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همراهیشان در حفظ طبیعت
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به نام خداوند سبحان

حفاظت از تنوع زیستی بهعنوان پشتوانه رفاه بشر و هدف نهایی توسعه پایدار
مطرح است که البته اقدام برای آن نیازمند برنامهریزی و اقدامات اثربخش است .تنوع
زیستی بخش عمده و قابل مالحضهای از ذخایر طبیعی هست که به ارث بردیم و باید
به ارث بگذاریم و شــامل گونههای متنوع موجودات زنده و زیستگاههای آنها است.
بهرغم تأثیرات مخرب عوامل تهدیدکننده که در ســالهای گذشته در زیستگاههای
گونههای مختلف ایجاد شــده اما هنوز در این کره حیات میتوان مناطقی را یافت که
گونههای خاص در آن ،درحال حیات هســتند ،حتی چه بسا زیستگاههایی که هنوز
ناشناخته یا کمتر شناخته شده هستند.
جنوب شرقیترین بخش کشور زیبای ما زیستگاه گونه حمایت شده «گاندو»
یا تمساح مردابی است که غربیترین حوزه پراکنش جهانی این گونه محسوب میشود.
یکی از مهمترین دالیل اعالم این عرصه بهعنوان منطقه حفاظت شــده گاندو ،وجود
این گونه ارزشمند بومی اســت .تمساح پوزه کوتاه بهعنوان تنها گونه حاضر از راسته
تمســاحها در کشــورمان ،با خصوصیات ویژه و کمنظیر جزء گونههای بکر و کلیدی
زیســتگاههای تاالبی خود بهشمار میآید و ویژگی خاص و بینظیری به طبیعت این
بخش بخشیده اســت .حفاظت از این گونه نخست نیازمند شناخت صحیح و سپس
انجام یک فرایند مشــارکتی با حضور مردم بهویژه جوامع محلی در کنار بدنه علمی،
تحقیقاتی ،آموزشــی و اجرایی است تا ضمن حفظ ساختار طبیعی زیست بوم ،ارتباط
سالم انسان و طبیعت تداوم یابد.
درطی بیست سال گذشته تحقیق مستمری در مورد گاندو توسط همکاران گرامی
سرکار خانم الهام آبتین وآقای اصغر مبارکی در زیستگاه محدود آن در ایران صورت گرفته
که هم اکنون با همت ایشان بهصورت کتابی مفید و منحصربهفرد نگارش یافته است.
ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیتهای بیشتر به ایشان ،خواندن کتاب حاضر را
به تمام عالقمندان رشتههای زیستشناسی و محیطزیست توصیه میکنم.
بهرام کیابی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه مؤلفان
تمســاح مردابی یا پوزه کوتاه که آن را با نام محلی گاندو میشناســیم ،تنها عضو حاضر از راســتۀ
تمساحیان در ایران است .حوزۀ پراکنش این گونه فقط در بخشهایی از جنوب شرقی استان سیستان
و بلوچستان اســت که بهعنوان غربیترین منطقۀ پراکنش جهانی آن شناخته میشود .گاندو بهعنوان
گونهای متعلق به شبه قارۀ هند به دلیل تشابهات زیستگاهی ،پراکنش آن تا بلوچستان ایران ادامه یافته
است .آنچه این گونه را در ایران بهعنوان جانوری شاخص مطرح میکند ،ویژگیهای جانورشناختی آن
بهعنوان نمایندۀ یک راســتۀ مهم ،اختصاصات رفتاری آن بهعنوان یکی از بازماندگان نسلهای دیرین
زمینشناسی و باورها و تصوراتی است که درباره آن بین جوامع محلی وجود دارد و شاید از همه مهمتر،
زندگی مسالمتآمیز و گاه بالقوه خطرناک آن در مجاورت جوامع انسانی است.
در این میان ،نباید از ارزش فرهنگی این گونه نیز غافل شــد چه تمســاح مردابی در ادبیات کهن
فارسی جایگاه ویژهای دارد و بزرگانی چون فردوسی ،رودکی و ناصرخسرو در اشعار خود بارها از آن نام
بردهاند .این جانور در فرهنگ مردم بلوچستان نیز نفوذ کرده تا جایی که آن را یک موهبت الهی دانسته
و نگهدارنده آب میدانند و آن را مقدس میشمارند.
از ســوی دیگر ،ارزش اقتصادی تمســاح مردابی آن را از سایر گونهها متمایز کرده است .در صورت
اجرای طرحهای حفاظتی مناسب ،بهبود کیفیت زیستگاه و افزایش جمعیت آن ،میتوان طرحهایی را
برای بهرهبرداری پایدار در جهت حمایت از معیشت مردم محلی برنامهریزی کرد.
بررســی جنبههای مختلف زیستشناختی و بومشــناختی این گونه ،به ویژه بررسی مراحلی چون
تولید مثل ،که در طرحریزی و اجرای برنامههای حفاظتی و افزایش جمعیت آن مؤثر است و نیز بررسی
ت رفتاری و عوامل تهدیدکنندۀ آنها ،از موارد مهمی هســتند که میبایست بیش از
رژیم غذایی ،عادا 
پیش مورد توجه قرارگیرد.
اطالعات به دســت آمده از این گونه میتواند در نهایت سنگ بنای مدیریت و حفاظت از جمعیت
گونۀ تمساح مردابی در کشورمان قرار گیرد .تاکنون در کنار فعالیتها و بررسیهای صحرایی ،اقداماتی
در جهت انتشــار نتایج مطالعات در ســطح ملی و بینالمللی و افزایش آگاهی عمومی از طریق چاپ
گزارشها و مقاالت داخلی و خارجی صورت گرفته است .
ما معتقدیم انجام هرکاری نیازمند مســاعدت جمعی است ،دســتاورد پیش رو حاصل سالها کار
مســتمر در شرایط متفاوت و در سایه ممارســت و همکاری افرادی به دست آمده است که با عشق به
ط زیست مشکالت و سختیهای کاررا تحمل نمودهاند تا بخشی از زیباییهای آفرینش را بیش از
محی 
پیش برای عالقمندان طبیعت جلوهگر نمایند.
نتایج به دست آمده در این کتاب ثمرۀ سالها فعالیت ،کار علمی -میدانی و توجه و همکاری بین
دفاتر تخصصی معاونت محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و ادارۀ کل
حفاظت محیطزیست استان سیستان و بلوچستان و همیاری صمیمانۀ جوامع و مردم محلی و همیاران
و محیطبانان صمیمی و زحمتکش است که بدینوسیله از همکاری و زحمات همه این عزیزان بهویژه
همراهی کارشــناس برجسته و دوســت و همکار عزیزمان جناب آقای اشرفعلی حسینی و همچنین
حمایت منطقه آزاد تجاری چابهار که ما را در چاپ این کتاب یاری نمودند سپاسگزاریم .
امیدواریم نتایج فنی ،علمی و اجرایی این مجموعه مورد اســتفاده و استقبال عالقه مندان و جامعه
علمی و دانشــگاهی قرار گیرد و نیز پاسخگوی بسیاری از سؤاالت و ابهامات متداول در مورد این گونه
منحصر به فرد کشورمان باشد.
الهام آبتین ـ اصغرمبارکی
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مقدمه مدير عامل منطقة آزاد چابهار

چابهار نزدیک به منتهیالیه جنوب شــرقی ایران و در کنار آبهای درياي عمــان قرار دارد .چابهار جنوبیترین
محدوده ناحیه بلوچستان است و آب و هوای این شهر و پیرامون آن همیشه بهاری و معتدل است و به همین دلیل
بوهوایی
چابهار (چهاربهار) نامیده می شود .چابهار متأثر از وزش بادهای موسمی تابستانه (مونسون) اقیانوس هند آ 
دلپذیر دارد .این منطقه گرمترین نقطه کشور درزمستان و خنکترین بندر جنوبی ایران درتابستان است .بادهاى
ن آور موســمى در فصل تابستان و بادهاى غربى در فصل زمستان در اين منطقه موجب ريزش پراكنده باران
بارا 
مىشوند و از این نظر خوش آبو هواترین بندر جنوبی ایران به شمار میآید .دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و
قرارداشتن در خارج از خليج فارس و همینطور عدم آسیبپذیری در مواقع بروز بحران ،موقعیت استراتژيكي را برای
ایجاد یک گذرگاه ارتباطی بین کشورهای آسياي ميانه و سایر کشورهای جهان فراهم آوردهاست .بندر چابهار و کنار
آن کنارک  -پزم به دلیل موقعیت راهبردی ،میتواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد و با سازندگی و سرمایهگذاری
مناسب؛ تبدیل به یکی از مهمترین چهارراههای کریدور شمال -جنوب و شرق  -غرب بازرگانی جهانی خواهد شد.
عالوه بر این همجواری با منطقه آزاد چابهار نیز یکی از مزیتهای بزرگ این منطقه اســت .منطقه آزاد چابهار به
مساحت تقریبی 140کیلومتر مربع در اراضی شرق خلیج چابهار شکل گرفته و از دو نوع اکوسیستم عمده آبی و
خشکی تشکیل یافته است .منطقه آزاد چابهار دارای موقعیت ویژه استراتژیک و ممتاز ،دروازه کشور برای ورود به
آبهای بینالمللی ،مبدأ و مسیرهای ترانزیتی غیرقابل رقابت ،با اراضی پهناور و مستعد سرمایهگذاری درزمینههای
گوناگون است
از جمله مزیتهای منطقه آزاد چابهار میتوان به مواردی از جمله نزدیکترین و آسانترین راه دسترسی به آبهای
آزاد ،اتصال به خشکی و سرزمین مادری ،دسترسی به فرودگاه بینالمللی چابهار و جادههای مواصالتی ،نزدیکی به
مراکز آموزش عالی و علمی ،وجود انواع تسهیالت و مزایا برای سرمایهگذاری و بازرگانی ،داشتن جاذبههای فراوان
طبیعی و تاریخی -فرهنگی و ...اشاره نمود.
موقعيت و وضعيت جغرافيائي اين منطقه باعث شده تا طبيعت آن نيز متأثر از اين ويژگي باشد به نحوي كه سيماي
محيط طبيعي آن و بهخصوص گونههاي گياهي و جانوري آن به شكل منحصربهفرد در كشور مطرح شوند زيرا اين
گونهها در حقيقيت از تنوع يا تركيب شبه قاره هند تبعيت ميكنند و براي بسياري از گونهها اين منطقه غربيترين
حوزه پراكنش جهاني آنها به شمار ميآيد .از جمله اين گونهها ميتوان به گونههایی نظير سنجاب بلوچي ،تمساح
مردابي ،وارانوس هندي و نمونههاي ديگر اشــاره نمود ،ضمن اینکه گونههای خاص دریائی را نیز باید بدان افزود.
چشمانداز دستیابی به محیط زیست پویا و پایدار در این ناحیه از سیستان و بلوچستان از طریق همسو نمودن توسعه
اقتصادی با اهداف زیست محیطی امکان پذیر میگردد .طرحریزی استفاده خردمندانه و پایدار به اشکال مختلف
نظیر تکثیر و پرورش اقتصادی گونهها ،استفاده از پتانسیلهای طبیعتگردی ،برنامههای مطالعاتی ،احیا و بازسازی
ذخایر طبیعی ،استفاده از دانش سنتی جوامع بومی و محلی ،آموزش و هدایت جوامع محلی در راستای بهرهبرداری
پایــدار از منابع و حفاظت آنها مثالهایی برای بهرهبرداری اقتصادی پایدار و خردمندانه از منابع طبیعیاند .این
فعالیتها در صورت تعریف و اجرای صحیح و خردمندانه میتواند زمینهســاز یا بستر رشد و توسعه اقتصادی در
سطوح محلی  ،ملی و بینالمللی شود و بسیاری از نیازهای اقتصادی را در سطوح محلی بر طرف سازد.
جنوب اســتان با بهرهمندی از وجود سواحل گسترده و نیز منابع طبیعی منحصربهفرد بستر بسیار مناسبی برای
اقدامات نوین توسعه همسو با اقتصاد محیط زیست است که به جرأت میتوان گفت این اقدامات از حیث كمك به
رشد و توسعه اقتصادي ،اشتغالزائی و استفاده از پتانسیلهای موجود برای پیشرفت منطقه وكارآفريني بسیار حائز
اهمیت است و از طرفی موجب جهش قابل مالحظهای در تغییر شرایط مردم بومی و محلی بهعنوان محور محیط
زیست و ارتقای سطح محیطزیست در ابعاد اقتصادی و اجتماعی خواهد شد .

گانـدو؛ تمسـاح ايـرانـي
تصاوير از دفتر معاونت گردشگري منطقة آزاد چابهار (عكاس :اكبرعلي صادقي)
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معرفي راستة تمساحيان

كروكوديلها ،1آليگاتورها ،2كِيمَنها و گاويالها گونههايي مهم از تمســاحيان يا كروكوديلينها
هســتند .آنها در انواع زيســتگاههاي آبي مناطق حاره و زيرحارة جهان زندگي ميكنند .اعضاي اين
راسته ،گروه بسيار گستردهاي از خزندگان اعصار گذشته هستند كه اكنون تنها  23گونه از آنها باقي
مانده اســت و تعدادي از اين گونهها نيز در معرض تهدید قرار دارند .اين گونهها در دوران مزوزوئيك
(225ـ  65ميليون ســال پيش) بهوجود آمده و تکامل یافتهاند و در طول  65ميليون ســال گذشــته
تغييرات آنها كم بوده اســت .اين جانوران با شــكار انتخابي گونههاي ماهيها ،كمك به چرخة مجدد
مواد غذايي و از بين بردن جانوران بيمار و ضعيف بهعنوان يك گونة كليدي يا ســنگ سرطاق ،5نقش
مؤثري در محيطزيســت خود دارند و باعث حفظ و بقاي شــكل ،ساختار و نقش يا عملكرد زيستبوم
خود ميشوند .اعضاي راستة كروكوديلينها ،از نظر تاريخ طبيعي ويژگيهاي منحصربهفردي دارند و به
همين سبب ،حفاظت از آنها مشكالت خاصي دارد.
آنها بزرگترين شكارچي زيستگاه خود هستند و حركات و واكنشهاي سريع وحيرتآوري دارند.
ضربة دم آنها ميتواند پاهاي يك گاو بزرگ را بشكند و آروارههايشان هنگام بسته شدن ،قادر به خرد
كردن قويترين استخوانهاســت .دم اين جانوران ،همچون ســكان در شناوري نرم و چاالك آن نقش
مؤثري دارد.
اندامهاي حسي نظير چشمها ،گوشها و بينيها در این گونهها در مناسبترين جا ،يعني روي سر
و پوزه قرار گرفتهاند .به طوري كه وقتي جانور در آب اســت ،بدون اينكه جاي ديگري از بدنش ديده
شود چشمها ،گوشها و بيني آن بيرون از آب قرار ميگيرد؛ قلب چهار حفرهاي ،پلك سوم ،كام ثانويه،
فلسهاي شــاخي و ســخت ،آروارههاي قوي ،دندانهاي تيز ،محكم و جايگزين شونده ،از سالحهاي
كارآمد تمساحها براي ادامة بقاست .اين جانوران ارزش اقتصادي و فرهنگي قابل توجهي دارند و منبع
درآمد و تجارت جهاني به ارزش ميليونها دالر در ســال هستند .در سالهاي اخير ،پرورش اين گونه
براي بهرهبرداريهاي مختلف رواج يافته و به همين منظور ،در سراســر جهان مزارع متعددي احداث
شــده اســت .بهدليل بهرهبرداري بيش از حد انسان ،بيشتر گونههاي تمساحيان در معرض تهدید قرار
گرفتهاند( .توربيارناسن)1992 ،
جمجمة تمســاحها دياپسيد ( )Diapsidاست كه هر دو نوع مدخلهاي باالیی و زير گيجگاهي در
آن ديده ميشود و استخوان كام عرضي نیز در آنها به خوبي رشد كرده است .اعضاي اين راسته قلب
و مغز پيشــرفتهاي دارند؛ يعني قلب آنها چهار حفرهاي اســت ،بطنها از يكديگر جدا هستند و خون
سرخرگي و سياهرگي آنها با هم مخلوط نميشود .قشر مخ نيز در اين جانواران پيشرفته است و عالوه
بر رفتارهاي غريزي ،به حيوان اجازة يادگيري نيز ميدهد .همة اعضاي اين راسته ،پوزة دراز و آروارههاي
قوي دارند و سوسمارهاي بزرگ را تداعي ميكنند( .مباركي و ايافت)1386 ،
فرم بدني در اين دايناسورهاي امروزي آشكارا بسيار موفق بوده است .اين فرم بدنی و سازگاريهاي
3

4

1. Crocodile
2. Alligator
3. Caiman
4. Gavial
5. Key stone
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گوناگون ريختشناختي و فيزيولوژيكي خود منجر به سازش کامل ،با زندگي در محيطهاي آبي بهعنوان
يك شــكارچي موفق شده است 6.تمساحها شــكارچيان تخصص يافتهاي هستند كه بهطور عمده ،از
بخشهاي حاشــيهاي يا كنار آب براي شكار اســتفاده ميكنند .آنها آرام و بيصدا به ساحل نزديك
ميشــوند و در بخش كمعمق آب ،صبورانه در حاليكه روي پاهاي خود نشســتهاند ،منتظر حيوانات
كوچك آبزي و كنار آبزي مثل خرچنگها ،ماهيها ،الكپشتها ،پرندگان و پستانداران ميمانند تا به
حد كافي نزديك شوند .آنوقت با يك حملة سريع آنها را صيد ميكنند( .هاليدي و همكاران)1989 ،
 LUNGشش
 LIVERكبد
 SPINAL CORDنخاع

 EXTERNAL NOSTRILسوراخهاي بيني
 OLFAXTORY (SMELLING) CHAMBERمجراي بويايي
 PALATEكام

 SPLEENطحال

 OLFAXTORY BULBغده بويايي

 DORSAL AORTAآئورت پشتي

 CEREBRAL HEMISPHEREنيمكره مغزي
 MID BRAINمغز مياني
 PITUITARY GLANDغده هيپوفيز
 SMALL BRAINمغز كوچك

 SMALL INTESTINEروده كوچك
 OVARYتخمدان
 KIDNEYكليه
 COLONكولون
 OVIDUCEلوله تخم

 TONGUEزبان

 CLOACAكلوآك
 URETERمثانه

TRACHER

 INTERNAL NOSTRILمجراي داخلي بيني

ناي

 VOCAL CORDتارهاي صوتي

GIZZARD OF
STOMACH

سنگدان معده

 CAROTID, ARTERYسرخرگ كاروتيد
 JUGULAR VEINوريد وداجي (جوگوالر)

GALL
BLADDER
كيسه صفرا
 AESOPHAGUSمري
 LEFT BRONCHUSنايژه

 RIGHT AORTIC ARCHقوس آئورتي راست
 RIGHT VENTRICLE OF HEARTبطن راست

 PULMONALY ARTERYشريان ريوي

 LEFT VENTRICLE OF HEARTبطن چپ
 LEFT VENTRICLE OF HEARTبطن چپ

ANATOMY OF CROCODILE

آناتومي تمساح

تصوير :1اندامهاي داخلي تمساح (اقتباس از كارت آموزشي مزرعه ساموت پراكارن)
 .6توضيح مؤلفين :در متن كتاب حاضر ،با توجه به اينكه معادل فارسي براي واژههاي كروكوديل و آلیگاتور وجود ندارد و كلمة تمساح نيز يك واژة
عربي است ،سعي شده است تا هرجا كه خانواده يا گونهاي خاص مدنظر است ،از اسم اصلي استفاده شود .اما در معناي عام ،تمساح به كلية  23گونه
از راستة تمساحيان اطالق ميشود .در معناي اختصاصي ،ترجيح داده شده تا از واژة تمساح بهعنوان معادل كروكوديل استفاده شود ،مانند تمساح نيل
كه منظور كروكوديل نيل است.

