. Vitt, Laurie J., & Caldwell, Janalee P. (2014). Herpetology an
introductory biology of amphibians and reptiles (4th ed.).
London: Elsevier Inc.

اق انرسها ش ا ك ( و افع ها ار زیتااگاههاا كرهتااان ،
ج گل كا ب ابان پراك ش اارنا( .بزرگااری خاانرااه نارهاا

 .6هاا کد  ،كل رل اا( ،رابااركس پاا  ،اس .و آلاا الرساار

كلربرها  )Colubridaeبا  5.010گرن انا( كا اغلاب با(و

جانررش اس نهرهاارا كرجدة حتا

زهر هتا (.

8. Safaei-Mahroo, B., et al. (2015). The herpetofauna of Iran:
Checklist of taxonomy, distribution and conservation
status. Asian Herpetological Research, 6: 257–290.
9. Reptiles and dinosaurs. (2018). Britannica Illustrated Science
Library, 9.

 )Viperidaeبااا  716گرنا كا  54گرنا از آنهااا ار ایاارا
پراك ش اارن(؛ و نارهاا زهار باا انا(ا جلاری ثابات؛

10. Zug, George R., Vitt, Laurie J., & Caldwell, Janalee P.
(2001). Herpetology an introductory biology of amphibians
and reptiles (2nd ed.). Oklahoma: Academic Press.

 )Elapidaeباا  734گرنا كا ار

ایرا  7گرن از آنها ار خشک ها و  59گرن ار اریا عدا

باربد صفایی مهرو

و خل ج فارس پراك ش اارن(.
ار نررا ك رع گرن ا خزن(گا ایارا  ،ازآنجاا كا ایا

رییس هیات مدیره موسسه خزنده شناسان پارس

اارا  53ن طق برمش اخا و از سدت ج ارب با

آبها آزاا ناصال اسات ،شارایط بتا ار نتااع( بارا
زیتت خزن(گا ار نح(واه جغراف ای ایرا فاراهم اسات.
 261گرن از ای نهارهاارا كاا پایاا ساا  5706ار ایارا
ش اسای ش(هان( كا شاانل راساا البپشاتهاا  59گرنا ؛
گرنا ؛ و ار راساا اساکرناكا از

زیرراسا ها كرمسرسدارها ك ها ی

اانشافر ،نااپ اوم) .كهارا :

7. Stuart, S.N., et al. (2008). Threatened amphibians of the world.
Barcelona: Lynx Edicions.
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