
 

 

زیستگاه ها و جغرافیای زیستت  ووزیستتاو و   

 خزندگاو ور ایراو

Habitats and biogeography of Reptiles 

and Amphibians in Iran 

 
از لحاظ جغرافیای زیستی بیشترین مساحت ایران مربوط به منطقهه   -

 گیرد.   پالئارکتیک است که از شمال، غرب، مرکز تا شرق را در بر می

تهوان     ثیر نواحی زیستی بهر تنهوخ نزنهدگان ایهران مهی     از دیدگاه تا -
های حوضه مرکزی ایران، منهاق      بیشترین تاثیر را برای نواحی بیابان

بیابههانی ن نیمههه بیابههانی نوبوسههندی جنههوب ایههران، جن هه  اسههت ی   
هیرکهانی   -ههای ملوهوط نهزری       ههای زاگهرو ن جن ه       کوهستان
 دانست.

جاا ری زی ااری ر  اا یی(Biogeography)جغرافیاا زیستیاا  

ه زی یم زیسمینیویج ری انی  سگ  زیت ف ری ا یننیییییکنشییی رهم

پرداسدیت ی  یاردی ا یاگوایی اردا زیمیا ر یویییییییید یطیلیسم نیم 

 ین ینتندهید ی وا طییییه زیپیشیییسم ر یاسیگذش ریت یح لی ریمدل

ت  اادییییهاا ید اا ییی ااینیمیجاایدادیسراادهیویمراایطیاطاارا ینن

ی(.9،یص3148)ریش  ی ز،ی

ی،یمراایطیستیاا ی(Habitat)واژگاا ر یرریااریستیاا و هییی

(Environment)ی اای یییویستیاا ی(Biome)معماای دید یس اا نیی

شیرد،یاما یاسیروا هیم امیییییییف    ی صی دیم راد یا  ف دهیم 

ه زی یی  زی ینیاتنیواژگ نیوجیدیدا رد،یییی ی یشن   یتف ود

شاایرد ییییتااریاتاانیمناا مینیاتنویرااریمعناا یماا یییی شاای  یدقیاا 

ازییییتایانی اریرایاح یممادهییییییی ایما یی(Biosphere) اهررییییستی 

ازییییشاید،ی نا  راتنیمنهقاریییییی ی یر میدهیم یییتقییمیکردیکریستی 

جغرافی ت ی ا یصصییای دیمشا  ریاسیرراریشایضیا ا ا یوییییییی

راا میم،یییی اای یماا یییهاا زیگیاا ه یویجاا ری زی ایستیاا ییییگااروه

دیمم یااردزیریاازیستااریواحااییی(Ecosystem) اا سگ نییی اای 

 ااهرریا اا یکااریاسیقهعاا دیهمواانیویتینیاصاا ییییییستیاا 

مایددزییی3911 ی یتشاییضیشاده،یاتانیواژهید ی ا لییییییییستی 

 یا  ییی(Tansley)تی طیاکیگیژتی یارو یی ،ی ریرا  یتنیا  یی

ه ی ایییی ردهیشدیویمجمیمریمیجیدادیسردهیویمریطیسردگ ینن

ی ریمن  عی(،یستی و ه،ی 14،یص3141گیردی)ا دک ر ،یییید ی ریم 

ش مضیغذایویپن هو هیا  یویشراتطیمریه یش مضیم غیرها زیی

غیریسردهی)دم ،ی طی  (یویم غییرها زیسرادهی) ق ا یویطعمارییییی

ارادیییییصیا ان(یکریتعیینیکنندهیحنی ،ی ق یویتیگیدیمثضیجمعی 

ی(.11،یص3198)ک گ یوی ینیدتر،ی

کی یم ریمر عیا  ی 9..327112اترانی رسمین ی  یو ع یی

(Zehzad et al., 2002. P.7یویاسیررریجغرافی زیج ری زید ی)

زیپ گئ  ک یکی)ش مضیفددیمرکازز،یساگار ،یییییی ینی ریمنهقر

اگ رسیویهیرک ر (،یاو تن  لی) خشیکیچی یاسیجنیبیشار((یی

وینفروتروپیی لی) ایاحضیجنایبیتا یجنایبیشار((یقارا ییییییی

(.یاتانییSafaei-Mahroo et. al., 2015. P.257) گرف اریا ا یی

غرافیاا ت یمیجااهیشاادهیا اا یاتاارانیدا ازیغناا زییتناایجیج

یج ری زی   ت یاسیررریصزردگ نی  شد.

 ریا   ی وشینم رژهیاتنی رسمینی اریچرا  دهیستیا ییییی

شیدی)ثا    ،یییییکیچکیوی ز گیتقییمیم ی(Bioclimatic)یییاق یم

(.یششیحی ریای  ین رتازیشن  ا ت یشادهید یاتاران ییییی.314

وریهرمازیویص ایجیمما نیییی(،یص یجیف   ،یتن11مرکزیاترانی)%

(،یشار(یی128(،ید ت چاریا ومیاری)%یی33(،ید ت زیصاز ی)%ی18)%

(یاسیمیا ح یکاضیاتارانی ایییی124(یویقارهیقای ی)%یی724اترانی)%

(ی3143،یکشای ییز ودها ییت  یفرهنگیجغرافشیردی)یییش مضیم 

(Safaei-Mahroo et. al., 2015. P.257یمن ط یکیهیا  ر یی.)

ارد،یش مضیتکی ش ریکیهییییرف ر یشیاسیریم یاسیاترانی اید ی ریگ

تا ییی133ها زیداص ا ید یا تفا جیییییییپیچیدهیکریتعدادزیحی اری

 (.Anderson, 1999. P.42م رزی ایاح طریکردهیا  ی)ی3133

همچنینیتن دیشدتدی ینیمیامضیتیپیگراف ،یاق یم یهمراهی  ی 

ری  ر دی   ردگ یویادافییا ی اریشاددید یحیا دیگیا ه یییییی

ویغناا زیستاا دزی ای یجاایدینو دهیکشاای یت ثیرگااذا یویتناایجی

زیهیرکا ر ،یییییا  ،یاسیررریفر ی وتش یاتارانی اری اریمنهقاریییی

تاای ار یویری ی ااندزیتقیاایمیشاادهیا اا )مجنیری ن،ی-اتارانی

ی(.71و73،یص3191

ه زیصزردگ نییییاترانی رسمین یا  ی  یتنیجی   زیستی و هی

ه یییی  نه ،یم فزا ه ،یکیهییییه ،ی ی   نیییویدوستی  ن،یاسق یضیجنوض

ه زیصشای یننی ایتشاییضیییییی ی یییسا ه ت یکریستی یییوید ص چر

ه ی ریا ا  یاتنیاریچاریییییییدهند،یام یهریتکیاسیاتنیستی و هیییم 
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ریجیپیششیگی ه یدا ردیوید یچاریمنهقاریجغرافیا ت یقارا ییییی

شایرد.یاسیرراری ای یشن  ا نییییییییاردیاسیتیدتوریتفییکیم یییگرف ر

ها ی ارازیتفییاکیپرناری ارسمینیییییییییترتنی وشیییتی یاسیک  نمد

ا ا ،ید یستاریاتانییییی(Ecoregions)ا  ف دهیاسیریاح یستی  

ها ت ی ارازیصزرادگ نیویییییییریاح ید یاترانی ریتفییاکیویمثا لیی

یشیرد یییه یمعرف یم یییدوستی  نینن

 Olson et al., 2001 ااریا اا  یرقشااریصروجاا یاسیییی

 Desert and Xeric)سا ه زیرایاح ی ی  ا ر یویشای یییییید صچر

Shrablands)د یاادیاسیمیاا ح یاتاارانی ای خاایدییییی1721 ی

ارد.یهش یر حیریستی  یاتارانید یاتانیگاروهیییییییاص ص صیداده

تیانیگف ی ریدگیضیکثردی یش رتنیت ثری اییییگیرردیویم یییقرا یم 

ی ری وزیاق یمیاترانیدا رد،یکریم   تندیاس:ی

 Central Persian)یه زیحی ریمرکززیاترانیییاگف(ی ی   نی

desert basins)ی یشا رتنیو اع یرایاح ی ی  ا ر یمعا دلییییییی  

گیرراد،ییییید یدیکاریمرکازیویشار(یاتارانی اید ی اریما ییییییی.182

 Agamuraصزراادگ ر یرریااریگیاایزیمنی اایت یپ   اا ی)یی

persica(،یگیاایزی یناا یکرگاادر یمیاازونی)یRhinogecko 

misonnei(،ی  رت زی ی  ا ر یپ   ا ی)ییEremias persica،) ی

(،ی ی اام  یEremias kavirensis ر یکاایتری)  اارت زی ی  اا

(،یا یینکیم  شیضیMesalina watsonana توزا یواتیینی)

(،یا اایینکیم  شاایضییOphiomorus brevipesپاا یکیتاا هی)ی

-Safaei(ی)Ophiomorus maranjabensisمررجاااااا بی)

Mahroo, et al., 2015, P.258یویاسیرا د یدوستیا  نیاتانیییی)

اتنیر حیری ری (یا  ،Bufotes oblongusر حیریوسغیص و زی)

یدگیضیصشی یویگرم زیهیایتعدادی یی  یکم یدوستی یدا د.ی

ب(یمناا ط ی ی  اا ر یویریمااری ی  اا ر یری ی ااندزیجناایبیی

ی(South Iran Nubo-Sindian desert and semi-desert)اتران

د ید،یتقرت  ی را ریجنیبیاترانی اید یپیششیاتانییی3.21  ی

رادگ ر یرریاریگیایزیاروشا یییییر حیریستی  یقارا یدا د.یصزی

(،یگیایزیاروشا یییCyrtopodion golubeviصمیدهیگ ی ایی)ی

(،یگیایزییCyrtopodion hormozganumصمیدهیهرمزگا نی)ی

(،یگیاایزیCyrtopodion kiabiiاروشاا یصمیاادهیکیاا   ی)ی

 Mediodactylusاروشاااا یم ی ااااطیج سمی تاااا نی)یی

sagittiferum(،یگیاایزیکیتیگااریر ت ناادی)ییTropiocolotes 

naybandensisی ی ااام  یپااا یشااارا ری تااازیپیگاااکییییی،)

(Acanthodactylus micropholisیگییزیاروش یشا رری،)ازیییی

(،یا اایینکیصاا لیچشاام یStenodactylus affinisاتراراا ی)

(Chalcides ocellatusیویدوستی  ر یرریاریوسغی ا یی)گایشییییی

 ,Safaei-Mahroo, et al., 2015(ی)Bufotes surdusاترارا ی)ی

P.258.)ی

-سا ه زیرایاح یشای ییارراییییییمر  یوید صچرییییج(ی ی   نی

 Arabian Desert and East Sahero-Arabian)یمر یا  نی

xeric shraublands)د یدید ی رگیرردهیر حیری یای  ییی323  یی

کیچی یاسیجنیبیغر  یاترانید یا   نیصیس   نیا ا یکارییی

ه زیاتنیمنهقری یش رید یمن ر یم یریپراکنشیشرق یصایدیییییگیرر

شیردیویرم تندگ ر یاسیفینیج ری زیمر ی  نیوییییرانیم وا دیات

سا ی ینا یییییها ت یرریاریما ه یشانییییییییررازی ین یهی ند،یگیرر

(یکاار ی ی اام  ییScincus scincus conirostrisمقاا  زی)

(یویافعاا یشاا صدا ییDiplometopon zarudnyiسا ودراا ی)

(یهیا ندیهمچناینینگ ما زییییCerastes gasperettiiگ  هردی)

(یPhrynocephalus ahvazicusهااااایاسی) اااااروسغ یا

(Melnikov, et al., 2014, P.155) تنرا یگیراری ایمزادیاتانییییی

یمنهقرید یمردودهیاترانیا  .

د(یا اااااا خیوید ص چااااااریسا هاااااا زی ی  اااااا ر ییی

ی328 ا ییی(Azerbaijan shrub desert and steppe)نذ   تجا نی

-Safaeiد یدیدش یمغا نید یشام لیغر ا یاتارانیا ا ی)ییییی

Mahroo, et al., 2015, P.258ی(.ی

-Badkhiz)یه(یر حیااریریمااری ی  اا ر ی اا دصیزیویک  ا یااضییی

Karabil semi-desert)د یدید یشم لیشارق یاتارانیییی323  یی

وید یمردودهی ودص رریمرسزیتجنید یجنیبی رصسیقارا یی

یگرف ریا  .یی

-Registan)ه زی اجیا  نیویشام لیپ کیا  نییییییسا یییو(یم  ری
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North Pakistan sandy desert)د یدیمی ح ییتر یی1  یی

ها ت یرریارینگ ما زیییییییاشغ لید یشر(یکشی یقرا یدا دیویگیرر

(،ی  ارت زی ی  ا ر یییCalotes versicolor رو  راگیهنادزی)یی

ما هینییییی(یویافعا یما کییEremias acutirostrisتیزی)یییپیسهیریک

(Eristicophis macmahoni(یهیا ندی)یSafaei-Mahroo, et 

al., 2015, P.258.)ی

 ا ییی(Caspian lowland desert)س(یمن ط یپیا یصاز زییی

یارد.ییید یدید یجنیبیشر(ید ت زیصز یقرا یگرف ری321

-Kopet Dagh semi)یح(یمنا ط یریماری ی  ا ر یکهاریداغییییی

desert)ای د یدیاسیمی ح یکضیکشای یی328د یشم لیشر(یی 

یارد.ییی خیدیاص ص صیداده

 grasslands Flooded)ها زی اید  یییییم فزا ه یوی ا وانیی

and savannas)یی 

تنر یتکیر حیریاسیاتنیگروهیاسیریاح یستی  ید یغربیاتارانیی

 Mesopotamian)سا ه زی ی   ر ی ینیاگنررتنیییوجیدیدا د،ی یتر

shrub desert)تاارتنیییید یا اا  نیکرم رشاا هیتیاا یاسیم فاا ودی

نتد.یاتنیمنهقریپی یویهمیا یجنایبیییییمن ط یاترانی شم  یم 

صیا  و هیصزردگ ر یهمچینی ی م  یپا یشارا ریییقصرشیرتنی

-Rastegar) (یا اا Acanthodactylus nilsoniری یااینی)

Pouyani, 1998, P.257.)ی

 Temperate)یمع دگاریه زیپرانی ارگیویمخ ای یییییییجنوضی

broadleaf and mixed forest)هی یمشخصا یاتانیر حیارییییی 

یدا ازیتنیجیویغن زیگی ه ی یی  یست دزیا  یویاتنیمی ایجی

 ری وزیتنیجیستی  یصزردگ نیویدوستی  نیریازیتا ثیریگاذا یییی

د یدیاسیدوستی  نیاتارانییی43 یدهیا  .ی رازیرمیرری یشیاسی

،ی3194مررویویغفا  ز،یییییکنند)یف ت ییید یاتنیریاح یستی یم 

ی(.81صی

 Caspian)هیرکا ر ی-ها زیمخ ای یصاز زییییییاگف(یجنوضی

Hyrcanian mixed forests)ینید یشااام لیاتااارانیوی ااایی

ه زیاگ رسیاسی م یجنی  یوید ت زیصز یاسی ام یییییکیهی  ن

 ,.Olson et al., 2001, Safaei-Mahroo, et alنقشه نواحی زيستی خشکی ايران )

2016) 
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ها زیییییشم لیمرصی یشدهیا ا .یهمچناینی یای  زیاسیگیراریییی

 Bufoدوستیااا  نیویصزرااادگ نیاسیق یاااضیوسغیاتچیاگااادی)

eichwaldi(،یقی   غااااریجنو اااا یهیرکاااا ر ی)ییRana 

pseudodalmatina(،ی مند یجیت ا  زیپ   ا ی)ییIranodon 

persicusی(،ی  رت زی ای(نو یصاز یDarevskia caspicaیوی)

سادیاتنیییی(یکری ی Darevskia steineri  رت زی نو یا   تنری)

 ,Safaei-Mahroo, et al., 2015ر حیااریستیاا  یهیاا ندی)

P.259.)ی

 Zagros)هاا زیساگاار یییب(یجنوااضیا اا ه یکیهیاا  نیی

Mountains forest steppe)اتنیر حیریاسیشر(یکشی یترکیارییی

 لیشار(یکشای یمارا(یگیا ردهیشادهیییییی ری م یشم لیویشم

ا  یوی هسی ز گ رتنیقیم یننیاسیشم لیغربی ری ام یی

د یدیاسیمیا ح ییی1324مرکزیت یجنیبیاترانیکشیدهیشدهیوی

شید،ید یصصیصیدوستی  نیویصزردگ ن،ییییکشی ی ایش مضیم 

تی  یاترانیویح  یداغیتنیجیسیییتیانیتی یاسیرق  یییساگر ی ایم 

سادییییص و می رریداری ی رازیرمیرریچندتنیجنسیویگیراری ای یی

ساگاار یم   تناادیاس ی اامند ه زیکیهیاا  ر یاسیجاانسییییی

(Neurergusیش مضیگیرر)ه زی مند یکیهیا  ر ید تایجینیییییی

(Neurergus derjuginiیوی ااامند یکیهیااا  ر یکااا تز یی)

(Neurergus kaiseriیهمچنااینیوسغی اا ی)یگاایشیگر اا  نیییی

(Bufotes luristanicusیویصزردگ ر یهمچینیگییزیپ نو ی)

(،ی  اارت زیاتراراا یEublepharis angramainyuاهرتمنا ی)ی

دا یپررسیییی(،ی  رت زیص لIranolacerta zagrosicaساگر ی)

(Timon princepsی  ارت زیصا لیی،)دا یکرد ا  نی)ییییTimon 

kurdistanicaتایانی ارییییییها یما ییییی(یویاسیص ریادهیاروش ی رگا ی

-Safaei(یاشاا  هیرماایدی)Asaccusهاا زیجاانسی)یییاراایاجیگیراار

Mahroo, et al., 2015, P.259یهمچناااینیجااانسیی.)

ParsigeckoویگیررییP. ziaieiازیجدتدیییی عنیانیجنسیویگیرری

 رازیتنیجیستی  یجر نیاسیا تف م دیجنو ا یشام لیا ا  نیییی

 Safaei-Mahroo, et al., 2016, P.428هرمزگ نیمعرف یشدی)

ی(.444 -

 Montane)سا هاا زیکیهیاا  ر ییییم فزا هاا یوید ص چااریی

grasslands and shrublands)د یدیاسیمی ح یاتارانییی921ی

یتر یت ثیری ریگروهیاسیاسیاتنیریاح یا  .یش مضیی

-Tigris)اگااف(ین رفاا یتاا  بیشاای یدج ااریویفاارادیییی

Euphrates alluvial salt marsh)د یجنایبیغر ا یاتاارانیییی

ها زیییییصیس   نیا  یویتی یاسی   سترتنیگیررواقعید یا   نی

(یRafetus euphraticusاتنیر حیریستیا  ی کهشا یفراتا ی)ییی

ا  یکرید ی وده زیدج ریویفرادیویارشاع   دیفرما ینررا یییی

ی(.31،یصی3148پراکنشیدا دی)غف  ز،ی

 Kopet Dagh)یسا ه یویجنوضیا  ه یکهریداغیییب(ید ص ی

woodlands and forest steppe)د یادیاسییی327میا ح ییی  ی

ها زیصرا ا نییییییاترانید یشم لیشارق یاتارانیویشام لیا ا  نیییی

ها ت یاسیق یاضییییییشام گ یویصرا ا نی  ایزیقارا یدا د.یگیرارییییی

(یویDarevskia kopetdaghicaداغی)ییی  اارت زی اانو یکهااری

(ید یفاینییEremias kopetdaghicaداغی)ییی  رت زی ی   ر یکهاری

 ,.Safaei-Mahroo, et al) صزردگ نیاتنیمنهقریجا زیدا رادیی

2015, P.258.)ی

 Kuh)یسا ه زیکیهی  ر یکررودیویشر(یاترانیییج(ید ص ی

Rud and Eastern Iran Montane woodlands)اتانیر حیاریییی

ه زیپراکندهید ی را ریفددیمرکززیاترانیییی صی دیکیهی  ن

ه یهم رندیجزاترزی ا یدما یوی طی ا یییییییارد.یاتنیکیهیییقرا یگرف ر

کنندی رازییییه زیگی ه یویج ری زیممضیم یییدی رازیگیررم ف و

(ید یEremias lalezharicaرمیرری  رت زی ی  ا ر ی گاریسا ی)یی

ازی ای یسادیا ا ییییییکیه ی ریر  ی گریسا ید یا   نیکرم نیگیرر

(Safaei-Mahroo, et al., 2015, P.258) ویتاا یکنااینیی

اتانیییحنی شیاسیهیچیمنهقریدتورزی ریث  یرر ایدهیا ا ،یی

ه یویتهریم هی ها زیا ا  نیکرما نیقارا ییییییییمنهقرید ی ینیدش 

ط اعیوجایدیغاذایییییییدا دیام یاص د یا تف ج،ی طی  ،یدم یوی اری

سات ید یاتنیرقهریاتف (ی ی ف اد،یییییمثیشدهیت یگیررییی رازیگیرری  

ه زیصیاهرزیهمچینیگیرری  رت زی ی  ا ر ییییی هی زیکریگیرر

تاری ا یمنا ط ییییییی یا تف م دیپ تین(یدEremias persicaپ    ی)
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یتری  سگ  یشدهیا  ی ریوفی یوجیدیدا د.یییصشک

 Temperate coniferous)جنواضیهمیشاری ا زیمع دگارییییی

forest)تنر یرم تندهیاتنیر حیاریستیا  ید یاتاران،یجنواضیویییییی

ا ا ،ییی(Alborz Range forest steppe)یم فزا ه زیاگ ارسزی

دهااد.ییییضیماا د یاادیاسیمیاا ح یکشاای ی ایتشاایییی821کااری

 Darevskiaه ت یاسیق یاض ی  ارت زی انو یدفی یها ی)یییییییگیرر

defilippii(ی  اااارت زی ی  اااا ر یپاااا پنفی ی،)Eremias 

papenfussi(،یا ایینکیم  چشامیدویصها ی)یییAblepharus 

bivittatus(،یافع یکیهیا  ر یگهیفا ی)ییMontivipera latifiiی)

دادهیا ا یی(ی اید یصیدیج زیVipera ebneriویافع یاگ رسزی)

(Safaei-Mahroo, et al., 2015, P.259ی.)ی

یسا هااا زیمع دگاااریییهااا یوید ص چاااریییم فزا هااا ،ی ااا وانی

(Temperate grasslands, savannas, and shrublands)تنر یی

رم تندهیاتنیر حیریستی  ید یاتران،یا  خیکیهی  ر ینرا تیگ یی

یاتنیر حیارید یی(Eastern Anatolian montane steppe)شرق 

د یادییی827شم لیغر  یاترانیقرا یدا دیوی   ع  ید یحادودیی

ه زیسرج ن،ینذ   تج نیغر ا یویشارق ی اییییییغ گهیمن ط یا   ن

هاا ت یاسیدوستیاا  نیرریاارییییتراا یپیشااشیصاایدیدا د.یگیراار

(یویصزرادگ ر ییRana macrocnemisقی   غریجنو  یپ د اسی)

 Apathyaم رنااد ی  اارت زینراا تیگ یستااریگیرااریا ومیااری)یی

cappadocica urmiana(ی  رت زی ی   ر یپ ییری،)Eremias 

pleskei(یوی  رت زی ی   ر ییایف نی)یEremias suphaniید ی)

 ,Safaei-Mahroo, et al., 2015) اتنیر حیاریپاراکنشیدا رادییی

P.259.)ی

تارتنیییییاسیمرامیی(Marine)ید تا ت یها زین ا یویییییی ی یییستی ی

ریک  کرده زیاکیگیژتکینتندیویاسیرریییریاح یستی  ی شم  یم 

ازیدا راد.یاتانیرایاح ید یییییییه ی یی  یتفییکیشادهیییید  ری ندز

یشیرد یییاترانی ری ریگروهیممدهیتقییمیم 

د یریاح یتنوریی(Coral reefs)یه زیمرج ر یییاگف(ین ینگی

هرمز،یص یجیف   یویمم نیهی ندیاتنیمن ط یف قدیهریگیراریی

م  ها زید تا ت یویییدوستی یشن ص ریشدهیت یکنینی ایدهیاما ییی

ه یوا ی و یشادتدزیدا رادیویتا یییییییه زید ت ت ی ریننییی کهش 

کنینیدواسدهیگیرریم  ید ت ت یاسیاتانیمنهقاریگازا شیشادهییییی

ی(.Rezaie-Atagholipour et al., 2016, P.133-134ا  ی)

اتنیر حیریحدیی(Mangrove forests)یه زیحرایییب(یجنوضی

یرتنیکاریمعمای دید یییها زیشای یویشاییییییوا ه یا  ی ینینبی

نتند.یاسیاتانیر حیاریریازیتا یکناینیییییییییدگ  ه زیمص  ی یجیدیم 

ازیاسیدوستی  نیث  یرشدهیا  یاما ی ارازییییییحنی یهیچیگیرر

یتیاردی یی  یحی ت ی  شد.یییصزردگ نید ت ت یم 

اسیی(Lakes and Rivers)یها ییییهاا یوی ودص رااریییج(ید ت چاریی

یزیکااریاغ ااهیمیاا مدترتنیراایاح یستیاا  یهیاا ند،ی نراای

سزیم رندیصزردگ نیویدوستی  نیوا یا و یییییمیجیدادیصشی 

ری   دیشدتدزی ریاتنیمن ط یدا رد.یتم م یدوستی  نیاگریچاریی

 جازیی  شندیام یتیارندید یص  جیاسیمریطینبیحی دیداش رییییم 

 اارازیسادنو دزیویگااذ یاسیمرح ااری  وزیریاا سیامااریتغذتاار،ی

ها زییییینیدگیاضیتما م ینبیی ریاتنیمن ط یدا رد.ی ریهمیی مفرط

ها ،یییییها ،ی ودص راریییییه یم رنادیچشامریییییشیرتنیمیجیدید یصشی 

ه ،ین ویره یویح  یغ  ها زین ا ید یاتانیگاروهیقارا یییییییییت  ب

.ی رازیرمیرارید  ا یا ا یکاری امند ه ی اریمنا ط ییییییییدا رد

ها ی ارییییییجنو ا یوا یا ریهیا ندیاما یتما م یننیییییی-کیهی  ر ی

مرارویوییییییا سیم ار یدا رادی)یاف ت ییییها یرییییه یویچشامریییی ودص رر

تاایانی اارازیییی(.یهمینهاای یماا 74ویی77،یصی3194غفاا  ز،ی

ازیویتمیا حیتا    ید یجنایبیییییییه زی رکریییصزردگ نی کهش 

 ,.Safaei-Mahroo, et alشارق یاتارانی اید یرراریگرفا ی)یییی

2015, P.259ی(.ی

 Residential)یها یییی اییر و هیها یاسیق یاضیییییی ی ییی  تریستی ی

reasa)تیارندی رص یصزرادگ نیاسیق یاضیجانسیگییها زییییییییم ی

(یویجنسیگییه زیاروش یصمیادهییHemidactylusص رو ی)

(Cyrtopodion(ی ای خیدیجذبیکننادی)یSafaei-Mahroo, et 

al., 2015, P.259ی(.ی
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