کلیات دوزیستان و خزندگان

خشکسالی دوران دونین و اجبار ماهیهاا باله لتوب دار بته

Introduction to Reptiles and Amphibians

سازگارا با مناطق خشک را نیز مطرح ارده بودند.
تتراپودهتتتا گروهتتتی از متتتاهیهتتتاا استتتت وانی
( )Osteichtyesشتتامل جتتتن هتتتاا ""Elginerpeton

 دوزیستان مهرهدارانی خونسرد هستند که از حدود  063میلیون سالقبل قدم به خشکی نهادند و دارای دو فاز زندگی کامالً متمایز از هم
هستند ،در فاز اول با آبشش تنفس میکننمد و سمس از دگردیسمی بما
شش تنفس مینمایند.
 خزندگان مهرهدارانی خونسرد هستند که حمدود  033میلیمون سمالقبل توانستند وابستگی خود را به آب و محیطهای مرطوب برای بقا و
زادآوری ک و یا قطع نمایند و در تمام طول زندگی بما شمش تمنفس
میکنند.

دوزیستان و خزندگان به عنوان دو رده جداگانه از مهرهداران
در علم جانورشناسی شناخته میشوند اما به دلیل اشتترااا
زیاد این دو رده به ویژه خونسترد بتودنا از دیربتاز ننهتا را
همراه با هم مطالعه متینمودنتد اته نن را  Herpetologyبته
معنتتتتاا مطالعتتتته دوزیستتتتتان و خزنتتتتدگان شتتتتامل
االبدشناسی( )Anatomyو طبقهبندا( )Classificationاست
()Wareham, 2005, P.93ا ریشه ایتن واهه در زبتان یونتانی
به معنی خزیدن اس .
شگف

انگیزترین انشقاق در تاریخ تکامل حیا ا مرحله
اته موجتد شتد

گذار ماهی به تتراپود ( )Tetrapodaاست

مهرهداران بر تمامی محتی هتاا خشتکی اتره زمتین یتره
از زمتان پدیتد نمتدن اولتین

شوند .الزم بته تویتیا است

تتراپودها تا جدا شدن دوزیستان حدود سی تا هل میلیتون
سال به طول انجامیدا اگر ه این مد

زمتان از نرتر زمتین

شناستی بستیار اوتتاه بشتمار متینیتد

( Vitt, & Caldwell,

 .)2014, P.7بر اساس شواهد علمی بدس

نمده از فسیلهاا

دیرینه شناسان معتقدند اجداد دوزیستان گروهی از متاهیهتا
بودهاند اه بوسیله دو جف

اندام حراتیِ پا ماننتد ستازگارا

الزم بتتراا جابجتتایی و بدست

نوردن تتذا در محتتی هتتاا

نزدیک به خشکی از قبیل مردابهاا ام عمق داراا پوشش
گیاهی وبی و یا دریاهاا ام عمق را نیز داشتهانتد .اگر ته
برختتی دانشتتمندان در گذشتتته فریتتیهاا در خصتتو

,

" "Acanthostega", "Ventastegaو" "Ichthyostegaبودند
اه در ابتداا دوران دونین (در حدود  044میلیون سال قبل)
میزیستهاندا این موجتودا

حدواست م متاهی و دوزیست ا

زندگی اامال وابسته به محی نبی داشته و داراا هار انتدام
حراتی بتودهانتد ( .)Vitt, & Caldwell, 2014, P.3در ستال
 5442میالداا اشف جن

جدیدا از این مهرهداران به نام

 Tiktaalikبطتتور قابتتل مالحرتتهاا مرحلتته گتتذار متتاهی-
دوزیس

را تشریا نمتود ( .)Carroll, 2009, P.41تغییترا

تکاملی نریر تغییر شکل بالهها به انتدام حراتتی و همینتین
تغییر سیستم تنفسی در ابتداا دوران اربنیفتر ( 923میلیتون
سال قبل) رفته رفته باعث شد مهرهداران تکامل یافتهتترا از
ماهیها اه توانایی تنف

در خارج از محتی نب را داشتتند

بتته عنتتوان دوزیستتتان اولیتته بوجتتود نینتتدا بنتتابراین اولتتین
مهرهدارانی اه موفق به انتقال از محی نبی به خشکی شتدند
دوزیستان بودند (.)Cogger, et al., 2004, P.26

الیا
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شکل شماره  :1رابطه خویشاوندی ،شکل بدن و ساختار اندام حرکتی در هفت فسیل کلیدی از مهرهداران برای درک روابط
تکاملی اندامهای حرکتی در تتراپودها (.)Vitt, & Caldwell, 2014, P.8

دوزیستان امروزا بطتور مش صتی تفتاو هتاا زیتادا بتا

دوران نیتتز عصتتر خزنتتدگان گفتتته متتیشتتود (

دوزیستتتان اولیتته دارنتتدا دوزیستتتان امتتروزا در زیتتر رده

Dinosaurs. Chicago: Britannica Illustrated Science
 .)Library, 2008در نمنیتو هتا ( )Amnioteبته عنتوان نیتاا

 LISSAMPHIBIAطبقه بنتدا شتدهانتدا در زبتان یونتانی
" "lissبه معنی صاف و سیقلی اس

خزندگان در میانه دوران پنسیلوانین در اربتونیفر (حتدود 944

و اشاره دارد به پوس

میلیون سال قبل) متیزیستتهانتد .اصتطالح نمنیتو

بدون پولک ننها ( .)Pough, 2004, P.4بر اساس تنها فسیل
یاف

شده از ماداگاسکار تا به امروزا باور بتراین است

Reptiles and

یونانی " "amnionبه معنی مشیمه اس

اته

از واهها

و به داخلیترین پترده

اولتتتین افتتتراد ایتتتن زیتتتررده متعلتتتق بتتته قوربا تتتهاا

اطتراف جنتینا اتته ایستهاا پتر از متتایا را در اطتراف پدیتتد

 Triadobatrachus massinotiدر اوایل دوران تریاسته (502

.)112

تا  522میلیون سال قبل) اس

مینورد اطالق میگردد (هیکمن و همکارانا 2911ا

()Ascarrunz, 2016, P. 201

سازگارا هتاا بیشتمارا بته ننهتا ایتن توانتایی را داد اته در

ا این فسیل نشان داد اه اشتقاق ننها بته اوایتل مزوزو یتک

محی هاا جدیدا ساان شوندا یزااه دوزیستتان را (البتته

بازمیگردد (.)Vitt, & Caldwell, 2014, P.8

استثناهاا اندای در این زمینه وجود دارد) قتادر بته انجتام نن

خزندگان فرایند تکاملی طتوالنی ختود را در اواست دوره

نبودندا زیترا ننهتا بتراا تولیتد مثتل وابستته بته نب هستتند

اربونیفر از دوران پالئوزویک ن تاز نمودنتد .ننهتا در طتول
دوران مزوزویک تکامل یافتند به همین دلیل اس

(.)Achille 2015, P.9

اه بته ایتن
2

الیا

در حتال حایتر نمنیتو هتا بته هتار دستته ننهستیدها

دوزیستان و خزندگان

استثنا بشمار مینمدندا اه در گروه نناپسیدها قرار میگرفتندا

()Anapsidا دیاپستتتتتتیدها ()Diapsidا سیناپستتتتتتیدها

اما مطالعا

( )Synapsidو یوریاپسیدها ( )Euryapsidتقسیم میشوند

اه الاهش ها نیز دیاپسیدهایی هستند اه حفرهها جمجمهاا
را از دس

اه بر اساس وجود یا عدم وجود سوراخ گیجگاهی جمجمته

ری

شناسی و مولکولی اخیر نشان داده اس

دادهاند (.)Zardoya; & Meyer, 2001, P.193

دوزیستان و خزندگان ند ویژگی بارز دارند اه موجد

و همینین تعداد و جایگاه این حفرهها نامگتذارا شتدهانتد.

شکل شماره  :2تکامل حفرههای جمجمه در خزندگان امروزی را نشان میدهد ،همانطور که مشاهده میشود تفاوتهایی در
سوراخهای پشت حدقه چشم خزندگان وجود دارد (.)Vitt, & Caldwell, 2014, P.59

تمایز ننها میشودا اه عبارتند از تفاو

مارهاا مارمولکهاا تمساحها و دایناسورها همگی دارارا دو
جف

تفاو

حفره جمجمهاا هستند و در گتروه دیاپستیدها طبقته

خزندگان بر اساس خصوصتیا

در رخته زنتدگی ()Life Cycleا ستاختار ت تم و

روشهاا تولید مثل اس  .بتا ایتن حتال بزرگتترین صتف

بندا شتدهانتد ()Rieppel; & DeBraga, 1996, P.453ا امتا
همواره در میان فرییههاا موجود در خصو

در ساختار پوست ا

مشترک این دو رده خونسرد بودن اس .

طبقه بنتدا

 -رده دوزیستان (:)Amphibia

منتافج جمجمتها همتواره

واهه " "amphiدر زبان یونانی به معنی دو و " "baiusبه

الاهش ها به دلیل عدم وجود حفره بتر روا جمجمته یتک
3

الیا
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را ت م زندهزا ( )Ovoviparousمیگوینتد و یتا اینکته متواد

معنی سبک زندگی اس ا در زبان عربی نیز ایتن موجتودا
را ذوحیاتین مینامند .دوزیستان مهرهدارانی خونسرد هستتند

ذایی را از باف هاا مادر دریاف

اتته ب تتش اول زنتتدگی ختتود شتتامل دوران ت تتما الرو و
دگردیسی را در نب و یا محی هاا مرطوب زیس

میاند اه نن را زنتده زا

( )Viviparousمیگوینتدا هتر دو روش زادنورا منجتر بته
تولد موجود جتوان در دوزیستتان متیشتود (

اترده و

Animal Life

با نبشش به تبادل گازهاا تنفسی میپردازند و در ب ش دوم

)Encyclopedia, 2003ا بتتا اینکتته زنتتدهزایتتی در ستتمندرها

یعنی دوران بلوغ ه در محی هاا نبی و ه در خشکی بتا

( )Encyclopedia of Life Sciences, 2012اما

شش تنف

میانند را دوزیس

معمول نیس

مینامنتدا اگتر ته برختی

در بتتین دوزیستتتان ایتتران جتتن

الزم بتته ذاتتر استت

استثناها در این مورد وجود دارد ( .)Young, 2004, P.4الزم

( )Salamandraاه در دامنههاا ربی زاگترس تتا مدیترانته

از

پراانش دارد از هر دو روش ت تم زنتدهزایتی و زنتدهزایتی

بذار اس

ششها در دوران الروا نیز وجود دارند اما پ

دگردیسی براا تنف

از هوا فعال میشوندا بیشتر دوزیستان

استفاده میاند (.)Buckley, et al. 2007

مساله زندگی مستقل در محی هتاا خشتک را نتوانستتهانتد
حل انند (هیکمن و همکارانا 2911ا

تا به امروز تعداد  1431گونتها دوزیست

)223ا ننها از نرتر

ثبت

ردهبندا مابین ماهیها و خزندگان قرار دارند (بلوچا 2920ا

شتده است

خصو

شناستایی و

()Amphibiaweb, November 2019ا در

تنوع گونهاا دوزیستان در مقاله مربوطه به تفصیل

)2ا الرو این رده از مهرهداران قبتل از دگردیستی بیشتتر

به نن پرداخته شده اس  .دوزیستان رهیم ذایی متفاوتی در

شبیه ماهیها اس  .همواره تولیتد مثتل بتراا دوزیستتان دو

زنتدگی بیشتتر

دوران م تلف زندگی دارند در فتاز ن ست

الش خشکی به نب و نب به خشکی را در بر دارد .ب شی

گیتتاه وار بتتوده (

از این تالش رختها زیستتی توست فرنینتد دگردیستی
تسهیل شده اس ا اما همینان موجودا

بالغ متیبایست

 )Britannica Illustrated Science Library, 2008و پت

از

دگردیستتی گوشتتت وار هستتتند و بصتتور

محی خشکی به محی هاا نبی براا تولید مثل نقتل مکتان

حشترا

انند ( .)Animal Life Encyclopedia, 2003دگرگتونی الرو

است وانی اس

اساستاا

و تعداد مهترههتا در انتواع م تلتف متغییتر

متیگیترد.

اته در انتهتاا

و

جنسی هستندا لقاح در قوربا هها و وزغها خارجی است

سمندرها و سیسلینها لقاح داخلی دارندا ااثترا ت تم گتذار

دوزیستتتان ا لتتد ت مگتتذار( )Oviparousهستتتند و بتته
الروها و یا هر دو مراقب

Vitt, & Caldwell, 2014,

اس ا ا لتد هتار انتدام حراتتی دارنتدا داراا دوشتکلی

دوره الروا ن از میگیرد.
میزان متفاوتی داراا مراقب

گستتتردهاا از

برخی ویژگیهاا مهم دوزیستان شامل استکل

دگردیسی( )Metamorphosisمیگوینتد و معمتوالا از محتی
دگردیسی معموالا فرنیند بسیار سریعی است

تغذیته متینماینتد (

از

.)P.291

دوزیستتتتتتان بتتتتته موجتتتتتود بتتتتتالغ مینیتتتتتاتورا را
نبی به محتی خشتک یتا نیمته خشتک صتور

Reptiles and Dinosaurs. Chicago:

هستند اما در این خصو

استتثناهایی هتم از زنتدهزایتی و

والدینیاندا نه تنها از ت مهتا و

ت م گذار زندهزایی وجود دارد (هیکمن و همکارانا 2911ا

میانندا همینین در بعضی موارد

صاف تا زبرا البا بدون پولکا مرطتوب و

 .)212پوس

ننها را حمل متیاننتدا ستایر دوزیستتان بته نحتوا تکامتل

داراا انواع م تلفی از دد روا پوستی و زیر پوستی اه در

یافتهاند اه ت مها در داخل بدن مادر بارور میشوند در ایتن

لتزج م تاطی

گروهها یا جنین مواد ذایی را از زرده دریاف

بعضی از گونهها حاوا زهتر و یتا ترشتحا
اس ا این دد در تمام مراحل پ

میاند اه نن
4

از دگردیستی دوزیستتان

الیا

وجتتود دارد و بتته تعتتداد بیشتتمارا بتتر روا ستترا بتتدن و
انتدامهتاا حراتتی دوزیستتان پراانتده شتدهانتد (

دوزیستان و خزندگان

 .)221دوم نناه ساختار اراتینه ت ص

& Vitt,

یافته اه تمتام

سطا بدن را پوشانیده و همه اندامهاا حراتی داراا نتاخن

.)Caldwell, 2014, P.49

شدهاند .با تکامتل پوست

 -رده خزندگان (:)Reptilia

پولکها بر روا بدنا ننها توانستد براا بقا در محتی هتاا

المتته خزنتتده ( )Reptileاز واهه التتتین " "reptareبتته
معناا خزیدن بدس
مارهتا است

نمده اس

خشکتر و گرمتتر ستازگارا یابنتد و رفتته رفتته در دوران

اه از ویژگیهاا مشت

هوراسیک براا میلیونها سال حاامان بالمنایا خشتکیهتا

( .)Achille, 2015, P.9مهترهدارانتی خونسترد

هستند اه توانستند با ند فرنیند تکاملی بصتور

و بوجتود نمتدن الیته محتاف از

باشند .تا انون تعداد خزندگان شناسایی شتده  24239گونته

اامتل از

در جهان اس

(.)Uetz, & Hošek, 2019

محی هاا نبی و مرطوب جداشده و وارد خشکیها شوند و

همانطور اه در باال نیتز اشتاره گردیتد خزنتدگان اولیته

خود فاصتله بگیرنتد .ایتن جتانوران بیشتتر

ت مگتتذار بتتودهانتتدا امتتا دو روش اصتتلی شتتناخته شتتدها

با نیاا دوزیس

گوش خوار هستند اگر ه برخی از ننها ستایر رهیتمهتاا

زادنورا در خزندگان ت مگذارا و زندهزایی است

(

Vitt,

تتذایی را دارنتتد بطتتور مثتتال ایگونناهتتاا دریتتایی فق ت از

 .)& Caldwell, 2014, P.116براا نمونه در افعیهاا ایتران

ا لتد همته

سه روش ت مگذاراا زندهزایی و ت تم زنتدهزایتی وجتود

جلبکهاا بستر دریا تغذیه میانند و الاهشت
یزختوار هستتند (

Reptiles and Dinosaurs. Chicago:

دارد.

 .)Britannica Illustrated Science Library, 2008دو

خزندگان داراا دد پوستتی متنتوعی هستتند از جملته

فرنیند عمده توانسته به این رده از مهرهداران براا حضور در

دد مشکی ( )Musk Glandدر همه الاهش هاا دریتایی و

اینکه الیهاا نمنیوتیک بر روا

ااثر الاهش ها براهاا وجود دارد .دد التونای ()Cloacal

خشکی امک نمایدا ن س

ت مها بوجود نمد اه این امکان را فراهم میستازد تتا متادر

و نرواره زیرین ( )Mandibularدر تمساحهتاا نتر و متاده

بتواند ت مها را در خشکی بگذاردا و جنین نیز بتدون ننکته

هستند .برخی گکوها و ایگونناها داراا یک ردیف از منافتذ

دهد در محی خشکی بقا یابد و رشتد

ترشحی در سطا زیرین ران و پیش م رجی در نرهاا بتالغ

نمایدا فرنیند پوستهدار شدن ت م از هتر ستازگارا تکتاملی

هستند اه ممکن اس

عملکرد عطرا جنسی داشتته باشتند.

مهمتر بوده اس  .اینکه نتوزادان از ابتتدا در محتی خشتکی

همینین تدد نمکتی در برختی از الاهشت هتاا دریتاییا

باشند نیز موجد شد تا از بتدو زنتدگیا نتوزادان خزنتدگان

الاهش هاا خشکی زا و تمساحها وجتود دارد (

مایا ت م را از دس

بتوانند با شش تنف

انندا به عبار

دیگر براا طی مراحتل

& Vitt,

.)Caldwell, 2014, P.51

اولیه رشدا ظاهراا از وابستگی به محی نب و منتاطق بستیار
مرطوب خشکیا رها شوند و مانند دوزیستان براا بقتا نیتاز

كتاب شناسي

به نبشش و متعاقد نن فرنیند دگردیسی نداشته باشند .اما در

بلوچا محمد و امیا حتاجی قلتی .دوزیستتان ایتران .تهتران انتشتارا

واقا مرحلها سکون

در براه از میان نرفته اس

دانشگاه تهرانا 2920

بلکته بته

هتتیکمنا الیولنتتد .پتتیا رابتترت ا الرا .اس و الرستتونا نلتتن .متتترجم

محی داخلی ند پردها جنینی (شامل نمنیونا االنتتو ی ا

دانشفرا حسین .جانورشناسی مهرهداران .اپ دوم .تهران مدرسها

اوریون و رمین) اه امکان رشتد را در داختل ت تم بتراا
جنین فراهم میسازد محتدود شتده است

.2911

(هتیکمنا 2911ا

Achille, Gabriele. Snakes of Italy, Herpetological Treatise on
the Biology and Iconography of Italian Ophidians.
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