
 

 

در خزنتتانن  دوزیستان  و   ارزش و اهمیت  

 ایرا 

Value and importance of Reptiles and 

Amphibians in Iran 

های جانوری تنها از نظر اقتصادی ارزشمند نیستند بلکه جایگاه گونه -
شناسی ، بومطب، آموزشادبیات،فرهنگ، هنر،تاریخ و تمدن، ها در آن
 تواند مورد توجه قرار گیرد. ری نیز میگردشگ و

توانود  های گسترده هنووز نموی  رقم پیشرفتدانش فعلی بشری علی -
های جوانوری و گیواهی را در یابود، بنوابرای      تمامی کارکردهای گونه

ها مشخص گردد بایست تا آن زمانی که اهمیت آنها میگونه تمامی
 بصورت جدی حفاظت شوند.

اهمیت خزندگان و دوزیستاان از شمتا انتدازها      ارزش و

 ها عبارتند از؛ترین آنهساند که شاخص بررسیمانوعی قابل 

هتا  ویژه قورباغهدوزیساان به:(Ecologic)بوم شناخای جایگاه

تواننتد در کناتر    ها به دلیل تعتداد زادگتان زیتاد متی    و وزغ

بطتور ماتا     ،ا  داشاه باشتند بیولوژیک حمرات نقش عمده

زاد ( کتته بتتومBufo eichwaldiوزغ ایچوالتتد )یتتک ج تتت 

ها  هیرکانی و حاشیه دریا  خزر در شتما  ایتران و   جنگل

در یتک صلتل زادآور    توانتد  جمهور  آذربایجان است می

 و غ تار ،  مهترو )صت ایی  بگذارنتد همت تا ده هتزار تمتا   

، بنابراین در یک صلل زادآور  تعداد بستیار  (18، ص 8931

 کنار  حمرات را دارند.ورت بالقوه امکان ها بلزیاد  از آن

ها با توجه بته  مارها و مارمولک ی همچونهمچنین خزندگان

ده بتیش از  جمعیت و تنوع زیسای بسیار زیادشتان ) صراوانی 

از ( Uetz, & Hošek, 2019)گونه در جهان(  دویستو  هزار

 کنار  جوندگان برخوردار هساند.ظرصیت بسیار زیاد  برا  

اند توانساههمواره باساان شناسان اریخ و تمدن: جایگاه ت 

ها  تمدنها  صراوانی از نگارهنقوش و ها  خود در کاوش

از خزنتدگان و دوزیستاان   شین و ملتر   ایران، مانند باساانی

همبتود   هتا   بلورت ویژه در ایتران نمتانه   بدست آورند،

 گتردد پیش باز میهزار سا   088به بیش از انسان و جانوران

هتا  از حتدود   نگاره(، اما 89، ص 8939بیگلر  و عبد ، )

کته   شتده استت  ده هزار سا  پیش تا کنون در ایران کمت   

-ها و الکپمتت هایی از خزندگانی مانند مارها، مارمولکنقش

 8شماره  شکل ، برا  نمونهها نقش بساه استها بر رو  آن

منطقتته  در اکامتاصات الکپمتت  شتکل  ست الی بتا نقمتی بتته    

پتیش از متی د    هتزاره ستوم   مربتو  بته  ش خوزساان شغامی

 .Delougaz, & Kantor, 1996, Plateبدستت آمتده استت )   

 هتر یتک از   با سه شنگتا  ممتمص در  این الکپمت  ،(179

قمی باستاانی  نو الک کام ً گرد ا  کمیدهپوزه ،اندام حرکای

تواند نمان از نزدیکی و دقت که میاز الکپمت صراتی است، 

همچنتتین در ان آن روزگتتار بتته تبیعتتت باشتتد. بتتاال  مردمتت

-قورباغه و وزغ و نمایههایی از خلوص دوزیساان نیز ترح

بترا    ،ها وجود داردها بر رو  س ا آن الرو و تماهایی از 

نمونه از تپه سراب کرمانماه ظرصی س الین ماعلت  بته اوایتل    

سا  قبتل از متی د بتا تترح      0388دوره نوسنگی در حدود 

 .(8931علیزاده، ) رباغه بدست آمده استالرو قو

 
 ,Delougaz, & Kantor, 1996: نقش الکپشت فراتی )1شماره  شکل

Plate. 179 ) 

 

تترین  شتاید باتوان قتدیمی   جایگاه در ادبیات و صرهنگ:  

 ادبی و صرهنگتی را بترا  مارهتا در داستاان    مذهبی، حضور 
دانستت، همچنتین در شتعر و    در تتورات  وا حت آدم و هبو  

 و قورباغه ها  صراوانی از مار، الکپمتادبیات جهان اساعاره
هتا  مابتت   وجود دارد که جایگاه این موجودات را بلورت
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ها و رابطته  بتا جتانوران اتراصمتان     و من ی در زندگی انسان
دهتد. بترا  نمونته در ادبیتات جهتان بته داستاان        نمان متی 

در  منسوب بته ازو  نویستنده یونتانی    خرگوش و الکپمت

همچنتین   شود اشاره نمود.می سا  پیش از می د 088حدود 

هتا  صراوانتی از متار، ستمندر و     در ادبیات ایران نیتز نمونته  
سمندر در لغت نامه دهمدا بته صرشتاه    .الکپمت وجود دارد

شتود و در صرهنتگ   موکل آتش و پنبه کوهی نیز اتت   متی  

در  شتود و متی سوزد معین آورده شده است که در آتش نمی

ابوسعید ابوالمیر در خلوص عمت   شیخ این میان به اشعار 

 و سمندر اشاره نمود.

  تتر   تو ز من قو دیص / دیبا یم  عم  به درد تو سر ا "

 دیبا یم

  آتتش را ستمندر   نیکت  /شعله کبابا بگذار  کیمرغ به  من

 (.981ابوسعید ابوالمیر، قرن پنجا، رباعی شماره ) "دیبا یم

میتان بته دلیتل نزدیکتی بته تبیعتت از       بوجایگاه هنر :  

انتد، از  ختود استا اده کترده   نقوش صراوانی در صنایع دستای  

و آستیا قبایتل بتدو  همتواره از تبیعتت و       آمازون تاآصریقا 
ماننتد   ،ایتران  ازانتد، در منتاتقی   موجودات آن الهتام گرصاته  

بتر   ها  دریتایی مانند الکپمت از الگوها  بومیجزیره قما 
همچنتین در بتین    .نمایندمیای خود اسا اده رو  صنایع دس

ایتن اصستانه کترد     ماران رایج استت،  شا مردمان کرد اصسانه

 شکله بداند و آن را شاماران را نماد  از خرد و س مای می
 کنتد تلتویر متی  انستان  متار و  دو سر به شکل  دارا مار  

 از نظتر این مار ها با توجه به نمانه (1، ص 8931رمضانی، )

شتباهت   شناسی و نحتوه رصاتار  ، ریمتدم وه تلویرگر شی
 بتتا گونتته اصعتتی شتتاخدار دم عنکبتتوتی     زیتتاد  بستتیار

(Pseudocerastes urarachnoides)  دارد که در غرب ایتران 

 پراکنش دارد و شما  خوزساان ای م، ها  کرمانماهدر اساان

(Safaei-Mahroo, et al., 2015, P.285). 

یکی از قدیمی ترین نمادها   :تب و پزشکیجایگاه در  

مار  است که به دور جام پیچیده استت و انستان دیتر    تب 

از بترده استت.   زمانی است کته بته ختواص ستا مارهتا پتی      

 دستت  سا  قبل از متی د  8088حدود پزشکان ملر باساان 

لطی تی،  جا  مانده استت ) به  های در خلوص ماریهانوشاه

ا  ختتاردم در سوستتماره واز روغتتن متتار . (08، ص 8913

 دنشتو در تب سنای اسا اده می و پاکساان مالز ، وساانهند

وجتود   CITESهتا در صهرستت کنوانستیون    اگرشه این گونه

، (;Knapp, 2004, P.2; Hashmi, et al., 2014, P.46) دارنتد 

منظتور  هتا بته   گکوهتا و بزمجته  مار، شکار خزندگانی مانند 

نتوب هنتد   در تتب ستنای تامیتل تتا ج    یتی  ها  داروارزش

 ,Subramanean, & Reddy) معمو  استت بلورت گسارده 

2012, P1248 .)  همچنین در پزشکی نوین سعی بر آن استت

هتا از تبیعتت الگتو بتردار      که برا  مقابله با برخی بیمار 

ها  موجود در پوست دوزیستاان و  شود. برا  نمونه زهرآبه

واننتد  تر  مارها و سایر خزندگان میهزهر موجود در غدد ز

هتا  شتدید و از بتین بتردن     برا  مقابله با برخی ختونریز  

، ص 8913لطی تی،  دها  سیساا علتبی کارآمتد باشتد )   در

، به همین دلیل پزشکی نتوین درصتدد الگتو بتردار  از     (00

داروهتا   مکانیزهایی این شنین و اسا اده از آن برا  تولیتد  

ترشتتحات پوستتت  مطالعه استتت. اخالاصتتی بیوشتتیمیایی

 راهنمایی بترا  توستعه تولیتد داروهتا     ها ها و وزغهقورباغ

ها نظیتر  در درمان بسیار  از بیمار توانند که میجدیداست 

تپش قلب، دیابت، اخا الت سیساا ایمنی بتدن و همچنتین   

 هاکمک نماینتد ا یاخاهها و تک قارچ ها،اکار از بین بردن ب

(Gomes, et al., 2007, P.586 & 587 .)  توجته   همچنتین بتا

بتته توانتتایی تتترمیا عضتتو در ستتمندرهایی نظیتتر ستتمندر    

( بتا  0( )شکل شتماره  Neurergus kaiseriکوهساانی کایزر )

پیمرصت تحقیقات پزشکی آتتی امکتان تترمیا عضتو بترا       

و  مهترو صت ایی امکانپذیر خواهد بود ) سوانح آسیب دیدگان

 (.91 ، ص8931 غ ار ،
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آسیب دیده در اندام حرکتی جلویی  ترمیم مجدد :2شماره  شکل

( در زیستگاه طبیعی استان خوزستان Neurergus kaiseriسمندر )

 ه(د)عکس از نگارن

 

از دیربتاز خزنتدگان بته جهتتت    جایگتاه در گردشتگر :    

ها  خیابانی مورد استا اده قترار   جلب توجه مردم در معرکه

از  (Ecotourism) امروزه گردشتگر  تبیعتت  میگرصاه است. 

شود و هایلنعت گردشگر  محسوب میسودآورترین شاخه

کمورهایی نظیر هند، کنیا و برخی کمتورها  کماتر توستعه    

 .اندیاصاه از این تری  درآمد بسیار  را بمود اخالاص داده

اگرشه ستود اقالتاد  حاصتل از گردشتگر  خزنتدگان در      

 & ,Witczakهتا  معتدود  استت )   جهان مربو  به گونته 

Dorcas, 2009, P.131 هتتا  دریتتایی،  الکپمتتت(، ماننتتد

 هتتا و اژدهتا  کومتتودو هتا  گاالپتتاگوت، تمستاح  الکپمتت 

نظیتر خزنتدگان و   ایران به دلیل دارا بتودن تنتوع بتی   . هساند

زاد کمتور هستاند   ها  آن بتوم دوزیساان که بسیار  از گونه

تواند بممی از این صنعت را به خود اخالاص دهتد. در  می

برا  دیدن تممگذار   ها  اخیر نیز گردشگران بسیار سا 

اند و یتا بترا    ها  دریایی به جزیره قما س ر کردهالکپمت

 کنند.  دیدن تمساح تاالبی )گاندو( به بلوشساان س ر می

ها  جانور  بعنوان منبع غتذایی مهمتی   گونهارزش غذایی: 

در متورد خزنتدگان و    د.نشتو در سراسر دنیتا محستوب متی   

و تتا بته امتروز بترا       هتا از قتدیا  دوزیساان برخی از گونه

جوامع روساایی منبع تامین پتروتیین بتوده انتد. بطتور ماتا       

بومیتان هنتدورات ماننتد    کمورها  آسیا  جنوب شترقی و  

هتا،  پمتت اجداد استپانیایی ختود دوزیستاان بتدون دم، الک    

کننتد  استا اده متی  ها و مارها را بعنوان منبع غتذایی  مارمولک

(Valencia-Aguilar et al., 2013, P.40.) از دیر باز  همچنین

از سوستتمار ختتاردم ملتتر  بعنتتوان غتتذا  عربستتاانبومیتتان 

کته صمتار    (Hashmi, et al., 2014, P.46) نماینتد اسا اده می

هتا وارد کترده استت    بسیار زیتاد  بتر جمعیتت ایتن گونته     

(Wilms, et al., 2009, P.55)،  در برخی جزایر خلیج بع وه

استا اده  بترا  تغذیته   ا  دریایی هصارت نیز از تما الکپمت

 شده است.می

در گذشتتاه ارزش اقالتتاد  تنهتتا بتتا  : ارزش اقالتتاد  

در کمتورها و   ییغتذا منبع بعنوان ها  جانور  گونهصروش 

شدند، برآورد میزهر پوست و نظیر یآنها هاصرآوردههمچنین 

گتزار  بتر   اما امروزه این دیدگاه غلط جا  خود را به ارزش

التتذکر از قبیتتل اکولوژیتتک، ارکردهتتا  صتتو مبنتتا  همتته ک

آموزشی، گردشگر ، پزشتکی، صرهنگتی، هنتر  و بستیار      

اگرشته بترآورد ارزش    ،هتا  دیگتر داده استت   گزار ارزش

و کمتی نمتودن ارزش آنهتا    اقالاد  خزندگان و دوزیساان 

وضتعیت جمعیاتی    ممکل است بدلیل اینکه ات عاتبسیار 

 ,Witczak, & Dorcas) ه استآنها اغلب ناشناخاه باقی ماند

2009, P.131 توان دریاصت می هاکمی کردن ارزش آنبا ( اما

توانتد ارزشتمندتر از   که بقا  خزندگان و دوزیساان تنها متی 

عبارتی دیگر هبها باشد. هر نوع انا اع مساقیا اقالاد  از آن

تعیین ارزش اقالاد  خزندگان و دوزیساان به کاهش اثرات 

 هتا گونته ها و از بتین بتردن   در تمریب زیساگاه من ی انسان
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بطور ماا  بتا استا اده از رویکترد ارزش     کمک خواهد کرد.

اقالتتاد  در منطقتته شتتارلوت کارولینتتا  شتتمالی ارزش    

اقالاد  خزندگان و دوزیساان بیش از ه ت و نتیا میلیتون   

 ,Witczak, & Dorcas, 2009) دالر بترآورده شتده استت   

P.133). 
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