ارزش و اهمیت

دوزیستان و خزنتتانن در

نقشهایی از خزندگانی مانند مارها ،مارمولکها و الکپمتت-
ها بر رو آنها نقش بساه است ،برا نمونه شکل شماره 8

ایرا
Value and importance of Reptiles and
Amphibians in Iran
 گونههای جانوری تنها از نظر اقتصادی ارزشمند نیستند بلکه جایگاهآنها در تاریخ و تمدن ،فرهنگ ،هنر،ادبیات،طب ،آموزش ،بومشناسی
و گردشگری نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد.
 دانش فعلی بشری علیرقم پیشرفتهای گسترده هنووز نمویتوانودتمامی کارکردهای گونههای جوانوری و گیواهی را در یابود ،بنوابرای
تمامی گونهها میبایست تا آن زمانی که اهمیت آنها مشخص گردد
بصورت جدی حفاظت شوند.

ارزش و اهمیت خزندگان و دوزیستاان از شمتا انتدازها
مانوعی قابل بررسی هساند که شاخصترین آنها عبارتند از؛
جایگاه بوم شناخای(:)Ecologicدوزیساان بهویژه قورباغههتا
و وزغها به دلیل تعتداد زادگتان زیتاد متیتواننتد در کناتر

ست الی بتا نقمتی بتته شتکل الکپمتت در اکامتاصات منطقتته
شغامیش خوزساان مربتو بته هتزاره ستوم پتیش از متی د
بدستت آمتده استت

( Delougaz, & Kantor, 1996, Plate.

 ،)179این الکپمت با سه شنگتا ممتمص در هتر یتک از
اندام حرکای ،پوزها کمیده و الک کام ً گردنقمی باستاانی
از الکپمت صراتی است ،که میتواند نمان از نزدیکی و دقت
بتتاال مردمتان آن روزگتتار بتته تبیعتتت باشتتد .همچنتتین در
خلوص دوزیساان نیز ترحهایی از قورباغه و وزغ و نمایه-
هایی از تما و الرو آنها بر رو س ا ها وجود دارد ،بترا
نمونه از تپه سراب کرمانماه ظرصی س الین ماعلت بته اوایتل
دوره نوسنگی در حدود  0388سا قبتل از متی د بتا تترح
الرو قورباغه بدست آمده است (علیزاده.)8931 ،

بیولوژیک حمرات نقش عمدها داشاه باشتند ،بطتور ماتا
یتتک ج تتت وزغ ایچوالتتد ( )Bufo eichwaldiکتته بتتومزاد
جنگلها هیرکانی و حاشیه دریا خزر در شتما ایتران و
جمهور آذربایجان است میتوانتد در یتک صلتل زادآور
همت تا ده هتزار تمتا بگذارنتد (صت اییمهترو و غ تار ،
 ،8931ص  ،)18بنابراین در یک صلل زادآور تعداد بستیار
زیاد از آنها بلورت بالقوه امکان کنار حمرات را دارند.
همچنین خزندگانی همچون مارها و مارمولکها با توجه بته
صراوانی جمعیت و تنوع زیسای بسیار زیادشتان (بتیش از ده
هزار و دویست گونه در جهان) ( )Uetz, & Hošek, 2019از
ظرصیت بسیار زیاد برا کنار جوندگان برخوردار هساند.
جایگاه تاریخ و تمدن :باساان شناسان همواره توانساهاند
در کاوشها خود نقوش و نگارهها صراوانی از تمدنها
باساانی مانند ایران ،شین و ملتر از خزنتدگان و دوزیستاان

شکل شماره  :1نقش الکپشت فراتی

( Delougaz, & Kantor, 1996,

)Plate. 179

جایگاه در ادبیات و صرهنگ :شتاید باتوان قتدیمیتترین

بدست آورند ،بلورت ویژه در ایتران نمتانههتا همبتود

حضور مذهبی ،ادبی و صرهنگتی را بترا مارهتا در داستاان

انسان و جانوران به بیش از 088هزار سا پیش باز میگتردد

هبو آدم و حتوا در تتورات دانستت ،همچنتین در شتعر و

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

ادبیات جهان اساعارهها صراوانی از مار ،الکپمت و قورباغه

شتده استت کته

وجود دارد که جایگاه این موجودات را بلورتهتا مابتت

ده هزار سا پیش تا کنون در ایران کمت
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و من ی در زندگی انسانها و رابطته بتا جتانوران اتراصمتان

پزشکان ملر باساان حدود  8088سا قبل از متی د دستت

نمان متی دهتد .بترا نمونته در ادبیتات جهتان بته داستاان

نوشاههایی در خلوص مارها به جا مانده استت (لطی تی،

نویستنده یونتانی در

 ،8913ص  .)08از روغتتن متتار و سوستتمارها ختتاردم در

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

هندوساان ،مالز و پاکساان در تب سنای اسا اده میشتوند

در ادبیات ایران نیتز نمونتههتا صراوانتی از متار ،ستمندر و

اگرشه این گونههتا در صهرستت کنوانستیون  CITESوجتود

الکپمت وجود دارد .سمندر در لغت نامه دهمدا بته صرشتاه

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

متیشتود و در صرهنتگ

شکار خزندگانی مانند مار ،گکوهتا و بزمجتههتا بته منظتور

معین آورده شده است که در آتش نمیسوزد و متیشتود در

ارزشها دارویتی در تتب ستنای تامیتل تتا جنتوب هنتد

خرگوش و الکپمت منسوب بته ازو

موکل آتش و پنبه کوهی نیز اتت

این میان به اشعار شیخ ابوسعید ابوالمیر در خلوص عمت

بلورت گسارده معمو

و سمندر اشاره نمود.

 .)2012, P1248همچنین در پزشکی نوین سعی بر آن استت

استت ( Subramanean, & Reddy,

"ا عم به درد تو سر میباید  /صید تو ز من قو تتر

که برا مقابله با برخی بیمار هتا از تبیعتت الگتو بتردار

میباید

شود .برا نمونه زهرآبهها موجود در پوست دوزیستاان و

من مرغ به یک شعله کبابا بگذار  /کتین آتتش را ستمندر

زهر موجود در غدد زهر مارها و سایر خزندگان میتواننتد

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

برا مقابله با برخی ختونریز هتا شتدید و از بتین بتردن

جایگاه هنر  :بومیتان بته دلیتل نزدیکتی بته تبیعتت از

دردها سیساا علتبی کارآمتد باشتد (لطی تی ،8913 ،ص

نقوش صراوانی در صنایع دستای ختود استا اده کتردهانتد ،از

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

آصریقا تا آمازون و آستیا قبایتل بتدو همتواره از تبیعتت و

مکانیزهایی این شنین و اسا اده از آن برا تولیتد داروهتا

موجودات آن الهتام گرصاتهانتد ،در منتاتقی از ایتران ،ماننتد

بیوشتتیمیایی اخالاصتتی استتت.مطالعه ترشتتحات پوستتت

جزیره قما از الگوها بومی مانند الکپمتها دریتایی بتر

قورباغهها و وزغها راهنمایی بترا توستعه تولیتد داروهتا

رو صنایع دسای خود اسا اده مینمایند .همچنتین در بتین

جدیداست که میتوانند در درمان بسیار از بیمار ها نظیتر

مردمان کرد اصسانه شاماران رایج استت ،ایتن اصستانه کترد

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

شاماران را نماد از خرد و س مای میداند و آن را به شکل

از بین بردن باکار ها ،قارچها و تک یاخاها هاکمک نماینتد

مار دارا دو سر به شکل متار و انستان تلتویر متیکنتد

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

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

بتته توانتتایی تتترمیا عضتتو در ستتمندرهایی نظیتتر ستتمندر

شیوه تلویرگر دم ،ریمتشناسی و نحتوه رصاتار شتباهت

کوهساانی کایزر (( )Neurergus kaiseriشکل شتماره  )0بتا

بستتیار زیتتاد بتتا گونتته اصعتتی شتتاخدار دم عنکبتتوتی

پیمرصت تحقیقات پزشکی آتتی امکتان تترمیا عضتو بترا

( )Pseudocerastes urarachnoidesدارد که در غرب ایتران

آسیب دیدگان سوانح امکانپذیر خواهد بود (صت اییمهترو و

در اساانها کرمانماه ،ای م و شما خوزساان پراکنش دارد

غ ار  ،8931 ،ص .)91

(.)Safaei-Mahroo, et al., 2015, P.285
جایگاه در تب و پزشکی :یکی از قدیمی ترین نمادها
تب مار است که به دور جام پیچیده استت و انستان دیتر
زمانی است کته بته ختواص ستا مارهتا پتیبترده استت .از
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الکپمتها دریایی به جزیره قما س ر کردهاند و یتا بترا
دیدن تمساح تاالبی (گاندو) به بلوشساان س ر میکنند.
ارزش غذایی :گونهها جانور بعنوان منبع غتذایی مهمتی
در سراسر دنیتا محستوب متیشتوند .در متورد خزنتدگان و
دوزیساان برخی از گونههتا از قتدیا و تتا بته امتروز بترا
جوامع روساایی منبع تامین پتروتیین بتوده انتد .بطتور ماتا
کمورها آسیا جنوب شترقی و بومیتان هنتدورات ماننتد
اجداد استپانیایی ختود دوزیستاان بتدون دم ،الکپمتتهتا،
مارمولکها و مارها را بعنوان منبع غتذایی استا اده متیکننتد
( .)Valencia-Aguilar et al., 2013, P.40همچنین از دیر باز
بومیتتان عربستتاان از سوستتمار ختتاردم ملتتر بعنتتوان غتتذا
اسا اده مینماینتد ( )Hashmi, et al., 2014, P.46کته صمتار
بسیار زیتاد بتر جمعیتت ایتن گونتههتا وارد کترده استت
شکل شماره  :2ترمیم مجدد اندام حرکتی جلویی آسیب دیده در

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

سمندر ( )Neurergus kaiseriدر زیستگاه طبیعی استان خوزستان

صارت نیز از تما الکپمتها دریایی بترا تغذیته استا اده

(عکس از نگارنده)

میشده است.
ارزش اقالتتاد  :در گذشتتاه ارزش اقالتتاد تنهتتا بتتا

جایگتاه در گردشتگر  :از دیربتاز خزنتدگان بته جهتتت

صروش گونهها جانور بعنوان منبع غتذایی در کمتورها و

جلب توجه مردم در معرکهها خیابانی مورد استا اده قترار

همچنین صرآوردههایآنها نظیر پوست و زهر برآورد میشدند،

میگرصاه است .امروزه گردشتگر تبیعتت ( )Ecotourismاز

اما امروزه این دیدگاه غلط جا خود را به ارزشگتزار بتر

سودآورترین شاخههایلنعت گردشگر محسوب میشود و

مبنتتا همتته کارکردهتتا صتتو التتذکر از قبیتتل اکولوژیتتک،

کمورهایی نظیر هند ،کنیا و برخی کمتورها کماتر توستعه

آموزشی ،گردشگر  ،پزشتکی ،صرهنگتی ،هنتر و بستیار

یاصاه از این تری درآمد بسیار را بمود اخالاص دادهاند.

ارزشگزار هتا دیگتر داده استت ،اگرشته بترآورد ارزش

اگرشه ستود اقالتاد حاصتل از گردشتگر خزنتدگان در

اقالاد خزندگان و دوزیساان و کمتی نمتودن ارزش آنهتا

& Witczak,

بسیار ممکل است بدلیل اینکه ات عات وضتعیت جمعیاتی

جهان مربو به گونتههتا معتدود استت (

 ،)Dorcas, 2009, P.131ماننتتد الکپمتتتهتتا دریتتایی،

آنها اغلب ناشناخاه باقی مانده است (

الکپمتتهتا گاالپتتاگوت ،تمستاحهتتا و اژدهتا کومتتودو

 )2009, P.131اما با کمی کردن ارزش آنها میتوان دریاصت

هساند .ایران به دلیل دارا بتودن تنتوع بتینظیتر خزنتدگان و

که بقا خزندگان و دوزیساان تنها متیتوانتد ارزشتمندتر از

دوزیساان که بسیار از گونهها آن بتومزاد کمتور هستاند

هر نوع انا اع مساقیا اقالاد از آنها باشد .بهعبارتی دیگر

میتواند بممی از این صنعت را به خود اخالاص دهتد .در

تعیین ارزش اقالاد خزندگان و دوزیساان به کاهش اثرات

سا ها اخیر نیز گردشگران بسیار برا دیدن تممگذار

من ی انسان در تمریب زیساگاهها و از بتین بتردن گونتههتا
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Witczak, & Dorcas,

ارزش و اهمیت دوزیستان و خزندگان در ایران
need protection,
Valencia-Aguilar, Anyelet. Cortés-Gómez, Angela M. & RuizAgudelo, César Augusto. Ecosystem services provided by
amphibians and reptiles in Neotropical ecosystems.
International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem
Services & Management, 2013.

 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,

Uetz, P.; & Hošek, J. (Eds.) (2019) The Reptile Database.
Available from: http://www.reptiledatabase.org (accessed
24 Aug 2019).

( دالر بترآورده شتده استت
.)P.133
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