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مقدمه
امــروزه می دانیــم ســرزمین ایــران بــه واســطه 
ــدن  ــود آم ــه وج ــی و ب ــوع اقلیم ــورداری از تن برخ
رشــته  توســط  آن  در  محصــور  زیســتگاه های 
کوه هــای البــرز و زاگــرس، از غنــای باالیــی در 
تعــداد و تنــوع گونه هــای خزنــدگان برخــوردار اســت 
ــت  ــران یاف ــاراً در ای ــان انحص ــیاری از آن ــه بس ک
می شــوند و همچنــان، هــر ســاله بــا گســترش 
ــی  ــتی، گونه های ــن رده زیس ــر روی ای ــات ب مطالع
ــازه ای  ــاهدات ت ــا مش ــف ی ــران توصی ــد از ای جدی
ــن  ــا از ای ــش م ــطح دان ــه س ــوند ک ــزارش می ش گ
ــول  ــد. در ط ــاء می دهن ــوری را ارتق ــه جان مجموع
تاریــخ افــراد بســیاری بــه پژوهــش بــر روی خزندگان 

و دوزیســتان ایــران پرداخته انــد و بــه کامل تــر 
شــدن شــناخت مــا از ایــن موجــودات کمــک 
کرده انــد امــا در ایــن میــان، نــام اســتیون اندرســون، 
جانورشــناس اهــل ایــاالت متحــده امریکا، درخشــان 
ــم  ــترش عل ــات وی در گس ــوان زحم ــت و نمی ت اس
خزنده شناســی غــرب آســیا را نادیــده گرفــت. در 
ــن  ــی ای ــا معرف ــده اســت ب ــالش ش ــب ت ــن مطل ای
شــخصیت و تشــریح اهــم فعالیت هــای ایشــان، 
ــی و  ــدان جانورشناس ــدن عالقه من ــنا ش ــن آش ضم
ــران،  ــون در ای ــای اندرس ــات آق ــا خدم ــگ1 ب هرپین
ــن چهــره علمــی  ــری از زحمــات ای ــه نوعــی تقدی ب

ــد. ــده باش ــل آم ــه عم ب

پروفسور اندرسون و افعی دم عنکبوتی، استان ایالم

1 عمل مشاهده خزندگان و دوزیستان در زیستگاه طبیعی آن ها، سبکی از گردشگری حیات وحش
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سوابق علمی و زندگی شخصی
 Steven :ــه انگلیســی ــت اندرســون )ب اســتیون کلمن
 193۶ ســپتامبر  هفتــم  در   )Clement Anderson

ــون  ــد کنی ــی گرن ــارک مل ــدوده پ ــالدی در مح می
ــت  ــًا در ایال ــود را عمدت ــی خ ــد. کودک ــا آم ــه دنی ب
کالیفرنیــا گذرانــد و از ســال 1954 تــا 1957 در 
دانشــگاه کالیفرنیــا ریورســاید بــه تحصیــل در مقطــع 
کارشناســی رشــته جانورشناســی پرداخــت و پــس از 
ــکا  ــی امری ــش مل ــی در ارت ــدرک خــود، مدت اخــذ م
ــه خدمــت ســربازی پرداخــت. در  ــا( ب )گارد کالیفورنی
طــول 19۶0 الــی 19۶3 در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــدرک  ــت م ــه دریاف ــق ب ــل داد و موف ــه تحصی ادام
زیست شناســی از دانشــگاه ایالتــی ســان فرانسیســکو 
ــع،  ــن مقط ــود در ای ــجویی خ ــدت دانش ــد و در م ش
ازدواج کــرد و دو ســال بعــد از ازدواج، صاحــب اولیــن 
و تنهــا فرزنــد خــود شــد. پــس از بــه اتمــام رســاندن 
دوره کارشناســی ارشــد، در دانشــگاه اســتنفورد1، 
را  زیست شناســی  دکتــرای  مقطــع  در  تحصیــل 
ــه  ــه پایان نام ــا ارائ ــال 19۶۶ ب ــرد و در س ــروع ک ش
و  مارمولک هــا  »الکپشــت ها،  عنــوان  بــا  خــود 
ــارغ  ــگاه ف ــن دانش ــران« از ای ــمارهای ای کرم سوس
التحصیــل شــد. از ســال 197۲ بــه مدت ۲۶ ســال در 
دانشــگاه پســیفیک بــه عنــوان اســتاد افتخــاری بــه 
ــی،  ــت، جانورشناس ــات محیط زیس ــس موضوع تدری
زیستشناســی دریــا، اکولــوژی و تاریــخ طبیعــی 
ــور او در  ــه حض ــر، دامن ــارت دیگ ــه عب ــت. ب پرداخ
عرصــه علــم و دانــش محــدود بــه تحقیقــات نبــوده 
و در زمینــه کارهــای آموزشــی نیــز بــه دانشــجویان 
ــج  ــکا، خلی ــی امری ــوب غرب ــاالت جن ــیاری از ای بس
ــت.  ــرده اس ــس ک ــب تدری ــوزه کارائی ــا و ح کالیفرنی
حــوزه تخصــص دکتــر اندرســون، جانورشناســی 
و بــا تمرکــز بــر رشــته خزنده شناســی اســت و 
کارهــای پژوهشــی ایشــان تاکنــون بــر محــور 
زیســت جغرافی،  طبقه بنــدی،  نظیــر  شــاخه هایی 
حفاظــت، بوم شناســی، پراکنــش، تاریــخ طبیعــی 
ــده  ــام ش ــتان انج ــدگان و دوزیس ــِت خزن و دگرگش
اســت کــه قلمــرو مکانــی تحقیقــات ایشــان عمدتــًا 
در محــدوده غــرب آســیا بــا تاکیــد بــر خاورمیانــه و 
ــق  ــن محق ــت. ای ــوده اس ــتان ب ــره عربس ــبه جزی ش
ــران،  ــی خــود از کشــورهای ای ــرای کارهــای میدان ب

ــده  ــارات متح ــتان و ام ــه، ترکمنس ــتان، ترکی افغانس
ــد کــرده اســت کــه بیشــترین ســهم از  ــی بازدی عرب
ــاص دارد.  ــران اختص ــه ای ــدی ب ــفرهای فیل ــن س ای
ــون  ــای اندرس ــای آق ــا و پژوهش ه حاصــل کاوش ه
تاکنــون تالیــف یــا مشــارکت در تالیــف پنــج کتــاب 
و بالــغ بــر 100 مقالــه جانورشناســی اســت. پروفســور 
و  علمــی  ویراســتاری  داوری،  تجربــه  اندرســون 
بازبینــی مقــاالت بســیار زیــادی در زمینــه خزنــدگان 
غــرب آســیا را داراســت. عضویــت آقای اندرســون در 
آکادمــی علــوم کالیفرنیــا در بخــش خزنده شناســی از 

QS 1 مقام دوم دانشگاه برتر جهان در سال ۲0۲1 طبق رنکینگ

کتاب دوزیستان و خزندگان خاورمیانه

کتاب مارمولک های ایران
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ســال 19۶3، عضویــت در هیئــت ویراســتاران مشــاور 
دانشــنامه ایرانیــکا در بخــش تنــوع جانــوری ایــران، 
ــور در  ــان IUCN، حض ــروه متخصص ــت در گ عضوی
ــی  ــت حفاظت ــرخ وضعی ــت س ــی لیس دو دوره بازبین
ــتان  ــره عربس ــبه جزی ــیا و ش ــرب آس ــدگان غ خزن
ــران و  ــتانداران ای ــورد پس ــی درم ــگارش مقاالت و ن
افغانســتان و آســیای میانــه از دیگــر مــواردی اســت 
کــه می تــوان دربــاره ســوابق وی ذکــر کــرد. تاریــخ 
و فرهنــگ ایــران و افغانســتان، عکاســی از طبیعــت، 
ــای  ــی، ورزش ه ــکاتلندی، غواص ــان اس ــاز نی انب س
رزمــی و مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم از عالیــق شــخصی 

ــن دانشــمند معاصــر اســت.  ای
فعالیت ها و اقدامات در ایران

آقــای اندرســون در ســال 1958 یعنــی در دوران 
ــس  ــرد و پ ــفر ک ــران س ــه ای ــود ب ــجویی خ دانش
ــران،  ــرب ای ــوب غ ــت جن ــاه حضــور در طبیع از 9 م
بــه فــون خزنــدگان و دوزیســتان غــرب آســیا 
عالقه منــد شــد و موضــوع پایان نامه هــای ارشــد 
و دکتــرای خــود را بــر همیــن اســاس انتخــاب 
ــدگان و  ــون خزن ــر ف ــود ب ــه خ ــه مطالع ــرد. گرچ ک
ــی آغــاز کــرد امــا  ــا کار میدان ــران را ب دوزیســتان ای
ــود  ــای موج ــتفاده از نمونه ه ــده اس ــال های آین در س
ــود  ــات خ ــه تحقیق ــوزه ای را ب ــای م در مجموعه ه
ــود را  ــات خ ــن ترتیــب مطالع ــرد و بدی اضافــه ک
ــار  ــش انتش ــه حاصل ــرد ک ــش ب ــترش داد و پی گس
مطلبــی بــا عنــوان »دوزیســتان و خزنــدگان ایــران« 
در ســال 19۶3 توســط آکادمــی علــوم کالیفرنیــا 
ــف جلــد اول کتــاب »تاریــخ  بــود. در زمــان تالی
ــج« کــه در ســال 19۶8 منتشــر شــد،  ــران کمبری ای
آقــای اندرســون در نــگارش آن ســهیم شــد و یــک 
بخــش از ایــن کتــاب را بــا نــام »تحلیــل جغرافیــای 
زیســتی مارمولک هــای ایــران« را بــه رشــته تحریــر 
در آورد و بدیــن ترتیــب جــزو نویســندگان جلــد 
ــت. در ســال  ــرار گرف ــاب ارزشــمند ق ــن کت یکــم ای
1975 از ســوی ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 
ایــران دعــوت شــد تــا تحــت حمایــت ایــن ســازمان، 
تحقیقــات بیشــتری بــر روی خزنــدگان ایــران انجــام 
دهــد کــه یکــی از نتایــج آن ســاخت مجموعــه 
ــران  ــی ته ــخ طبیع ــوزه تاری ــرای م ــی ب خزنده شناس
بــود. در ایــن پــروژه کــه در زمــان شــادروان اســکندر 

فیــروز انجــام شــد، جنــاب اندرســون در طــول یــک 
اســتان های کشــور  تمــام  از  ماهــه  دوره چهــار 
ــای  ــردن گونه ه ــی ک ــه بررس ــرد و تجرب ــد ک بازدی
ــه  ــف را ب ــتگاه های مختل ــران در زیس ــدگان ای خزن
دســت آورد. در ســال های ابتدایــی انقــالب اســالمی 
ایــران و جنــگ ایــران و عــراق، بــه واســطه وضعیــت 
ناپایــدار کشــور از نظــر سیاســی و تغییــر نــام اماکــن 
و تحــوالت سیســتم اداری، فعالیت هــای میدانــی 
ــران  ــی در ای ــای اندرســون و ســایر محققــان غرب آق
متوقــف شــد امــا در ایــن مــدت مقالــه ای در دربــاره 
کرم سوســمار  و  تمســاح  الکپشــت،  گونه هــای 
در ایــران توســط آقــای اندرســون نــگارش و در 
ــا انتشــار کتاب هــای  1979 منتشــر شــد. همزمــان ب
ــی از  ــود لطیف ــر محم ــط دکت ــران توس ــای ای ماره
موسســه رازی در ســال 1985، دکتــر اندرســون 
ــران  ــتان ای ــی دوزیس ــری در معرف ــب مختص مطل
ــان  ــاند. در زم ــاپ رس ــه چ ــکا ب ــنامه ایرانی در دانش
جنــگ خلیــج فــارس امریــکا بــا رژیــم بعــث عــراق، 
آقــای اندرســون بــه عنــوان مشــاور داوطلــب ارتــش 
امریــکا در زمینــه تهیــه کتابچــه راهنمــای مارهــای 
زهرآگیــن جنــوب غربــی آســیا فعالیــت کــرد و موفق 
بــه شــناخت و معرفــی مارهــای زهــری ایــن منطقــه 
ــه  ــال 199۲ ب ــس از آن در س ــد. پ ــتراتژیک ش اس
ــتان  ــه »دوزیس ــکاران، کتابچ ــون و هم ــراه لویت هم
ــر،  ــه در آن اث ــت ک ــه« را نوش ــدگان خاورمیان و خزن
گونه هایــی کــه تــا آن زمــان از ایــران گــزارش شــده 
ــد را معرفــی کــرد. در مــدت پایش هــای آقــای  بودن
ــدگان  ــران، خزن ــی ای ــرحدات سیاس ــون در س اندرس
زیــادی مخصوصــًا از مارمولک هــا بــه دســت ایشــان 
جمــع آوری و ثبــت شــد کــه تعــدادی از آن هــا بــرای 
بشــر ناشــناخته بــوده و توســط ایشــان بــرای 
ــی  ــم معرف ــای عل ــه دنی ــف و ب ــار توصی ــین ب نخس
ــر  ــاب اندرســون ب شــدند. خروجــی بررســی های جن
روی تنــوع سوســماران ایــن ســرزمین، تالیــف کتــاب 
ــود  ــی ب ــان انگلیس ــه زب ــران« ب ــای ای »مارمولک ه
کــه در ســال 1999 بــه چــاپ رســید و در دســترس 
ــران  ــای ای ــاب مارمولک ه ــت. کت ــرار گرف ــوم ق عم
اصلــی  منبــع  عنــوان  بــه  متمــادی  ســال های 
ــرای تشــخیص  ــت و ب ــرار می گرف ــه ق ــورد مراجع م
ــایی  ــای شناس ــران، کلیده ــماران در ای ــه  سوس گون
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ارائــه شــده در ایــن کتــاب بــه کار می رفــت. از 
ویژگی هــای درخــور توجــه ایــن کتــاب مرجــع، ایــن 
ــن  ــه در ای ــرار گرفت ــای ق ــر نگاره ه ــه اکث ــت ک اس
کتــاب، توســط شــخص مولــف عکاســی شــده اســت. 
البتــه نوشــتن ایــن کتــاب، پایــان فعالیت هــای ایــن 
ــس از آن  ــود و پ ــران نب ــته در ای ــگر برجس پژوهش
نیــز، همــواره در کنــار دانشــجویان و خزنده شناســان 
ایرانــی، اقدامــات شایســته و شــایانی در توســعه 
ــانده  ــام رس ــه انج ــران ب ــی ای ــش خزنده شناس دان
اســت. بــرای نمونــه می تــوان بــه مشــارکت در 
نــگارش چکلیســت تفصیلــی دوزیســتان و خزنــدگان 
ــات )پیشــینه(  ــگارش »ادبی ــران در ســال ۲008، ن ای
خزنده شناســانه بــرای جنــوب غــرب آســیا« در 
ــاب  ــوان کت ــک عن ــگارش ی ــارکت در ن ۲010، مش
ــم،  ــخ عل ــی در تاری ــم »جانورشناس ــه اس ــی ب فارس
فرهنــگ و تمــدن ایرانــی - اســالمی« در ســال 
ــتند »در  ــم مس ــی از فیل ــور در سکانس ۲011 و حض
ــری  ــه امی ــح ال ــاخته فت ــی« س ــرو دم عنکبوت قلم
ــتانه ورود  ــه در آس ــال حاضــر ک ــود. در ح ــاره نم اش
بــه ســال ۲0۲۲ قــرار داریــم، آخریــن بازدیــد ایشــان 
ــن  ــه در ای ــت ک ــوده اس ــال ۲015 ب ــران در س از ای
ــان،  ــر اصفه ــف نظی ــتان مختل ــن اس ــفر از چندی س
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــالم و... بازدی ــتان، ای لرس

مثال هایی از گونه های معرفی شده
زندگــی  طــول  در  مطــرح  خزنده شــناس  ایــن 
از  زیــادی  تعــداد  توصیــف  در  خــود،  حرفــه ای 
خزنــدگان نقــش داشــته اســت کــه در ایــن قســمت 
از مقالــه بــه صــورت مختصــر، بخشــی از خزنــدگان 
ــود  ــرده می ش ــام ب ــان ن ــط ایش ــده توس ــف ش توصی
کــه اغلــب گونه هــای لیســت شــده در اینجــا، بومــی 
ــزاد افغانســتان هســتند. ــا بوم ــدادی از آن ه ــران و تع ای
توصیــف جنــس گکوهــای انگشــت برگــی   •
اســاکوس )Asaccus( توســط دیکســون و اندرســون در 

1973
Eubleph�( توصیــف گکــوی پلنگــی غربــی  •

ــون در  ــون و لویت ــط اندرس aris angramainyu( توس

19۶۶
ــتریت  ــکل اس ــار ش ــکینک م ــف اس توصی  •
)Ophiomorus streeti( توســط اندرســون و لویتــون در 

19۶۶
ــوف  ــکل چرن ــار ش ــکینک م ــف اس توصی  •
)Ophiomorus chernovi( توســط اندرســون و لویتــون 

19۶۶ در 
 )Eremias aria( آریــا  ارمیــاس  توصیــف   •

19۶7 در  لویتــون  و  اندرســون  توســط 
 Cerastes( ــی ــاخدار عرب ــی ش ــف افع توصی  •
19۶7 در  اندرســون  و  لویتــون  توســط   )gasperettii

بدخشــان  آگامــای صخــره ای  توصیــف   •
)Paralaudakia badakhshana( توســط اندرســون و 

19۶9 در  لویتــون 
Mi�( توصیــف گکــوی کوتولــه لطیفــی  •
crogecko latifi( توســط لویتــون و اندرســون در 197۲

توصیــف گکــوی انگشــت خمیــده پــر   •
ــون  ــط لویت ــذ )Tenuidactylus voraginosus( توس منف

1984 در  اندرســون  و 
Pseudocer�( ــی ــی دم عنکبوت ــف افع توصی  •

astes urarachnoides( توســط بســتانچی، اندرســون و 

۲00۶ در  همــکاران 
ــاب  ــکل مرنج ــار ش ــکینک م ــف اس توصی  •
کاظمــی،  توســط   )Ophiomorus maranjabensis(

۲011 در  همــکاران  و  اندرســون 
لــوت  وزغــی  ســر  آگامــای  توصیــف   •
و  کمالــی  توســط   )Phrynocephalus lutensis(

کتاب جانورشناسی در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن 
ایرانی - اسالمی
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۲015 در  اندرســون 
 Parsigecko( توصیــف گکــو پارســی ضیائــی  •
ziaiei( توســط صفایــی مهــرو، غفــاری و اندرســون در 

۲01۶

نامگذاری گونه ها به افتخار استیون 
اندرسون

ــب پیشــین مشــخص اســت،  ــه از مطال همانطــور ک
ــال  ــر اندرســون از اســتادان بســیار برجســته، فع دکت
از  و  خزنده شناســی  عرصــه  در  احتــرام  قابــل  و 
کــه  اســت  ایــران  خزنده شناســی  پیشکســوتان 
ــان  ــتایش خزنده شناس ــورد س ــبب، م ــن س ــه همی ب
ــاًل  ــت. مث ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــر ایران ــی و غی ایران
ــای  ــی گونه ه ــام برخ ــات او، ن ــر از زحم ــرای تقدی ب
ــون«  ــق، »اندرس ــن محق ــار ای ــه افتخ ــد را ب جدی
نامیده انــد. الزم بــه ذکــر اســت در ســال 139۶ 
اقدامــات  موضــوع  بــا  پادکســتی  خورشــیدی، 
ــاز  ــم فرن ــط خان ــران توس ــون در ای ــتیون اندرس اس
ــه و  ــت، تهی ــط زیس ــوزه محی ــگار ح ــدری، خبرن حی
ــه  ــکاال منتشــر شــده اســت ک توســط ســایت دیجی
ــردم  ــی م ــی و قدرشناس ــی از قدردان ــود، مصداق خ
ــتی  ــوع زیس ــوزه تن ــای او در ح ــالش ه ــران از ت ای
ایــن مــرز و بــوم اســت. بــرای نمونــه می تــوان بــه 
مارمولک هــای زیــر اشــاره کــرد کــه نــام خــود را از 

اســتیون اندرســون گرفته انــد:
Eremias ander�( اندرســون  ارمیــاس   •

ــف شــده توســط  ــران، توصی ــزاد ای ــه بوم soni(، گون

1978 در  شــرباک  و  داروســکی 
 Mediodactylus( گکــوی اســتیون اندرســون  •

دکتر اندرسون در کنار دکتر رستگار پویانی، خزنده شناس ایرانی 
)Photo by Natalia Ananjeva(

ــف  ــران، توصی ــزاد ای ــه بوم stevenandersoni(، گون

شــده توســط آقــای فرهنــگ ترکــی در ۲011
 Asaccus( گکــوی انگشــت برگــی اندرســون  •
ــده  ــف ش ــران، توصی ــزاد ای ــه بوم andersoni(، گون

در ۲011 و همــکاران  ترکــی  توســط 
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