حفاظت و مدیریت دوزیستان و خزندگان در

بهطوری كه نهادهای دولتن یسئول ایر حفاظت از طبزیت در
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كشططورهای یخت،ططن ايططن اهرسططت را راه عططای وضططیزت و
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of

درکنار حفاظت از زیستگاهها توسط سازمان حفاظت محیطط زیسیت
بهرهگطری از قوانطن شکار صطد بهعنوان بازدارندههای قانونی ،ایجاد
حساسطت درمطان مردم با بهرهگطیری از گونیههیای ریر و ندیاد در
سالهای اخطر ،توانسته اسیت مایارکت مردمیی را بیرای حفاظیت از
گونههای در معرض انقراض منحصربهفرد جلب کند.
قوانطن مقررات ضع شده مربوط بیه خننیدگان د زیسیتان بیه د
بخش ملی (سازمان حفاظیت محیطط زیسیت  ،بیطنالدللیی شیام
اتحادیی بیطنالدللیی حفاظیت از يعطعیت (International ( IUCN
 Union for Conservation of Natureکنوانسییطون تجییارت
بییطنالدللییی گونییههییای گطییاهی جییانوری حاییی (CITES
( Convention on International Trade in Endangered
 Species of Wild Fauna and Floraتقسطو میشوند.

حفاظت از گونههای جانوری ،بهويژه خزندگان و دوزيستان،
در س ط م ی،ططن ،ی

ططهای و جهططانن نزازی ططد دسترسططن بططه

دادههای پايه ،اطالعطا

جعیزتطن و جاراازطاين گونطههطای

جانوری است .پس از ش اساين اين اطالعا

و دسترسن بطه

آنها ،گونههای دارای اولويتهای حفاظتن را تیززن یطنك طد
و اقدام بیدی وضع قوانزن و ی ررا

در سه س م ياد شطده

است.
در حال حاضر قوانزن و ی ررا

وضع شده درخصطو

حفاظت از خزندگان و دوزيستان به دو بخش بطزنالع،،طن و

ی،ن ت سزم ینشوند .در بخطش بطزنالع،،طن ،اهرسطت قریطز
اتحاديه بزنالع،،ن حفاظت از طبزیطت (

IUCN Red List of

 )Threatened Speciesجایعترين اهرست وضیزت حفاظتن
جهانن گونههای جانوری و گزطاهن بطهشطعار یطنآيطد .ايطن
اهرست ییزارهاين را برای ارزيطابن احتعطال خ طر ان طرا

اولويت حفاظتن گونهها در س م ی،ن خود قطرار یطنده طد.
 6.696گونه از یزان  7.601دوزيست ش اختهشطده جهطان در
اهرست قریز اين اتحاديه قرار دارند .با درنار گطراتن اي هطه
بزش از  58درصد دوزيستان در اين اهرست قطرار دارنطد ،و
اي هه  64درصد از دوزيستان جهطان در ییطر
جدی ان را

تهديطدهای

اند ( ،)1دای ط گسطتردهای از حساسطزتهطا و

نگراننهای بزن الع،،ن را نسبت به اين رده بزرگ یهطرهداران
نشان یندهد .به بزان ديگر 866 ،گونه دوزيسطت در آسطتانه
ان را

 584 ،گونه در ییر

خ ر ان طرا

 ،و  670گونطه

نزز آسزبپذيرند؛ هعچ طزن 33 ،گونطه دوزيسطت در سراسطر
شدهاند و دو گونه نزز در رده ی طر

جهان تاك ون ی ر

شطده در طبزیططت قطرار دارنططد .از یزطان  44گونططه دوزيسططت
و سطه

ش اساين شده در ايران ،دو گونطه در آسطتانه ان طرا
گونه در رده حفاظتن آسزبپذير جای دارند (،4
درخصو

.)487

خزندگان نزز بايد گفت از یزان  10.793گونطه

ش اسطاين شططده تیططداد  8.335گونططه ییططادل بططا  80درصططد در
اهرست قریز اتحاديه جهانن حفاظت قطرار دارنطد .البتطه بايطد
گفت كه برخن گطروههطا یان طد یارهطای دريطاين  13درصطد،
تعساحها  65درصطد و تعطاین الكپشطتهطای دريطاين (100
درصد) در اين اهرست قرار دارند .هعچ زن ،در رده خزندگان
تیداد  437گونه در آستانه ان را
ان را

 641 ،گونه در ییر

خ ر

و  641گونه ديگر هم در وضیزت حفاظتن آسزبپذير

قرار دارند ( .)1تا ایروز  47گونه از آنها نزز ی ر
گونه نزز در رده ی ر

شده در طبزیت قطرار دارنطد .از یزطان

خزندگان ايران 3 ،گونه در آستانه ان را
خ ر ان را

شده و دو

 6 ،گونه در ییطر

و  10گونه نزز در گطروه خزنطدگان آسطزبپطذير
 .)487يطادآوری یطنشطود كطه درخصطو

هزاران گونه و زيرگونه بهكار ینگزطرد .ازآنجطا كطه اهرسطت

قرار دارند (،4

قریز اتحاديه بطزنالع،،طن حفاظطت از طبزیطت دارای یب طاين

تیداد چشعگزری از گونهها ،بهدلزط كعبطود اطالعطا

ع،عطن

و آرای كارش اسططان و

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

یتخصصان ییتبر در سراسر جهان تهزه شده اسطت ،ب طابراين

است .البته به اين اهرست یجهول بايد بزش از  80گونه خزنده

ع،عططن اسططت و براسططان ناططرا

ییتبرترين راه عای وضیزت ت وع زيستن بهشعار ینآيد (،)1

بویزاد كشور ايران را نزز اضااه كرد (،4

.)457
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ك وانسزون ی ع تجطار

بطزنالع،،طن گونطههطای وحشطن

گزاهن و جانوری در ییر

( )CITESنزز در

 .1در معرض خطرر انقرراض .ايطن اهرسطت شطای گونطه

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

تعسططاح ايرانططن (گانططدو) ( )Crocodylus palustrisو انططواع

بطزن الع،،طن اسطت و بطرای

الكپشططتهططای دريططاين اسططت .تططاك ون وجططود پ ط گ گونططه

خ طر

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

خ ر ان را

زيستیحز ن یرتبط با تجطار

ج،وگزری از برداشت ناپايدار از جطانوران در ییطر
ان را

ردين ج سه گروه از خزندگان شای :

دریزطان كشطورهای عوطو ی ی طد شطده و تجطار

اارن و ععان از اين قطرار گطزارش شطده اسطت .الكپشطت

گونههای اهرست شده را با كشورهای غزرعوو یع وع كرده

پشطططتچریطططن (،)Dermochelys coriacea schlegelii

 .)115اين ك وانسزون دارای سه پزوست اسطت.

الكپشت درياين سرخ ( ،)Caretta careta gigasالكپشطت

در پزوسططت  Iايططن ك وانسططزون 50 ،گونططه و  8زيرگونططه از

دريططاين سططبز ( ،)Chelonia mydas japonicaالكپشططت

خزندگان و  17گونه از دوزيسطتان قطرار دارد .ايطن گونطههطا

دريططاين زيتططونن ( )Lepidochelys olivaceaو الكپشططت

است (،3

ان را

بزشتر در ییر

اند و تجار

آنها یع وع اسطت .در

درياين پوزهع ابن (.)Eretmochelys imbricata bissa

پزوست  IIاين ك وانسطزون 673 ،گونطه خزنطده و  146گونطه

 .2حمایت و حفاظرت درد  .بزیجطه (جط س ،)Varanus

در

الكپشت خاكزی (ج س  )Testudoالكپشت یردابن ،اایطن

قطرار گزرنطد و در پزوسطت  IIIايطن

شاخدار ،ااین دیاوندی ( ،)Montivipera latifiiااین تهطابن

دوزيست قرار ینگزرد كه یعهن اسطت بطر اثطر تجطار
ییر

خ طر ان طرا

ك وانسططزون ،تیططداد  60گونططه خزنططده و  3گونططه دوزيسططت

( ،)Montivipera raddeiاایططن زنجططانن (

اهرست شده كه ازسوی هريک از دولتهای عوطو ییراطن

 ،)albicornutaكططک یططار ( )Eristicophis macmahoniو

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

كوریار خوزستانن (.)Eryx jayakari

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

 .3گونههای خارج از چترر حمرایت  .شطای انطواع ديگطر

اهرست درج شدهاند.
تاريخچه تدوين قوانزن و ی ررا

الكپشتها و یارها (،8
یربوط به طبزیطت در

Montivipera

 .)561بايد گفت ايطران دارای ده

گونه الكپشت بوین و هشتاد و سه گونه یار است.

ايران كه بخشن از آن به خزندگان و دوزيستان كشور یربوط

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

ینشود ،از اين قرار است كه برای نخستزن بار قطانون شطهار

گروه ،بهصور

بسزار كوتاه پرداخته شده است.

و صزد در سال 1338ش به تصطويب یج،طس شطورای ی،طن

 .1گونههرای حمایرت و حفاظرت درد  .شطای سطع در

رسزد و كانون شهار تأسزس شد .پطس از آن ،ططن تصطويب

جويبطاری ايرانطن ( )Paradactylodon persicusو قورباغططه

قوانزن شطهار و صطزد در شطانزدهم خطرداد  ،1366سطازیان

یردابن ج گ،ن؛

بر صزد بهجای كطانون شطهار تأسطزس و

 .2گونههای خارج از چتر حمایت (عرادی) .شطای سطاير

شهاربانن و ناار

شروع به كار كرد و نهايتطا در سطال  1380ايطن سطازیان نزطز

دوزيستان كه در تاالبها و ساير ی اطق طبزین ايطران يااطت

جای خود را به سازیان حفاظت یحزط زيست داد.

ینشوند (،8

.)564

در یصوبه  165شورای عالن یحزط زيست ،یورخ سطوم

ی ابق یصوبه شعاره  350شطورای عطالن حفاظطت یحطزط

شهريور  1375راجع به تیززن گونطههطای جطانوران وحشطن

یطاده  3قطانون شطهار و صطزد در

یشعول ب د

زيست و بطه اسطت اد ب طد

قانون شطهار و صطزد و طب طهب طدی آنهطا در

بزستونهم دی  ،1393بهای جانوران وحشطن ازلحطام ی البطه
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خزنطدگان و

نعاد گاندو ،خراسان ج وبن بطا نعطاد اایطن شطاخدار ،اسطتان

ضرر و زيان تیززن و تصطويب شطد .درخصطو

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

بوشهر با نعاد الكپشت درياين پوزهع ابن ،و دو اسطتان نزطز

دويست یز،زون ريال برای گونطه تعسطاح یردابطن تطا دويسطت

دوزيستان را بهع وان نعاد اختزار كردند كطه شطای كردسطتان

هزار ريال برای ساير انواع خزندگان و دوزيستان بهای ضرر و

سع در آتشطزن ،و لرسطتان نزطز سطع در كوهسطتانن لرسطتان

زيان تیززن شد.

برگزيده شدند .هعچ زن ،در ادایه روند توجه بطه گونطههطای

اولزن ی

ه حفاظت شدهای كه بهی اور حفاظت از يک

جانوری ادراسزونهطای ورزشطن نزطز اقطدام بطه حعايطت از

طه

گونههای ی حصربه اردی چون اایطن شطاخدار ،كفچطه یطار،

ه در سطال  1369بطا نطام

سع در و تعساح بهع وان نعاد چ د ورزش در سالهای اخزر

گونه خزنده در ايران تحت چتر حفاظتن قرار گرات ی
حفاظت شده گاندو است .اين ی
ی

ه حفاظت شده باهوكال

كردهاند.

به ی اطق چهارگانه اضااه شد

در دو دهه اخزر اقدایا

و سرانجام بزستودو سال بید در سال  1361بهدلز اهعزطت

پردای های از جانب سازیانهای

زياد گاندو (تعساح تاالبن) ( ،)Crocodylus palustrisبهنطام

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

اين بزرگترين خزنده ايران نامگذاری شطد .ايطن یحطدوده بطا

گراتطه كطه

وسیت  668.151ههتار بزرگترين ی

حفاظت از خزندگان و دوزيستان كشور صطور

طه حفاظطت شطده در

یطنتططوان نخسطتزن گططام آن را ططرح حفاظططت از الكپشططت

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

دريطططاين پطططوزهع طططابن ( )Eretmochelys imbricataو

است كه گاین بزرگ برای یديريت زيستگاه يک خزنطده در

ايعنسازی ساح بطرای تخطمگطذاری الكپشطتهطا توسطط

ايران بهشعار ینآيد .هعچ زن ،بطرای نخسطتزن بطار زيسطتگاه

 .)5پس

يک گونه دوزيست در كشور به نام ی

ی

ه آزاد قشم در ساح شزبدراز دانست (،7

ه «سطع در يطک» در

از اين طرح ،تشه های یتیددی با حعايت داتر كعطکهطای

استان لرستان طن ج،سه شورای عالن یحزط زيسطت یطورخ

كوچططک یحططزط زيسططت سططازیان ی ،ط  ،بططرای حفاظططت از

وحش به ی اطق تحطت

طه ایالزطت كردنطد كطه

 49دی  1393بهع وان پ اهگاه حزا

الك پشت هطای دريطاين در ايطن ی

یديريت سازیان حفاظت یحزط زيست اازوده شطد .ازسطوی

ینتوان به یؤسسه آوای طبزیت پايدار اشاره كرد .اين ططرح

ییاونططت یحططزط زيسططت دريططاين سططازیان حفاظططت یحططزط

بطا ع ططوان ارت ططای طبزیططتگرايططن جزيططره قشططم در قرارگططاه

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

آزیايشن شزبدراز با سایاندهن گردشگری طبزیت روستای

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

يططاد شططده ،بططه خودكفططاين یططالن در پططرو ه حفاظططت از
الكپشتها ی جر ینشود (،5

هریزگان نزز بطهع طوان یحطدودههطای حفاظطت شطده بطرای
الكپشتهای درياين درنار گراته شده است (.)6
در سال  1394نزز نعاد حزا
داتر حزا

درخصططو

.)36

حفاظططت از الكپشططت اراتططن (

Rafetus

وحطش اسطتانهطا ازسطوی

 )euphraticusبا كعک یردم یح،ن در استان خوزسطتان نزطز

وحش سازیان حفاظت یحزط زيست اعالم شطد

یزطان

یؤسسه خزندهش اسان پارن با هدف كطاهش تیطار

تا یديريت جایع با اولويت حفطاظتن ايطن گونطههطا ازسطوی

صزادان و الكپشت اراتن ،توانست به ب ای اين گونه كعطک

یديريت استانها اععال شود .اين گونهها بهع وان گونطههطای

ك د .اين طرح با تأكزد بر یحدده پاركهای ی،ن دز و كرخطه

پرچم ازسوی یديران سازیان حفاظت یحزط زيست ییراطن

در شعال استان و نزز تاالب هورالیازم كعاكان از سال 1359

شدند .از یزان سنويک استان كشور ،سزستان و ب،وچستان با

در حال اجرا است.
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طرح حفاظت از ااین كوهستانن ل زفطن (

 -6سطططازیان حفاظطططت یحطططزط زيسطططت.

Montivipera

http://www.doe.ir/portal

/home/?news

 )latifiiتوسط یؤسسه خزندهش اسطان پطارن و بطاح وحطش

 -7اره ططو دره شططوری ،بزططژن .)1355( .طبزیططت قشططم و گزارشططن از

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

تخمگذاری الكپشت درياين ع ابن .تهران :آگاه.

ااینهای كوهستانن ايران و تالش در جهت ااطزايش سط م

 -5سازیان حفاظت یحزط زيست ،داتر یشاركتهطای یردیطن.)1398( .

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

یواططق سططعنهططای یحططزط زيسططتن،

نخسططتزن جش ط واره تجربزططا

گردشگری پايدار و انجعنهای ع،عن دانشجوين.

طرح حفاظتن در پارك ی،ن الر بهع وان شرقنترين زيستگاه

 -9یؤسسه خزنطدهش اسطان پطارن ،برنایطههطای حفطاظتن.

جهانن ش اختهشده برای ااینهای كوهستانن جهان آغاز شد.

http://pars-

herp.ir/

اين طرح حفاظتن با ی الیه نزازهای زيستگاهن اين خزنده و

باربد صفای مهرو

نزز آیوزش و اازايش آگاهن یردم یح،ن بهويژه گردشطگران،

رییس هیات مدیر موسسه خزند دناسان پارس

عشاير و چوپانان تالش ینك د به ب ای اين گونه در ییطر
خ ر ان را
درخصو

كعک ك د (.)9
حفاظت از دوزيستان نزطز داتطر كعطکهطای

كوچک یحزط زيسطت سطازیان ی،ط بطا هعهطاری یؤسسطه
خزندهش اسان پارن از سال  1390با اجرای ططرح حفاظطت
از گونه سع در كوهسطتانن كطايزر ( )Neurergus kaiseriدر
استانهای خوزسطتان و لرسطتان ،بطا هطدف یبطارزه بطا صطزد
غزریجاز سع درها توسط برخن ااطراد ناآگطاه و سطودجويان،
اقدام به آگاهنرسانن به یردم بوین و اقدایا
یشاركت انجعنهای یحزط زيسطتن ی

پزشطگزرانه بطا

طه و كوه طوردان و

داوط،بان در جهت ج،طوگزری از برداشطت از زيسطتگاههطا و
هعهاری در بازگرداندن سع درها از شهرهای تهران ،كطرج و
ساير كالن شهرها كرده است (.)9
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