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پاس  به  بلوچستان  و  سيستان  صبور  و  خوب  مردم  به  تقديم 
همراهی شان در حفظ طبيعت

مقام معظم رهبري:
»ســاحل دريای عمــان و عقبة آن در 
منطقة ُمکران ثروت عظيم ملی هســتند و 
اين منطقة عظيم و مهم می تواند توانايی های 
زيادی را برای جمهوری اســالمی به وجود 

آورد.«
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به نام خداوند سبحان

      حفاظت از تنوع زيستی به عنوان پشتوانه رفاه بشر و هدف نهايی توسعه پايدار 
مطرح است كه البته اقدام برای آن نيازمند برنامه ريزی و اقدامات اثربخش است. تنوع 
زيستی بخش عمده و قابل مالحضه ای از ذخاير طبيعی هست كه به ارث برديم و بايد 
به ارث بگذاريم و شــامل گونه های متنوع موجودات زنده و زيستگاه های آن ها است. 
به رغم تأثيرات مخرب عوامل تهديدكننده كه در ســال های گذشته در زيستگاه های 
گونه های مختلف ايجاد شــده اما هنوز در اين كره حيات می توان مناطقی را يافت كه 
گونه های خاص در آن، درحال حيات هســتند، حتی چه بسا زيستگاه هايی كه هنوز 

ناشناخته يا كمتر شناخته شده هستند. 
      جنوب شرقی ترين بخش كشور زيبای ما زيستگاه گونه حمايت شده »گاندو« 
يا تمساح مردابی است كه غربی  ترين حوزه پراكنش جهانی اين گونه محسوب می شود. 
يکی از مهم ترين داليل اعالم اين عرصه به عنوان منطقه حفاظت شــده گاندو، وجود 
اين گونه ارزشمند بومی اســت. تمساح پوزه كوتاه به عنوان تنها گونه حاضر از راسته 
تمســاح ها در كشــورمان، با خصوصيات ويژه و كم نظير جزء گونه های بکر و كليدی 
زيســتگاه های تاالبی خود به شمار می آيد و ويژگی خاص و بی نظيری به طبيعت اين 
بخش بخشيده اســت. حفاظت از اين گونه نخست نيازمند شناخت صحيح و سپس 
انجام يک فرايند مشــاركتی با حضور مردم به ويژه جوامع محلی در كنار بدنه علمی، 
تحقيقاتی، آموزشــی و اجرايی است تا ضمن حفظ ساختار طبيعی زيست بوم، ارتباط 

سالم انسان و طبيعت تداوم يابد. 
 درطی بيست سال گذشته تحقيق مستمری در مورد گاندو توسط همکاران گرامی 
سركار خانم الهام آبتين وآقای اصغر مباركی در زيستگاه محدود آن در ايران صورت گرفته 

كه هم اكنون با همت ايشان به صورت كتابی مفيد و منحصربه فرد نگارش يافته است.
ضمن عرض تبريک و آرزوی موفقيت های بيشتر به ايشان، خواندن كتاب حاضر را 

به تمام عالقمندان رشته های زيست شناسی و محيط زيست توصيه می كنم.

بهرام كيابی
عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی
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مقدمه مؤلفان
تمســاح مردابی يا پوزه كوتاه كه آن را با نام محلی گاندو می شناســيم، تنها عضو حاضر از راســتة 
تمساحيان در ايران است. حوزۀ پراكنش اين گونه فقط در بخش هايی از جنوب شرقی استان سيستان 
و بلوچستان اســت كه به عنوان غربی ترين منطقة پراكنش جهانی آن شناخته می شود. گاندو به عنوان 
گونه ای متعلق به شبه قارۀ هند به دليل تشابهات زيستگاهی، پراكنش آن تا بلوچستان ايران ادامه يافته 
است. آنچه اين گونه را در ايران به عنوان جانوری شاخص مطرح می كند، ويژگی های جانورشناختی آن 
به عنوان نمايندۀ يک راســتة مهم، اختصاصات رفتاری آن به عنوان يکی از بازماندگان نسل های ديرين 
زمين شناسی و باورها و تصوراتی است كه درباره آن بين جوامع محلی وجود دارد و شايد از همه مهم تر، 

زندگی مسالمت آميز و گاه بالقوه خطرناك آن در مجاورت جوامع انسانی است.
 در اين ميان، نبايد از ارزش فرهنگی اين گونه نيز غافل شــد چه تمســاح مردابی در ادبيات كهن 
فارسی جايگاه ويژه ای دارد و بزرگانی چون فردوسی، رودكی و ناصرخسرو در اشعار خود بارها از آن نام 
برده اند. اين جانور در فرهنگ مردم بلوچستان نيز نفوذ كرده تا جايی كه آن را يک موهبت الهی دانسته 

و نگهدارنده آب می دانند و آن را مقدس می شمارند.
از ســوی ديگر، ارزش اقتصادی تمســاح مردابی آن را از ساير گونه ها متمايز كرده است. در صورت 
اجرای طرح های حفاظتی مناسب، بهبود كيفيت زيستگاه و افزايش جمعيت آن، می توان طرح هايی را 

برای بهره برداری پايدار در جهت حمايت از معيشت مردم محلی برنامه ريزی كرد. 
بررســی جنبه های مختلف زيست شناختی و بوم شــناختی اين گونه، به ويژه بررسی مراحلی چون 
توليد مثل، كه در طرح ريزی و اجرای برنامه های حفاظتی و افزايش جمعيت آن مؤثر است و نيز بررسی 
رژيم غذايی، عادات  رفتاری و عوامل تهديدكنندۀ آن ها، از موارد مهمی هســتند كه  می بايست بيش از 

پيش مورد توجه قرارگيرد. 
اطالعات به دســت آمده از اين گونه می تواند در نهايت سنگ بنای مديريت و حفاظت از جمعيت 
گونة تمساح مردابی در كشورمان قرار گيرد. تاكنون  در كنار فعاليت ها و بررسی های صحرايی، اقداماتی 
در جهت انتشــار نتايج مطالعات در ســطح ملی و بين المللی و افزايش آگاهی عمومی از طريق چاپ 

گزارش ها و مقاالت داخلی و خارجی صورت گرفته است . 
ما معتقديم انجام هركاری نيازمند مســاعدت جمعی است، دســتاورد پيش رو حاصل سال ها كار 
مســتمر در شرايط متفاوت و در سايه ممارســت و همکاری افرادی به دست آمده است كه با عشق به 
محيط  زيست مشکالت و سختی های كاررا تحمل نموده اند تا بخشی از زيبايی های آفرينش را بيش از 

پيش برای عالقمندان طبيعت جلوه گر نمايند.
نتايج به دست آمده در اين كتاب ثمرۀ سال ها فعاليت، كار علمی- ميدانی و توجه و همکاری بين 
دفاتر تخصصی معاونت محيط زيست طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط زيست و ادارۀ كل 
حفاظت محيط زيست استان سيستان و بلوچستان و همياری صميمانة جوامع و مردم محلی و همياران 
و محيط بانان صميمی و زحمتکش است كه بدين وسيله از همکاری و زحمات همه اين عزيزان به ويژه 
همراهی كارشــناس برجسته و دوســت و همکار عزيزمان جناب آقای اشرف علی حسينی و همچنين 

حمايت منطقه آزاد تجاری چابهار كه ما را در  چاپ اين كتاب ياری نمودند سپاسگزاريم .
اميدواريم نتايج فنی ،علمی و اجرايی اين مجموعه مورد اســتفاده و استقبال عالقه مندان و جامعه 
علمی و دانشــگاهی قرار گيرد و نيز پاسخگوی بسياری از سؤاالت و ابهامات متداول در مورد اين گونه 

منحصر به فرد كشورمان باشد.

                                                                                             الهام آبتين ـ  اصغرمباركی 
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                    مقدمه مدير عامل منطقة آزاد چابهار
چابهار نزديک به منتهی اليه جنوب شــرقی ايران و در كنار آب های درياي عمــان قرار دارد. چابهار جنوبی ترين 
محدوده ناحيه بلوچستان است و آب و هوای اين شهر و پيرامون آن هميشه بهاری و معتدل است و به همين دليل 
چابهار )چهاربهار( ناميده می شود. چابهار متأثر از وزش بادهای موسمی تابستانه )مونسون( اقيانوس هند آب و هوايی 
دلپذير دارد. اين منطقه گرم ترين نقطه كشور درزمستان و خنک ترين بندر جنوبی ايران درتابستان است. بادهای 
باران  آور موســمی در فصل تابستان و بادهای غربی در فصل زمستان در اين منطقه موجب ريزش پراكنده باران 
می شوند و از اين نظر خوش آب و هواترين بندر جنوبی ايران به شمار می آيد. دسترسی مستقيم به آب های آزاد و 
قرارداشتن در خارج از خليج فارس و همينطور عدم آسيب پذيری در مواقع بروز بحران، موقعيت استراتژيکي را برای 
ايجاد يک گذرگاه ارتباطی بين كشورهای آسياي ميانه و ساير كشورهای جهان فراهم آورده  است. بندر چابهار و كنار 
آن كنارك - پزم به دليل موقعيت راهبردی، می تواند از اهميت فراوانی برخوردار باشد و با سازندگی و سرمايه گذاری 
مناسب؛ تبديل به يکی از مهم ترين چهارراه های كريدور شمال- جنوب و شرق - غرب بازرگانی جهانی خواهد شد. 
عالوه بر اين همجواری با منطقه آزاد چابهار نيز يکی از مزيت های بزرگ اين منطقه اســت. منطقه آزاد چابهار به 
مساحت تقريبی140 كيلومتر مربع در اراضی شرق خليج چابهار شکل گرفته و از دو نوع اكوسيستم عمده آبی و 
خشکی تشکيل يافته است. منطقه آزاد چابهار دارای موقعيت ويژه استراتژيک و ممتاز، دروازه كشور برای ورود به 
آب های بين المللی، مبدأ و مسيرهای ترانزيتی غيرقابل رقابت، با اراضی پهناور و مستعد سرمايه گذاری درزمينه های 

گوناگون است
از جمله مزيت های منطقه آزاد چابهار می توان به مواردی از جمله نزديک ترين و آسان ترين راه دسترسی به آب های 
آزاد ،اتصال به خشکی و سرزمين مادری، دسترسی به فرودگاه بين المللی چابهار و جاده های مواصالتی، نزديکی به  
مراكز آموزش عالی و علمی، وجود انواع تسهيالت و مزايا برای سرمايه گذاری و بازرگانی، داشتن جاذبه های فراوان 

طبيعی و تاريخی- 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 به خصوص گونه هاي گياهي و جانوري آن به شکل منحصربه فرد در كشور مطرح شوند زيرا اين 
گونه ها در حقيقيت از تنوع يا تركيب شبه قاره هند تبعيت مي كنند و براي بسياري از گونه ها اين منطقه غربي ترين 
حوزه پراكنش جهاني آن ها به شمار مي آيد. از جمله اين گونه ها مي توان به گونه هايی نظير سنجاب بلوچي، تمساح 
مردابي، وارانوس هندي و نمونه هاي ديگر اشــاره نمود، ضمن اينکه گونه های خاص دريائی را نيز بايد بدان افزود. 
چشم انداز دستيابی به محيط زيست پويا و پايدار در اين ناحيه از سيستان و بلوچستان از طريق همسو نمودن توسعه 
اقتصادی با اهداف زيست محيطی  امکان پذير می  گردد. طرح ريزی استفاده خردمندانه و پايدار به اشکال مختلف 
نظير تکثير و پرورش اقتصادی گونه ها، استفاده از پتانسيل های طبيعت گردی، برنامه های مطالعاتی، احيا و بازسازی 
ذخاير طبيعی، استفاده از دانش سنتی جوامع بومی و محلی، آموزش و هدايت جوامع محلی در راستای بهره برداری 
پايــدار از منابع و حفاظت آن ها مثال هايی برای بهره برداری اقتصادی پايدار و خردمندانه از منابع طبيعی اند. اين 
فعاليت ها در صورت تعريف و اجرای صحيح و خردمندانه می تواند زمينه ســاز يا بستر رشد و توسعه اقتصادی در 

سطوح محلی ، ملی و بين المللی شود و بسياری از نيازهای اقتصادی را در سطوح محلی بر طرف سازد. 
جنوب اســتان با بهره مندی از وجود سواحل گسترده و نيز منابع طبيعی منحصربه فرد بستر بسيار مناسبی برای 
اقدامات نوين توسعه همسو با اقتصاد محيط زيست است كه به جرأت می توان گفت اين اقدامات از حيث كمک به 
رشد و توسعه اقتصادي، اشتغال زائی و استفاده از پتانسيل های موجود برای پيشرفت منطقه وكارآفريني بسيار حائز 
اهميت است و از طرفی موجب جهش قابل مالحظه ای در تغيير شرايط مردم بومی و محلی به عنوان محور محيط 

زيست و ارتقای سطح محيط زيست در ابعاد اقتصادی و اجتماعی خواهد شد .
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معرفي راستة تمساحيان
كروكوديل ها1، آليگاتورها2، كِيمَن ها3 و گاويال ها4 گونه هايي مهم از تمســاحيان يا كروكوديلين ها 
هســتند. آن ها در انواع زيســتگاه هاي آبي مناطق حاره و زيرحارۀ جهان زندگي مي كنند. اعضاي اين 
راسته، گروه بسيار گسترده اي از خزندگان اعصار گذشته هستند كه اكنون تنها 23 گونه از آن ها باقي 
مانده اســت و تعدادي از اين گونه ها نيز در معرض تهديد قرار دارند. اين گونه ها در دوران مزوزوئيک 
)225ـ 65 ميليون ســال پيش( به وجود آمده و تکامل يافته اند و در طول 65 ميليون ســال گذشــته 
تغييرات آن ها كم بوده اســت. اين جانوران با شــکار انتخابي گونه هاي ماهي ها، كمک به چرخة مجدد 
مواد غذايي و از بين بردن جانوران بيمار و ضعيف به عنوان يک گونة كليدي يا ســنگ سرطاق5، نقش 
مؤثري در محيط زيســت خود دارند و باعث حفظ و بقاي شــکل، ساختار و نقش يا عملکرد زيست بوم 
خود مي شوند. اعضاي راستة كروكوديلين ها، از نظر تاريخ طبيعي ويژگي هاي منحصربه فردي دارند و به 

همين سبب، حفاظت از آن ها مشکالت خاصي دارد.
آن ها بزرگ ترين شکارچي زيستگاه خود هستند و حركات و واكنش هاي سريع وحيرت آوري دارند. 
ضربة دم آن ها مي تواند پاهاي يک گاو بزرگ را بشکند و آرواره هايشان هنگام بسته شدن، قادر به خرد 
كردن قوي ترين استخوان هاســت. دم اين جانوران، همچون ســکان در شناوري نرم و چاالك آن نقش 

مؤثري دارد.
اندام هاي حسي نظير چشم ها، گوش ها و بيني ها در اين گونه ها در مناسب ترين جا، يعني روي سر 
و پوزه قرار گرفته اند. به طوري كه وقتي جانور در آب اســت، بدون اينکه جاي ديگري از بدنش ديده 
شود چشم ها، گوش ها و بيني آن بيرون از آب قرار مي گيرد؛ قلب چهار حفره اي، پلک سوم، كام ثانويه، 
فلس هاي شــاخي و ســخت، آرواره هاي قوي، دندان هاي تيز، محکم و جايگزين شونده ، از سالح هاي 
كارآمد تمساح ها براي ادامة بقاست. اين جانوران ارزش اقتصادي و فرهنگي قابل توجهي دارند و منبع 
درآمد و تجارت جهاني به ارزش ميليون ها دالر در ســال هستند. در سال هاي اخير، پرورش اين گونه 
براي بهره برداري هاي مختلف رواج يافته و به همين منظور، در سراســر جهان مزارع متعددي احداث 
شــده اســت. به دليل بهره برداري بيش از حد انسان، بيشتر گونه هاي تمساحيان در معرض تهديد قرار 

گرفته اند. )توربيارناسن، 1992(
جمجمة تمســاح ها دياپسيد )Diapsid( است كه هر دو نوع مدخل هاي بااليی و زير گيجگاهي در 
آن ديده مي شود و استخوان كام عرضي نيز در آن ها به خوبي رشد كرده است. اعضاي اين راسته قلب 
و مغز پيشــرفته اي دارند؛ يعني قلب آن ها چهار حفره اي اســت، بطن ها از يکديگر جدا هستند و خون 
سرخرگي و سياهرگي آن ها با هم مخلوط نمي شود. قشر مخ نيز در اين جانواران پيشرفته است و عالوه 
بر رفتارهاي غريزي، به حيوان اجازۀ يادگيري نيز مي دهد. همة اعضاي اين راسته، پوزۀ دراز و آرواره هاي 

قوي دارند و سوسمارهاي بزرگ را تداعي مي كنند. )مباركي و ايافت، 1386(
فرم بدني در اين دايناسورهاي امروزي آشکارا بسيار موفق بوده است. اين فرم بدنی و سازگاري هاي 

1. Crocodile 

2. Alligator

3. Caiman

4. Gavial

5. Key stone
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گوناگون ريخت شناختي و فيزيولوژيکي خود منجر به سازش كامل، با زندگي در محيط هاي آبي به عنوان 
يک شــکارچي موفق شده است.6 تمساح ها شــکارچيان تخصص يافته اي هستند كه به طور عمده، از 
بخش هاي حاشــيه اي يا كنار آب براي شکار اســتفاده مي كنند. آن ها آرام و بي صدا به ساحل نزديک 
مي شــوند و در بخش كم عمق آب، صبورانه در حالي كه روي پاهاي خود نشســته اند، منتظر حيوانات 
كوچک آبزي و كنار آبزي مثل خرچنگ ها، ماهي ها، الك پشت ها، پرندگان و پستانداران مي مانند تا به 
حد كافي نزديک شوند. آن وقت با يک حملة سريع آن ها را صيد مي كنند. )هاليدي و همکاران، 1989(

6. توضيح مؤلفين: در متن كتاب حاضر، با توجه به اينکه معادل فارسي براي واژه هاي كروكوديل و آليگاتور وجود ندارد و كلمة تمساح نيز يک واژۀ 
عربي است، سعي شده است تا هرجا كه خانواده يا گونه اي خاص مدنظر است، از اسم اصلي استفاده شود. اما در معناي عام، تمساح به كلية 23 گونه 
از راستة تمساحيان اطالق مي شود. در معناي اختصاصي، ترجيح داده شده تا از واژۀ تمساح به عنوان معادل كروكوديل استفاده شود، مانند تمساح نيل 

كه منظور كروكوديل نيل است.

تصوير1: اندام هاي داخلي تمساح )اقتباس از كارت آموزشي مزرعه ساموت پراكارن(

 EXTERNAL NOSTRIL  سوراخ هاي بيني

 LUNG  شش

 LIVER  كبد

 SPINAL CORD  نخاع

 SPLEEN  طحال

 DORSAL AORTA  آئورت پشتي

 SMALL INTESTINE  روده كوچك

 OVARY  تخمدان

 KIDNEY  كليه

 COLON  كولون

 OVIDUCE  لوله تخم

 CLOACA  كلوآک
 URETER  مثانه

 RIGHT VENTRICLE OF HEART  بطن راست
 LEFT VENTRICLE OF HEART  بطن چپ

 LEFT VENTRICLE OF HEART  بطن چپ

 OLFAXTORY (SMELLING) CHAMBER  مجراي بويايي

 PALATE  كام

 OLFAXTORY BULB  غده بويايي

 CEREBRAL HEMISPHERE  نيم كره مغزي
 MID BRAIN  مغز مياني
 PITUITARY GLAND  غده هيپوفيز
 SMALL BRAIN  مغز كوچك

 TONGUE  زبان

 AESOPHAGUS  مري

 LEFT BRONCHUS  نايژه

 RIGHT AORTIC ARCH  قوس آئورتي راست

 PULMONALY ARTERY  شريان ريوي

 INTERNAL NOSTRIL  مجراي داخلي بيني

 VOCAL CORD  تارهاي صوتي

 CAROTID, ARTERY  سرخرگ كاروتيد

 JUGULAR VEIN  وريد وداجي )جوگوالر(

 
TRACHER

ناي
 GIZZARD OF 

STOMACH
سنگدان معده

 GALL
BLADDER
كيسه صفرا

 ANATOMY OF CROCODILE      آناتومي تمساح


