مروری

وضعیت گونه سمندر کوهستانی لرستان
( )Neurergus kasiseriدر ایران

زیست سپهر

سحر روشن

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه محیط زیست ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران

نویسنده مسئول :سحر روشن آرا
پست الکترونیک:

مقدمه
سمندر کوهستانی لرستان نخستین بار در سال
 1938توسط  Kaiseriتقریبا  70کیلومتري شمال
شرقی شهبازان و در استان لرستان جمع آوري شده
و به آمریكا منتقل شده است .در سال  1952این
گونه توسط  K. P.Schmidtبه عنوان زیر گونه جدید
به دنیا معرفی گردید .این گونه بطول تقریبی
13-14Cmیكی از زیباترین گونهها و جزء خزانه
ژنتیكی باارزش ایران می باشد .زیستگاه این گونه به
تازگی در حال شناسائی است و با توجه به اینكه این

آرا*1

گونه تنها در این ناحیه از جهان یافت می شود.
بنابراین از نظر ملی و بین المللی داراي اهمیت
زیادي است(ترکی و قارزي.)1389

رده بندی

سمندرها از گروه دوزیستان دمدار هستند  .براساس
تقسیم بندي ( ، porter )1972این راسته شامل 5
زیر راسته است که دو زیر راسته از آنها در ایران
وجود دارد و در دنیا  300گونه سمندر شناخته شده
است و در ایران  8گونه سمندر متعلق به  2خانواده:
( -1هینوبیده) Hynobiidae
( -2ساالماندریده) Salamanderiae
گزارش شده که به  4جنس تعلق دارند .که جنس
 Neurergusداراي بیشترین تعداد در ایران می
باشد(کمی .)1370

Biosphere

رده  :دوزیستان دمدار

Class: Amphibia

راسته  :کوداتا

Order: Caudata

خانواده  :ساالماندریده

Family : Salamanderidae

جنس  :نیوررگوس

Genus : Neurergus

گونه  :نیوررگوس کیزري

(Species : Neurergus kaiseri )Sohmidt,1952

جایگاه سمندرکوهستانی لرستان در IUCN
سمندر لرستانی با نام علمی Neurergus kaiseri

در حال حاضر جزء لیست قرمز واحد حفاظت
زیست سپهر ،1395 ،جلد  ،11شماره .22-18 ،3

جهانی میباشد .سمندر لرستانی سالیان متمادي
است که جزء این لیست قرار دارد .وضعیت حفاظتی
و سطح حفاظتی این گونه در لیست قرمز در مرحله
) Critically Endangered A2d; B2ab (iii, vمی

وضعیت گونه سمندر کوهستانی لرستان در ایران...

19

باشد .این وضعیت حفاظتی وضعیت چندان مناسبی
نمیباشد .درپانزدهمین نشست متعاهدین
کنوانسیون تجارت جهانی گونه هاي درمعرض
خطرانقراض (سایتیس) ،این گونه به پیشنهادایران
و باحمایت تمامی کشورهاي عضو درضمیمه شماره
یک کنوانسیون گنجانده شدکه تجارت جهانی آن
راممنوع می سازد.

سمندرکوهستانی لرستان بر اساس گزارشات قبلی
) (Sharifi et al. 2008در نواحی اندکی شامل دره
توه و آبشار تله زنگ پراکنده شده بود .طی چند
سال اخیر با تالش و همت کارشناسان محیط زیست
لرستان زیستگاه هاي جدید و ناشناختهاي شناخته
و یا در حال شناسایی می باشد ،فهرستی از مناطق
حضور سمندر به شرح ذیل می باشد:

محدوده پراکنش
این گونه یكی از گونه هاي اندمیک کشور است که
پراکنش آن در ایران تنها منحصر به مناطق
محدودي در استانهاي لرستان و خوزستان است.

وژن آب ،منطقه مُنگِرِه (مُنجَر) ،بال ال ،لفت ،کرسر،
کول سرمال ،کرکی ،پشت تنگ ،کول چنار ،چوبرو
(چو) ،درهتُوه ،تله زنگ ،حاجی باریكاب ،آرامگاه
شاهزاده احمد ،سیسون و دارخرما و درکی (امیري
و خوشناموند.)1391 ،

شکل  :3زیستگاه سمندر گوهستانی لرستان

زیست سپهر ،1395 ،جلد  ،11شماره .22-18 ،3
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روشن آرا.

نامهای محلی

-2تهدیدهای انسانی

برخی از اهالی منطقه پاپی نامهایی را به این جاندار
نسبت می دهندکه نشان دهنده باور این مردم به
تقدس جانور است" .حاجی باریكاو" که پیشوند
حاجی نوعی مصونیت و تقدس به این جانور داده
است و "وقمی" یا "وقفی" یعنی جانوري که از
طرف کسی (شاهزاده احمد) وقف شده است .بعضی
هم آنرا با نام "چرق پروق" یا"شراقپوق"می
شناسند.

 1-2قاچاق "خرید و فروش غیر مجاز"

تهدیدهای بالفعل و باقوه
در سالهاي اخیر جمعی ت دوزیستان بر اثر عوامل ي
مثل :از دست رفتن زیستگاه ،بیماریها ،بهره بردار ي
ب یش از حد از جمعیت ،تغییرات اقلیمی و گونه ها
ي غیربوم ي کاهش یافته است ( Sodhi et al,
2008؛ )Stuart et al, 2004که در این میان نابودي
زیستگاه ها از جمله مهمترین عوامل تهدید میباشند
(Houlahan et al, 2000؛.)Collins and Storfer, 2003

2-2تزئینات
 3-2خارج نمودن نمونه از کشور
 4-2فعالیت هاي پژوهشی غیر علمی
5-2گردشگران
 6-2کوهنوردان
 7-2آلودگی آب ها و تخریب زیستگاه (توسط
عشایر منطقه)
 8-2چراي دام
 9-2کشاورزي و برداشت آب
 10-2جاده سازي "ایجاد راههاي دسترسی "

اقدامات انجام شده در راستای حفاظت و حراست
از زیستگاه های سمندر لرستانی

 -1تهدیدهای طبیعی
 1-1سیالب ها
 2-1خشكسالی
 3-1حرکتهاي تكتونیک (گسلها و زمین
لرزه)وحرکتهاي توده اي(زمین لغزه ،خزش)
 3-1طعمه خواران
 4-1بیماري ها و انگل ها

زیست سپهر ،1395 ،جلد  ،11شماره .22-18 ،3

در سال  1393در دومین جلسه شوراي عالی حفاظت
محیطزیست در دولت یازدهم بخشی از زیست گاه هاي
سمندر لرستانی با وسعتی معادل  890/77هكتار در
جنوب شرق استان واقع در حوالی روستاي تنگ هفت
از توابع بخش پاپی در جنوب شهرستان خرم آباد تحت
عنوان پناهگاه حیات وحش سمندر  1مصوب گردید و
سایر زیستگاه هاي مربوطه با وسعت معادل
 24313/22هكتار شناسایی و جهت ارتقا سطح به
منطقه حفاظت شده سمندر ( 2شاداب کوه) به
دبیرخانه شوراي عالی حفاظت محیط زیست ارسال
شده است.
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شکل  :1پناهگاه سمندر

شکل  :2منطقه پیشنهادی حفاظت شده سمندر

ارزیابی مناطق بالقوه براي سمندر لرستانی میتواند
یک ي از گامهاي مؤثر در جهت حفاظت از این گونه
زیست سپهر ،1395 ،جلد  ،11شماره .22-18 ،3

باشد .در مطالعه اي توسط تندوران زنگنه و همكاران
( )1395پس از بررسی همبستگی میان تمامی
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.روشن آرا
 متغیر براي انجام مدلسازي نهایتا12 از،متغیرها
براساس نتایج حاصل از خروجی مدل حداکثر
، متغیرهاي میزان بارش سالیانه و فصلی،آنتروپی
 ارتفاع و پوشش،میانگین درجه حرارت سالیانه
اراضی بهعنوان مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر
 از طرفی.پراکنش سمندر لرستانی شناسایی شدند
ارزیابی وضعیت حفاظتی این گونه با بررسی مناطق
پراکنش گونه و تطبیق آن با شبكههاي حفاظتی
 در حال حاضر هیچ یک از،نشان داد که
زیستگاههاي مطلوب سمندر لرستانی در مناطق
تحت حفاظت نبوده و پشتوانة قانونی براي حفاظت
 و این وضعیت این گونة،از این سایتها وجود ندارد
به شدت در خطر انقراض را با آسیب بیشتري مواجه
.می سازد
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