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چکیده
ایلیــا داروســکی یــک جانورشــناس تاثیرگــذار و یــک
خزندهشــناس مطــرح بــود کــه در دوران زندگــی حرفهای
خــود ،فعالیتهــای بینظیــر و ســودمندی در راســتای
توســعه دانــش بشــری پیرامــون شــناخت خزنــدگان و
دوزیســتان و حفاظــت از آنــان انجــام داد .در ایــن مقاله با
بررســی متــون مکتوبــی کــه دربــاره ایشــان یــا بــه قلــم
ایشــان در دســترس اســت ،نکاتــی از زندگــی شــخصی،
ســوابق نظامــی ،افتخــارات و اهــم فعالیتهــای علمــی

ایــن دانشــمند روس بیــان شــده و گونههایــی کــه نــام
خــود را از ایــن شــخص گرفتهانــد لیســت شدهاســت.
هــدف ایــن تحقیــق بازگویــی و روایــت کــردن زندگــی
یکــی از مهمتریــن چهرههــای تاریــخ خزندهشناســی
آســیا و زنــده نگــه داشــتن یــاد اوســت .بررســیها
نشــان داد کــه دکتــر داروســکی در توصیف  ۷۰تاکســون
جانــوری نقــش داشــته کــه برخــی از آنهــا از گونههــای
بومــی ایــران هســتند .از میــان گونههایــی که بــه افتخار
آقــای داروســکی نامگــذاری شــدهاند نمونـهای از ایــران

یافــت نشــد به غیــر از نــام جنس سوســمارهای ســنگی
 Darevskia spp.کــه  ۱۰گونــه از ایــن جنــس در ایــران

یافــت شــده اســت.

کلمات کلیدی :خزندهشناسی ،روسیه ،هرپینگ ،دانشمند ،خزندگان ،بیوگرافی.
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فعل تماشای خزندگان و دوزیستان در طبیعت ،ژانری از گردشگری حیات وحش ()Herping

مواد و روش
بــرای انجــام ایــن پژوهــش از منابــع کتابخان ـهای بــه
زبــان انگلیســی و روســی اســتفاده شدهاســت و بــا
خالصهنویســی نــکات شــاخصتر ،بــه ترتیــب زمانــی
وقایــع و بــه شــیوه زندگینامهنــگاری مــواردی در
اینجــا نقــل شــده اســت .ایــن مــوارد بــه چهــار بخــش
اصلــی زندگــی و ســوابق ،جوایــز و افتخــارات ،گونههایی
کــه بــه یــاد داروســکی نامگــذاری شــدهاند و نهایتــ ًا
گونههــای توصیــف شــده توســط داروســکی ،تفکیــک
گشــته و نــکات مربــوط بــه هــر بخــش جداگانه نوشــته
شدهاســت .دلیــل انتخــاب ایــن فــرد بــرای بررســی
زندگــی او ،اهمیــت فعالیتهــای زیستشناســانه او و
همچنیــن حضــور او در ایــران و توصیــف چندیــن گونــه
خزنــده از ایــران اســت .اصلیتریــن مطلــب بــرای
برداشــت اطالعــات بــه ترتیــب ،زندگینامــه خودنویــس
(اتوبیوگرافــی) داروســکی ،یادنامههــای نگاشــته شــده
توســط همــکاران او و ســایر منابــع مکتــوب اســت کــه
در انتهــای ایــن مقالــه ،فهرســت شــدهاند .جنبه نــوآوری
ایــن مقالــه از آنجاســت کــه هیــچ مطلبــی بــه زبــان
فارســی درمــورد آقــای داروســکی در دســترس نیســت و
توضیحــات تنهــا بــه زبــان روســی و انگلیســی موجــود
اســت ،در نتیجــه لزوم انتشــار محتوایــی به زبان فارســی
جهــت آشــنا شــدن هرچــه راحتتــر فارس ـیزبانان بــا
ایــن شــخصیت علمــی ،احســاس میشــود.
نتایج
بخش نخست ،زندگی شخصی ،تجربیات نظامی و
سوابقعلمی:

ایلیـ�ا سـ�رگیویچ داروسـ�کی (بـ�ه انگلیسـ�ی Ilya Serge� :

 ،yevich Darevskyبــه روســی:
 )Даревскийمــورخ هجدهــم دســامبر  ۱۹۲۴میــادی
در شهرســتان کییــف ،در اوکرایــن متولــد شــد .پــدرش
روس و مــادرش اوکراینــی بــود .کودکی خــود را در همین
Илья Сергеевич
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مقدمه
بشــر در جهــان امــروز ،بیــش از پیــش بــه اهمیــت
حفاظــت از تنوعزیســتی و تاثیــر آن بــر بخشهــای
مختلــف زندگــی خــود واقــف اســت و میدانــد بــدون
دانــش و شــناخت کافــی از گونههــای زیســتی ،حفــظ
آنهــا ناممکــن خواهــد بــود .خزنــدگان و دوزیســتان،
جانورانــی متنــوع و حائــز اهمیــت در بومشناســی مناطق
طبیعــی و مســکونی هســتند و جایگاهــی ویــژه در هــرم
غذایــی ،فرهنــگ ملــل ،گردشــگری حیاتوحــش و
ســامت انســان دارنــد .نگرانــی از بقــای این مهــرهداران
خونســرد ،بــا توجــه بــه محدودیــت در جــا بــ ه جــا
شــدن و وابســتگی شــدید بــه زیســتگاههای خــاص و
همچنیــن آســیبپذیری در مقابــل گرمایــش جهانــی
و تجــارت غیرقانونــی حیاتوحــش ،در حــال افزایــش
اســت .بــر پایــه آمارهــای ارائــه شــده از ســمت اتحادیــه
بینالمللــی حفاظــت از طبیعت ،در شــرایط فعلــی  ٪۴۱از
دوزیســتان و  ٪۲۱از خزنــدگان دنیــا تحت تهدید انقراض
قــرار دارنــد و نیازمنــد اقدامات مناســب حفاظتی هســتند
( .)IUCN، 2022همیــن موضــوع نشــان دهنــده احتیــاج
مــا بــه شــناخت هــر چــه بیشــتر گونههــای خزنــدگان و
دوزیســتان و آشــنایی مــا بــا ویژگیهــای زیســتی آنــان
اســت .از ایــن روســت کــه کار جانورشناســان اهمیتــی
دو چنــدان مییابــد ،زیــرا ایــن متخصصــان بــا ارائــه
دانســتنیهای جدیــد و نشــر آگاهــی درخصــوص ایــن
ردههــای جانــوری ،بــه حفاظتگــران حیاتوحــش
در جلوگیــری از انقــراض حیــات کمــک میکننــد.
رشــته خزندهشناســی چهرههــای تاثیرگــذار و پــرکار
بســیاری بــه خــود دیــده اســت امــا در بحــث خزنــدگان
و دوزیســتان آســیا ،یکــی از شــخصیتهای درخشــان
کــه نمیتــوان نــام او را از یــاد بــرد ،پروفســور ایلیــا
دا ِروســکی (دارفســکی) اســت .در جســتار حاضر کوشش
شــده اســت بــا پرداختــن بــه زندگــی دانشــمند مذکــور
و بیــان مهمتریــن فعالیتهــای وی ،موجــب آشــنایی
بیشــتر مخاطبــان جانورشناســی و هرپینــگ 1بــا آثــار و
زحمــات او در پیشــبرد علــم خزندهشناســی و حفاظــت

از خزنــدگان شــویم و همچنیــن یــاد ایــن جانورشــناس
برجســته را زنــده نگــه داریــم.
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تصویــر  1چهــره پروفســور داروســکی( .ماخــد عکس:
آنانیوا)2014 ،
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شهرســتان ،یعنــی جایــی کــه پــدر او در کارخانــه تقطیــر
و تولیــد نوشــیدنی شــاغل بــود ،ســپری کــرد امــا بعــداً
بــه شــهر س ـنپترزبورگ (در آن زمــان :لنینگــراد) نقــل
مــکان کــرد .در ده ســالگی پــدر خــود را از دســت داد .در
طــول جنــگ جهانــی دوم ( ۱۹۳۹الــی  )۱۹۴۵او چندیــن
نوبــت مجــروح شــد امــا از جنــگ جــان ســالم بــه در
بــرد و بــرای خدمــت نظامــی خــود ،موفــق بــه دریافــت
نشــان افتخــار ســتاره ســرخ 1و نشــان افتخــار جنــگ
میهنــی 2درجــه یکــم از ســوی دولــت وقــت جماهیــر
شــوروی شــد و ســپس در  ۱۹۴۲عضــو کومســومول
شــد .بــا پایــان جنــگ جهانــی ،در باغوحــش مســکو
مشــغول بــه کار شــد .داروســکی از دوران کودکــیاش
بــه دوزیســتان و خزنــدگان عالقهمنــدی نشــان
مـیداد ،ایــن حــس پــس از دیــدار بــا ســرگی چرنــوف،
خزندهشــناس اهــل شــهر ســنپترزبورگ شــکوفاتر
شــد .او کــه قصــد تحصیــل در رشــته مرتبــط بــا عالقــه
کودکــی خــود را داشــت ،از ســال  ۱۹۴۸موفــق شــد
در دانشــکده زیستشناســی دانشــگاه ایالتــی موســکو،
تحصیــل در رشــته جانورشناســی را آغــاز کند و در ســال
 ۱۹۵۳فــارغ التحصیــل شــود .در بیــن ســالهای ۱۹۵۴
4
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تــا  ۱۹۶۲در ارمنســتان مســتقر شــد ،ابتــدا بهعنــوان
دانشــجوی دکتــرا ،ســپس بــه عنــوان یــک محقــق
جــوان ، 3دبیــر علمــی و رئیــس بخــش موسســه
جانورشناســی آکادمــی علــوم ارمنســتان سوسیالیســتی
بــه انجــام طرحهــای تحقیقاتــی و مطالعــه خزنــدگان
پرداخــت .در دوران تحصیــل مقطــع دکتــرا بــرای اســتاد
راهنمــای کار خــود ،دکتــر ســرگی چرنــوف را انتخــاب
کــرد تــا باالخــره در ســال  ۱۹۵۸از تــز دکتــری فلســفه
خــود با موضــوع «تحلیــل جغرافیــای جانــوری خزندگان
ارمنســتان» دفــاع کــرد .پــس از آن بــا بررســی علمــی
فــون خزنــدگان و دوزیســتان محــدوده قفقــاز و پژوهش
روی سوســمارهای ســنگی به دانشــمندی شــناخته شده
تبدیــل شــد .در ســال  ،۱۹۶۲داروســکی محقــق جــوان
در موسســه جانورشناســی آکادمــی علــوم اتحــاد جماهیر
شــوروی (اکنــون :آکادمــی علــوم روســیه) شــد و پنــج
ســال بعــد در ســال  ۱۹۶۷از رســاله دکتــرای علــوم 4خود
بــا موضــوع «سوســمارهای ســنگی قفقــاز» دفــاع کــرد
و در ســال  ۱۹۷۶رئیــس آزمایشــگاه پرندهشناســی و
خزندهشناســی شــد کــه تــا  ۲۰ســال بعــد ریاســت آن را
بــر عهــده داشــت .در این بیــن ،در ســال  ۱۹۶۶توانســت

تصویر  2در موزه جانورشناســی دانشــگاه موســکو ،اواسط
دهــه  70میــادی (ماخذ عکس :آنانیـوا و دورونیــن)2015 ،
بــه عضویــت جامعــه بینالمللــی سمشناســی 5درآیــد.
ایــن چهــره بــه مــدت  ۱۷ســال یعنــی در ســالهای
 ۱۹۸۹تــا  ۲۰۰۶رئیــس جامعــه خزندهشناســان روســیه
بــود .فعالیــت و همکاریهــا محــدود بــه قــاره آســیا نبود
و از ســال  ۱۹۹۶عضــو افتخــاری جامعــه خزندهشناســان
اروپــا و از  ۱۹۷۳عضــو افتخــاری جامعــه ماهیشناســان
و خزندهشناســان امریــکا و بســیاری دیگــر انجمنهــای

در روسیه و بسیاری جمهوریهای پساشوروی ،دکترا دو مرحلهای است یعنی مقطع دکترای علوم سطحی باالتر از مقطع دکترای فلسفه ( )PhDاست.
International Toxicological Society

5

1
2 Order of the Red Star
3 Order of the Patriotic War

Junior Researcher

4

1
2 Russian Journal of Herpetology
)3 Irina Grigorievna Bei-Bienko (Ирина Григорьевна Бей-Биенко

تصویــر 3در حــال امضای تفاهمنامه همــکاری در تهران،
اکتبــر( .1974مرجع عکــس :آنانیوا و دورونیــن)2014،
چنــد تــن از دیگــر خزندهشناســان روس بــرای نــگارش
یــک جلــد از مجموعــه دانشــنامه طبیعــت روســیه بــا
موضــوع دوزیســتان و خزنــدگان کــه ســال  ۱۹۹۸در
Vernata Viktorovna Grechko (Верната Викторовна Гречко)y

)Alexander Ilyich Darevsky (Александр Ильич Даревский
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روســی و غیرروســی بــوده اســت .در ســال  ۱۹۸۹او یکی
از برگزارکننــدگان اولیــن کنگــره جهانــی خزندهشناســی
بــود کــه در بریتانیــا برگــزار شــد (داروســکی.)۲۰۱۴ ،
دکتــر داروســکی از طریــق پژوهشهــای گســترده خود،
اکتشــافات زیادی در زیستشناســی دگرگشتی (تکاملی)
انجــام داد .بــرای نمونــه ،او اولیــن فردی بود کــه بکرزایی
و پلــی پلوئیــدی را در مهــرهداران عالــی (آبپــردهداران یا
مشــیمهداران) کشــف کــرد و اهمیــت آنــان را بــرای
گونهزایــی نشــان داد کــه بــا ایــن کار انفجــاری در
عرصــه زیستشناســی رقــم زد ،بــه نحــوی کــه نتایــج
کار او الهامبخــش بســیاری از تحقیقــات مشــابه در خیلی
از گونههــای جانــوری بــود و بــا خلــق یــک مســیر تــازه
در زیستشناســی ،داروســکی را بــه یــک مرجــع جهانــی
در مــورد اهمیــت دگرگشــتی بکرزایی و پلــی پلوئیدی در
مهــرهداران تبدیــل کــرد .دکتــر داروســکی توصیف بیش
از ســی گونــه از خزندگان و دوزیســتان را در رزومــه دارد و
در طــول عمــر کاری خــود بالغ بر ســیصد مقالــه علمی و
چندیــن تکنــگاری در مورد سیســتماتیک ،بومشناســی،
دیرینهشناســی ،ریختشناســی و حفاظــت از دوزیســتان
و خزنــدگان تالیــف کــرد .او در ســفرهای تحقیقاتــی
بســیاری بــه مقصــد قفقــاز ،آســیای مرکــزی ،ویتنــام و
اندونــزی حضــور داشتهاســت و تجربــه ســفر بــه ایــران
را نیــز داراســت (آنانیــوا۲۰۱۴ ،؛  .)۲۰۱۰مشــارکت او بــا

 ۵۷۴صفحــه و بــه زبــان روســی چــاپ شــد از دیگــر
تالیفاتــی اســت کــه در کارنامــه داروســکی جــای گرفتــه
اســت (ویکیپدیــا .)۲۰۲۲ ،ضمنــ ًا در ســالهای ۱۹۹۳
و ۱۹۹۴یکــی از کســانی بــود کــه در تاســیس ژورنــال
روســی خزندهشناســی 1تاثیــر بســزایی بــر جــا گذاشــت
و تــا ســال  ۲۰۰۷ســردبیر ایــن ژورنــال بــود (آنانیــوا،
 .)۲۰۱۴داروســکی در روســیه بــا برگــزاری چندیــن
کنفرانــس بینالمللــی خزندهشناســی و انتشــار مجموعــه
مقــاالت ایــن کنفرانسهــا ،بــه پیشــرفت و تثبیــت ایــن
رشــته در کشــورش کمــک شــایانی کــرد .در بخــش
آمــوزش نیــز او ســالهای زیــادی در دانشــگاه ایالتــی
سـنپترزبورگ (لنینگــراد) و دانشــگاه ایالتــی ایــروان بــه
تدریــس خزندهشناســی مشــغول بــود و دانشــجویان
بســیاری را آمــوزش داد (ویکیپدیــا .)۲۰۲۲ ،او بــا
یــک حشرهشــناس روس بــه نــام ایرینــا گریگوریونــا
بیبینکــو 2ازدواج کــرد کــه خــود دختــر یکــی از
معروفتریــن حشرهشناســان روســیه بــود .حاصــل
ازدواج آنهــا پســری بــه اســم الکســاندر 3بــود کــه ســال
 ۱۹۵۹متولــد شــد تــا اولیــن و آخریــن فرزنــد آقــای
داروســکی باشــد .امــا عمــر خانــم بیبینکــو بــه دنیــا
نبــود و در ســن  ۴۷ســالگی و در ســال  ۱۹۷۹فــوت کــرد.
چهــار ســال بعــد از فــوت همســر اول ،آقــای داروســکی
بــا خانــم دکتــر ورناتــا ویکتورونــا گرچکــو 4ازدواج کــرد
کــه اســتاد دانشــگاه زیستشناســی مولکولــی بودنــد
(داروســکی .)۲۰۱۴ ،بــه گفتــه شــاگردان و همــکاران او،
داروســکی در کســوت رئیــس آزمایشــگاه پرنده شناســی
و خزندهشناســی ،ســبکی بســیار دموکراتیــک را در
مدیریــت آزمایشــگاه خــود بــه ارمغــان آورد کــه فضــای
منحصــر بــه فــردی از آزادی خــاق را ایجــاد کــرده بود.
او همواره برخوردی دوســتانه و مشــتاقانه با دانشــگاهیان
داشــته اســت و چــه بــا دانشــجویان تــازه کار و چــه بــا
محققــان باتجربــه ،محترمانــه و گــرم برخــورد میکــرده
اســت .او درخواســت همــکاری عالقهمنــدان را بــه هیــچ
وجــه رد نمیکــرد و همیشــه مشــارکت و کمــک خــود را
بــه دیگــران پیشــنهاد میکــرد (آنانیــوا .)۲۰۱۰ ،در طــی
ده ســال آخــر عمــرش ،رهبــر مدرســه خزندهشناســی
ســنپترزبورگ بــود کــه خــودش توانســته بــود بــا
گرنــت رئیــس جمهــور روســیه آن را بنــا کنــد (همــان،
 .)۲۰۱۰امــا او در چنــد ســال آخــر زندگانــی خــود بــه
شــدت بیمــار شــد و بهخاطــر کهولــت ســن ،دیگــر قــادر
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نبــود بــه موسســات جانورشناســی مراجعــه کند کــه البته
از اینکــه دیگــر نمیتوانســت کار کنــد عمیق ـ ًا ناراحــت
بــود؛ بــا ایــن همــه ،تــا آخریــن ســالهای خــود ،دســت
از انتشــار نتایــج پژوهشهــای خــود بــر سوســمارهای
ســنگی قفقــاز و فــون خزنــدگان ویتنــام بــر نداشــت
(همــان .)۲۰۱۰ ،در نهایــت ،جنــاب داروســکی در ســن
 ۸۴ســالگی ،در تاریــخ هشــتم آگوســت  ۲۰۰۹در شــهر
سـنپترزبورگ عمــر خــود را از دســت داد و در گورســتان
کومارووســکی بــه خــاک ســپارده شــد (ویکیپدیــا،
.)۲۰۲۲
بخش دوم ،جوایز و افتخارات آکادمیک:

افــزون بــر جوایــز نظامــی کــه جنــاب داروســکی در
طــول عمــر کاری خــود بــه دســت آورد ،در کســب
افتخــارات علمــی و دانشــگاهی نیــز موفــق بــوده اســت.
در ادامــه تعــدادی از ایــن افتخــارات کــه زندگینامــه
ایشــان (داروســکی )۲۰۱۴ ،ذکــر شــده بــوده اســت در
ایــن قســمت جمــعآوری و ارائــه شــده اســت.
•
دریافت نشان دوستی مردم 1از سوی دولت
اتحاد جماهیر شوروی (.)۱۹۸۲
کسب عنوان افتخاری «دانشمند ارجمند روسیه
•
2
شوروی» (.)۱۹۸۵
•
برنده جایزه مچنیکو (.)۱۹۸۷
کسب عنوان افتخاری «خزندهشناس سال» 3در
•
امریکا (.)۱۹۸۹
دریافت مدال دوستی توسط دولت ویتنام ،برای
•
4
تربیت نسل جدید دانشمندان خارجی (.)۲۰۰۱
•
برنده جایزه فیزیولوژی پافلوف.)۲۰۰۲( 5
بخش سوم ،نامگذاری گونهها به افتخار ایلیا داروسکی:
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بــه واســطه احترامــی کــه همــکاران آقــای داروســکی
بــرای او قائــل بــوده و هســتند ،برخــی از تاکســونهای
خزنــدگان و دوزیســتان جدیــد را به افتخار ایشــان و برای
زنــده نگــه داشــتن نــام ایشــان ،بــه نــام او اسـمگذاری و
توصیــف کردهانــد کــه تعــداد آنهــا نیــز کــم نیســت .در
اینجــا بــه مــواردی اشــاره شــده اســت.
جنــس سوســمارهای ســنگی قفقــازی
•
هیرکانــی ( .)Darevskiaایــن جنــس از مارمولکهــا
در ســال  ۱۹۹۷توســط اســکار آریبــاس 6توصیــف
و از جنــس  Lacertaجــدا شــد .بــه علــت یــک عمــر
پژوهــش داروســکی بــر روی ایــن گونههــا ،آریبــاس
ایــن جنــس را داروســکیا نامیــد (ویکیپدیــا .)۲۰۲۲ ،بــر
7
8 Valery Iosiphovich Vedmederja
9 Vladimir V. Bobrov

Roman Alekseevich Nazarov

اســاس آخریــن چکلیســت خزنــدگان ایــران ،تاکنــون
ده گونــه از جنــس داروســیکا بــرای ایــران گــزارش شــده
اســت کــه از ایــن تعداد شــش گونــه بومــزاد ایران اســت
و یــک گونــه شــبهبومزاد ایــران و جمهــوری آذربایجــان
اســت (صفاییمهــرو و همــکاران.)۲۰۱۵ ،
افعــی داروســکی ( .)Vipera darevskiiایــن
•
7
افعــی توســط والــری ودمدرجــا و همــکاران او در ســال
 ۱۹۸۶توصیــف شــد .ایــن مــار زهرآگیــن ،انحصــاری
شــمال ارمنســتان و لک ـهای کوچــک در شــمال شــرق
ترکیــه اســت و هماکنــون درجــه حفاظتــی شــدیداً در
خطــر انقــراض ( )CRرا از  IUCNگرفتهاســت (جنیــز،
.)۲۰۰۵
•
اســکینک داروســکی (.)Eutropis darevskii
گونـهای از مارمولکهــای خانــواده اســکینک اســت کــه
تــا امــروز فقــط در ویتنام مشــاهده شدهاســت .ایــن گونه
بــه دســت والدیمیــر بوبــروف 8در ســال  ۱۹۹۲توصیــف
شــدهاســت (بوبــروف.)۲۰۰۸ ،
اســکینک زمینــی داروســکی (Scincella
•
 .)darevskiiایــن مارمولــک اندمیــک کشــور ویتنــام
اســت کــه ســال  ۲۰۱۰نگویــن ،خزندهشــناس ویتنامــی
ایــن گونــه را بــه همراهــی شــاگردان داروســکی توصیف
کــرد (نگویــن.)۲۰۱۰ ،
گکــوی انگشــت خمیــده داروســکی (�Cyrto
•
 .)dactylus darevskiiاز مارمولکهــای شــبگرد و
بومــزاد کشــور الئــوس اســت کــه در ســال  ۲۰۱۴بــه
لطــف رومــن نظــروف 9توصیــف و بــه جهــان علــم
معرفــی شــد (نظــروف.)۲۰۱۴ ،
قورباغــه دهان باریــک داروســکی (Microhyla
•
 .)darevskiiاز دوزیســتان بومــی انحصــاری یــا اندمیــک
ویتنــام اســت کــه ســال  ۲۰۱۴توســط نیکــوالی
پویارکــوف و همــکاران او کشــف و همــراه چهــار قورباغه
دیگــر توصیــف شــد (پویارکــوف.)۲۰۱۴ ،
بخش چهارم ،گونههای توصیف شده توسط داروسکی:

ایــن خزندهشــناس در عرصــه کشــف و توصیــف
گونههــای تــازه نیــز ،فعــال بــود و در مــدت عمــر کاری
و فعالیــت حرفـهای خــود ،توانســت  ۷۰تاکســون جدیــد
بــه علــم طبقهبنــدی جانــداران معرفــی نمایــد .ایــن
تاکســونها شــامل ســه جنــس ۴۶ ،گونــه و  ۲۱زیرگونــه
اســت کــه همگــی در پنــج راســته ،هشــت خانــواده و دو
رده خزنــده و دوزیســتان قــرار میگیرنــد .از ایــن تعــداد
4
5 Friendship medal
)6 I. P. Pavlov Prize (Премия имени И. П. Павлова

Oscar Arribas

1
2 Order of Friendship of Peoples
3 Honored Scientist of the RSFSR

Herpetologist of the Year

ســه تاکســون فســیل و  ۵۷تاکســون در حــال حاضــر
مــورد پذیــرش ( )validاســت (بارابانــوف و دورونیــن،
 .)۲۰۲۰ایــن گونههــا یــا از جنــوب شــرق آســیا بودهانــد
یــا از غــرب آســیا کــه مقــاالت مربــوط بــه توصیــف این
گونههــا اکثــراً در ژورنــال روســی خزندهشناســی بــه
چــاپ رســیدهاند .اولیــن توصیــف او در  ۱۹۵۳و آخریــن
آن در  ۲۰۰۶انجــام شــده اســت و در میــان ایــن بــازه
زمانــی ،ســال  ۱۹۹۹بــا توصیف هشــت تاکســون جدید،
پرکارتریــن ســال او در ایــن زمینــه بــوده اســت (همــان،
 .)۲۰۲۰در ایــن بخــش گونههــای رده خزنــدگان کــه
توصیــف شــده بــه دســت آقــای داروســکی بــوده و

امــروزه مــورد پذیــرش هســتند و در ســایت دیتابیــس
خزنــدگان 1بــه رســمیت شــناخته میشــوند ،بــه صــورت
کامــل و بــه ترتیــب الفبایــی لیســت شــدهاند ولــی
بــرای اختصــار در کالم و دور نشــدن از شــخص آقــای
داروســکی از توضیــح درمــورد ایــن گونههــا خــودداری و
لیســت کــردن ســایر گونههــا شــده اســت .البتــه الزم به
ذکــر اســت کــه در ایــن لیســت ،از خزنــدگان ایــران نیــز
نمایندگانــی حضــور دارنــد کــه ایــن گونههــا عبارتانــد
از :ارمیــاس اندرســون ( ،)Eremias andersoniگکــوی
پلنگــی ترکمنــی ( )Eublepharis turcmenicusو افعــی
کوهســتانی لطیفــی یــا دماونــدی (.)Montivipera latifii

تصویر  4ارمیاس
اندرسون ،گونه بومزاد
مرکز ایران که توسط
داروسکی توصیف شد.
(عکس از محمدامین
غفاری)

Ablepharus chernovi DAREVSKY, 1953

1.

Cyrtodactylus badenensis SANG, ORLOV

2.

)MEDERJA, 1977

& DAREVSKY, 2006

11.

Cyrtodactylus laevigatus DAREVSKY, 1964

3.

Cyrtodactylus markuscombaii

�Darevskia clarkorum (DAREVSKY & VED
Darevskia daghestanica (DAREVSKY,

10.

)1967

4.

)Darevskia dahli (DAREVSKY, 1957

12.

(DAREVSKY, HELFENBERGER, ORLOV & SHAH,

Darevskia dryada (DAREVSKY & TUNIYEV,

13.

)1998

)1997

5.

)Darevskia nairensis (DAREVSKY, 1967

14.

)HELFENBERGER, ORLOV & SHAH, 1998

Darevskia rostombekowi (DAREVSKY,

15.

Cyrtodactylus martinstolli (DAREVSKY,
Cyrtodactylus nigriocularis SANG, ORLOV

6.

& DAREVSKY, 2006

)1957
Darevskia sapphirina (SCHMIDTLER,

16.

)SZCZERBAK, 1997

)Darevskia unisexualis (DAREVSKY, 1966

17.

)Darevskia alpina (DAREVSKY, 1967

8.

�Darevskia uzzelli (DAREVSKY & DANIELY

18.

Darevskia bendimahiensis (SCHMIDTLER,

9.

)AN, 1977

)EISELT & DAREVSKY, 1994

19.

& Cyrtodactylus paradoxus (DAREVSKY

Dibamus bogadeki DAREVSKY, 1992
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7.

)EISELT & DAREVSKY, 1994
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Dibamus greeri DAREVSKY, 1992

20.

Dibamus kondaoensis HONDA, OTA,

21.

HIKIDA & DAREVSKY, 2001
Dopasia sokolovi (DAREVSKY & NGUYEN-

22.

)VAN-SANG, 1983
�Eremias andersoni DAREVSKY & SZCZER

23.

BAK, 1978
Eublepharis turcmenicus DAREVSKY, 1977

24.

Hemidactylus vietnamensis DAREVSKY,

25.

KUPRIYANOVA & ROSHCHIN, 1984
�Leiolepis boehmei DAREVSKY & KUPRI

26.

YANOVA, 1993
& Leiolepis guentherpetersi DAREVSKY

27.

KUPRIYANOVA, 1993
Lepidodactylus intermedius DAREVSKY,

28.
1964

Montivipera latifii (MERTENS, DAREVSKY

29.

)& KLEMMER, 1967
Opisthotropis daovantieni ORLOV,

30.

DAREVSKY & MURPHY, 1998
& Scincella devorator (DAREVSKY, ORLOV

31.

)CUC, 2004
)Scincella rara (DAREVSKY & ORLOV, 1997

32.

& Scincella rufocaudata (DAREVSKY

33.

)NGUYEN VAN SANG, 1983
& Sphenomorphus buenloicus DAREVSKY

34.

NGUYEN VAN SANG, 1983
Sphenomorphus cryptotis DAREVSKY,

35.

ORLOV & CUC, 2004
Sphenomorphus tetradactylus

36.

 ۲۱گونــه جدیــد بــه لیســت خزنــدگان دنیــا شدهاســت
و در میــان گونههــای توصیــف شــده ایــن خانــم هــم
میتــوان نمونههایــی از خزنــدگان ایــران مشــاهده
کـ�رد ،نظیـ�ر گکـ�وی پرسـ�پولیس( (�Cyrtopodion perse
 ،)polenseeگکــوی دمپــخ مصــر (�Teratoscincus mes
 )riensisو آگامــای ســروزغی اهــواز (Phrynocephalus
 )ahvazicusکــه بهنوعــی میتــوان توصیــف ایــن
گونههــا را بهطــور غیــر مســتقیم مدیــون اســتاد او
یعنــی دکتــر داروســکی دانســت .در مقــاالت آینــده
مفصلتــر بــه آثــار خانــم آنانیــوا پرداختــه خواهــد شــد.
بحث و نتیجهگیری
همانطــور کــه از مــوارد اشــاره شــده پیداســت ،زندگــی
جنــاب داروســکی پــر از ســختیهای فــراوان بــوده
اســت ،از دســت دادن پــدر در ســنین کودکــی ،زندگــی در
عصــر حکومــت کمونیســتی ،حضــور در جنــگ جهانی و
زخمــی شــدن در راه مبــارزه بــا فاشیســم ،فــوت همســر
اول و بیماریهــای متعــددش در زمــان ســالخوردگی،
چالشهــای بزرگــی در زندگــی ایــن مــرد بــوده اســت
امــا بــا ایــن وجــود او دســت از عشــق ورزیــدن بــه
طبیعــت و جانــوران بــر نداشــت و زندگــی خــود را وقــف
شناســایی خزنــدگان آســیا کرد و ســهم خــود در حفاظت
از ایــن گونههــا را بــه جــا آورد .بــه نظــر میرســد
امــروزه ،جهانیــان احتیــاج زیــادی بــه افــراد بیشــتری از
ایــن قبیــل دارنــد ،نگارنــده ایــن مقالــه امیــدوار اســت بــا
گــردآوری نکاتــی دربــاره زندگینامــه ایــن دانشــمند و
روایــت کــردن اقدامــات او در راه گســترش علم ،توانســته
باشــد دیگــران را دعــوت بــه توجــه بیشــتر گونههــای
خزنــدگان و دوزیســتان کنــد یــا جرقهای بــرای ادامــه راه
آقــای داروســکی روشــن کــرده باشــد.

)(DAREVSKY & ORLOV, 2005
& Vietnascincus rugosus DAREVSKY

37.

ORLOV, 1994
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گرچــه ایــن مــوارد ،فقــط نمونههایــی هســتند کــه آقای
داروســکی مســتقیم ًا معرفــی کردهاســت .شــاگردانی کــه
توســط ایشــان تربیــت شــدهاند نیــز خــود تبدیــل بــه
جانورشناســان بزرگــی شــده و گونههــای بســیاری را
توصیــف کردهانــد .بــرای مثــال خانــم ناتالیــا آنانیــوا،1
خزندهشــناس روس ،از فراگیــران آقــای داروســکی
بودهانــد کــه تــا ســال  ،۲۰۲۱موفــق بــه اضافــه کــردن

تصویــر 5ســفر داروســکی بــه ایــران ،اکتبــر .1974
(مرجــع عکــس :آنانیــوا و دورونیــن.)2015 ،
)Natalia Borisovna Ananjeva (Наталия Борисовна Ананьева
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، آقــای داروســکی در ســالهای آخــر زندگــی7 تصویــر
)2015 ، ماخــذ عکــس (آنانیــوا و دورونیــن،2003 آگوســت
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peridae). Herpetozoa, 18(1/2), 25-33.
9.
Nazarov, R. A., Poyarkov, N. A., Orlov,
N. L., Nguyen, S. N., Milto, K. D., Martynov,
A. A., ... & Chulisov, A. S. (2014). A review of
genus Cyrtodactylus (Reptilia: Sauria: Gek�
konidae) in fauna of Laos with description
of four new species. Proceedings of the Zo�
ological Institute RAS, 318(4), 391-423.
10. Nguyen, T. Q., Ananjeva, N. B., Orlov,
N. L., Rybaltovsky, E., & Böhme, W. (2010).
A new species of the genus Scincella Mit�
tlemann, 1950 (Squamata: Scincidae) from
Vietnam. Russian Journal of Herpetology,
17(4), 269-274.
11. Poyarkov Jr, N. A., Vassilieva, A. B., Or�
lov, N. L., Galoyan, E. A., Dao, T. T. A., Le, D.
T. T., ... & Geissler, P. (2014). Taxonomy and
distribution of narrow-mouth frogs of the
genus Microhyla Tschudi, 1838 (Anura: Mi�
crohylidae) from Vietnam with descriptions
of five new species. Russian Journal of Her�
petology, 21(2).
12. Safaei-Mahroo, B., Ghaffari, H., Fa�
himi, H., Broomand, S., Yazdanian, M., Naja�
fi-Majd, E., ... & Kazemi, S. M. (2015). The her�
petofauna of Iran: checklist of taxonomy,
distribution and conservation status. Asian
Herpetological Research, 6(4), 257-290.
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_
Darevsky/
14. https://reptile-database.reptarium.
cz/
15. https://www.iucnredlist.org/

، ســفر میدانــی داروســکی در طبیعــت ایران6 تصویــر
.)2015 ، آنانیــوا و دورونیــن: (مرجــع عکــس.1974 اکتبــر

منابع

1.
Anan’eva, N. B. (2010). In memory of
Il’ya Sergeevich Darevskii (1924–2009). Bi�
ology Bulletin, 37(4), 435-436.
2.
Ananjeva, N. B. (2014). Ilya Sergeev�
ich Darevsky. Memorial issue. Russian Jour�
nal of Herpetology, 21(2), 79.
3.
Ananjeva, N. B., & Doronin, I. V.
(2015). Ilya Sergeevich Darevsky: portrait
of a herpetologist. Photo album. St. Peters�
burg: Zoological Institute RAS. (In Russian).
4.
Ananjeva, N. B., & Doronin, I. V.
(2014). Ilya Sergeevich Darevsky: 90 years
anniversary. Proceedings of the Zoological
Institute of the Russian Academy of Scienc�
es, 318(4), 326-338. (In Russian).
5.
Barabanov, A. V., & Doronin, I. V.
(2020). Annotated list of amphibian and
reptile taxa described by Ilya Sergeevich
Darevsky (1924–2009). Zootaxa, 4803(1),
152-168.
6.
Bobrov, V. V., & Semenov, D. V. (2008).
Lizards of Vietnam. Tovarishestvo Nauchnih
Izdanii KMK, Moscow, 226.
7.
Darevsky, I. S. (2014). My biography
(herpetology and life). Proceedings of the
Zoological Institute of the Russian Acade�
my of Sciences, 318(4), 292-325.
8.
Geniez, P., & Teynié, A. (2005). Discov�
ery of a population of the critically endan�
gered Vipera darevskii Vedmederja, Orlov &
Tuniyev, 1986 in Turkey, with new elements
on its identification (Reptilia: Squamata: Vi�

