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چکیده
ــک  ــذار و ی ــناس تاثیرگ ــک جانورش ــکی ی ــا داروس ایلی
خزنده شــناس مطــرح بــود کــه در دوران زندگــی حرفه ای 
ــتای  ــودمندی در راس ــر و س ــای بی نظی ــود، فعالیت ه خ
ــدگان و  توســعه دانــش بشــری پیرامــون شــناخت خزن
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 فعالیت هــای علمــی 

ایــن دانشــمند روس بیــان شــده و گونه هایــی کــه نــام 
ــت.  ــد لیســت شده اس ــن شــخص گرفته ان ــود را از ای خ
هــدف ایــن تحقیــق بازگویــی و روایــت کــردن زندگــی 
ــی  ــخ خزنده شناس ــای تاری ــن چهره ه ــی از مهم تری یک
ــی ها  ــت. بررس ــاد اوس ــتن ی ــه داش ــده نگ ــیا و زن آس
نشــان داد کــه دکتــر داروســکی در توصیف ۷0 تاکســون 
جانــوری نقــش داشــته کــه برخــی از آن هــا از گونه هــای 
بومــی ایــران هســتند. از میــان گونه هایــی که بــه افتخار 
آقــای داروســکی نامگــذاری شــده اند نمونــه ای از ایــران 

داروسکی درحال اجرای برنامه ای درمورد خزندگان در تلویزیون لنینگراد با جمجمه یک کروکودیل آب شور. 1971. )ماخذ عکس: آنانیوا و دورونین، 2015(
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کلمات کلیدی: خزنده شناسی، روسیه، هرپینگ، دانشمند، خزندگان، بیوگرافی.

مقدمه
ــت  ــه اهمی ــش ب ــش از پی ــروز، بی ــان ام ــر در جه بش
ــای  ــر بخش ه ــر آن ب ــتی و تاثی ــت از تنوع زیس حفاظ
ــدون  ــد ب ــف زندگــی خــود واقــف اســت و می دان مختل
دانــش و شــناخت کافــی از گونه هــای زیســتی، حفــظ 
ــدگان و دوزیســتان،  ــود. خزن ــد ب ــا ناممکــن خواه آن ه
جانورانــی متنــوع و حائــز اهمیــت در بوم شناســی مناطق 
طبیعــی و مســکونی هســتند و جایگاهــی ویــژه در هــرم 
ــش و  ــگری حیات وح ــل، گردش ــگ مل ــی، فرهن غذای
ســامت انســان دارنــد. نگرانــی از بقــای این مهــره داران 
ــا  ــه  ج ــا ب ــت در ج ــه محدودی ــه ب ــا توج ــرد، ب خون س
ــه زیســتگاه های خــاص و  شــدن و وابســتگی شــدید ب
ــی  ــش جهان ــل گرمای ــیب پذیری در مقاب ــن آس همچنی
ــش  ــال افزای ــش، در ح ــی حیات وح ــارت غیرقانون و تج
اســت. بــر پایــه آمارهــای ارائــه شــده از ســمت اتحادیــه 
بین المللــی حفاظــت از طبیعت، در شــرایط فعلــی 41٪ از 
دوزیســتان و ۲1٪ از خزنــدگان دنیــا تحت تهدید انقراض 
قــرار دارنــد و نیازمنــد اقدامات مناســب حفاظتی هســتند 
)IUCN، 2022(. همیــن موضــوع نشــان دهنــده احتیــاج 
مــا بــه شــناخت هــر چــه بیشــتر گونه هــای خزنــدگان و 
دوزیســتان و آشــنایی مــا بــا ویژگی هــای زیســتی آنــان 
اســت. از ایــن روســت کــه کار جانورشناســان اهمیتــی 
ــه  ــا ارائ ــان ب ــن متخصص ــرا ای ــد، زی ــدان می یاب دو چن
دانســتنی های جدیــد و نشــر آگاهــی درخصــوص ایــن 
رده هــای جانــوری، بــه حفاظت گــران حیات وحــش 
در جلوگیــری از انقــراض حیــات کمــک می کننــد. 
ــرکار  ــذار و پ ــای تاثیرگ ــی چهره ه ــته خزنده شناس رش
بســیاری بــه خــود دیــده اســت امــا در بحــث خزنــدگان 
ــیا، یکــی از شــخصیت های درخشــان  و دوزیســتان آس
ــا  ــور ایلی ــرد، پروفس ــاد ب ــام او را از ی ــوان ن ــه نمی ت ک
دارِوســکی )دارفســکی( اســت. در جســتار حاضر کوشش 
شــده اســت بــا پرداختــن بــه زندگــی دانشــمند مذکــور 
ــنایی  ــب آش ــای وی، موج ــن فعالیت ه ــان مهم تری و بی
بیشــتر مخاطبــان جانورشناســی و هرپینــگ1 بــا آثــار و 
ــم خزنده شناســی و حفاظــت  زحمــات او در پیشــبرد عل

مواد و روش
ــه  ــه ای ب ــع کتابخان ــن پژوهــش از مناب ــرای انجــام ای ب
ــا  ــت و ب ــتفاده شده اس ــی اس ــی و روس ــان انگلیس زب
ــی  ــه ترتیــب زمان ــکات شــاخص تر، ب خاصه نویســی ن
وقایــع و بــه شــیوه زندگی نامه نــگاری مــواردی در 
اینجــا نقــل شــده اســت. ایــن مــوارد بــه چهــار بخــش 
اصلــی زندگــی و ســوابق، جوایــز و افتخــارات، گونه هایی 
ــًا  ــده اند و نهایت ــذاری ش ــکی نامگ ــاد داروس ــه ی ــه ب ک
گونه هــای توصیــف شــده توســط داروســکی، تفکیــک 
گشــته و نــکات مربــوط بــه هــر بخــش جداگانه نوشــته 
ــی  ــرای بررس ــرد ب ــن ف ــاب ای ــل انتخ ــت. دلی شده اس
ــانه او و  ــای زیست شناس ــت فعالیت ه ــی او، اهمی زندگ
همچنیــن حضــور او در ایــران و توصیــف چندیــن گونــه 
خزنــده از ایــران اســت. اصلی تریــن مطلــب بــرای 
برداشــت اطاعــات بــه ترتیــب، زندگی نامــه خودنویــس 
ــده  ــته ش ــای نگاش ــکی، یادنامه ه ــی( داروس )اتوبیوگراف
توســط همــکاران او و ســایر منابــع مکتــوب اســت کــه 
در انتهــای ایــن مقالــه، فهرســت شــده اند. جنبه نــوآوری 
ــان  ــه زب ــی ب ــچ مطلب ــه از آنجاســت کــه هی ــن مقال ای
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 
ــا  ــر فارســی زبانان ب جهــت آشــنا شــدن هرچــه راحت ت

ــود. ــی، احســاس می ش ــن شــخصیت علم ای
نتایج

بخش نخست، زندگی شخصی، تجربیات نظامی و 
سوابق علمی: 

Ilya Serge�  ایلیــا ســرگیویچ داروســکی )بــه انگلیســی:
 Илья Сергеевич روســی:  بــه   ،yevich Darevsky

Даревский( مــورخ هجدهــم دســامبر 1۹۲4 میــادی 

در شهرســتان کی یــف، در اوکرایــن متولــد شــد. پــدرش 
روس و مــادرش اوکراینــی بــود. کودکی خــود را در همین 

یافــت نشــد به غیــر از نــام جنس سوســمارهای ســنگی 
.Darevskia spp کــه 10 گونــه از ایــن جنــس در ایــران 

یافــت شــده اســت.

از خزنــدگان شــویم و همچنیــن یــاد ایــن جانورشــناس 
برجســته را زنــده نگــه داریــم.

)Herping( 1 فعل تماشای خزندگان و دوزیستان در طبیعت، ژانری از گردشگری حیات وحش
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ــوان  ــدا به عن ــد، ابت ــتقر ش ــتان مس ــا 1۹۶۲ در ارمنس ت
ــق  ــک محق ــوان ی ــه عن ــپس ب ــرا، س ــجوی دکت دانش
جــوان۳ ، دبیــر علمــی و رئیــس بخــش موسســه 
ــوم ارمنســتان سوسیالیســتی  جانورشناســی آکادمــی عل
ــدگان  ــه خزن ــی و مطالع ــه انجــام طرح هــای تحقیقات ب
پرداخــت. در دوران تحصیــل مقطــع دکتــرا بــرای اســتاد 
راهنمــای کار خــود، دکتــر ســرگی چرنــوف را انتخــاب 
کــرد تــا باالخــره در ســال 1۹۵۸ از 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 1۹۶۲، داروســکی محقــق جــوان 
در موسســه جانورشناســی آکادمــی علــوم اتحــاد جماهیر 
شــوروی )اکنــون: آکادمــی علــوم روســیه( شــد و پنــج 
ســال بعــد در ســال 1۹۶۷ از رســاله دکتــرای علــوم4 خود 
بــا موضــوع »سوســمارهای ســنگی قفقــاز« دفــاع کــرد 
و در ســال 1۹۷۶ رئیــس آزمایشــگاه پرنده شناســی و 
خزنده شناســی شــد کــه تــا ۲0 ســال بعــد ریاســت آن را 
بــر عهــده داشــت. در این بیــن، در ســال 1۹۶۶ توانســت 

شهرســتان، یعنــی جایــی کــه پــدر او در کارخانــه تقطیــر 
و تولیــد نوشــیدنی شــاغل بــود، ســپری کــرد امــا بعــداً 
بــه شــهر ســن پترزبورگ )در آن زمــان: لنینگــراد( نقــل 
مــکان کــرد. در ده ســالگی پــدر خــود را از دســت داد. در 
طــول جنــگ جهانــی دوم )1۹۳۹ الــی 1۹4۵( او چندیــن 
نوبــت مجــروح شــد  امــا از جنــگ جــان ســالم بــه در 
بــرد و بــرای خدمــت نظامــی خــود، موفــق بــه دریافــت 
ــگ  نشــان افتخــار ســتاره ســرخ1 و نشــان افتخــار جن
ــر  ــت وقــت جماهی میهنــی۲ درجــه یکــم از ســوی دول
ــومول  ــو کومس ــپس در 1۹4۲ عض ــد و س ــوروی ش ش
ــی، در باغ وحــش مســکو  ــگ جهان ــان جن ــا پای ــد. ب ش
ــی اش  ــد. داروســکی از دوران کودک ــه کار ش مشــغول ب
نشــان  خزنــدگان عاقه منــدی  و  دوزیســتان  بــه 
مــی داد، ایــن حــس پــس از دیــدار بــا ســرگی چرنــوف، 
ــکوفاتر  ــن پترزبورگ ش ــهر س ــل ش ــناس اه خزنده ش
شــد. او کــه قصــد تحصیــل در رشــته مرتبــط بــا عاقــه 
ــد  ــق ش ــال 1۹4۸ موف ــت، از س ــود را داش ــی خ کودک
ــی موســکو،  در دانشــکده زیست شناســی دانشــگاه ایالت
تحصیــل در رشــته جانورشناســی را آغــاز کند و در ســال 
1۹۵۳ فــارغ التحصیــل شــود. در بیــن ســال های 1۹۵4 

تصویــر 1 چهــره پروفســور داروســکی. )ماخــد عکس: 
)2014 آنانیوا، 

تصویر 2 در موزه جانورشناســی دانشــگاه موســکو، اواسط 
دهــه 70 میــالدی )ماخذ عکس: آنانیــوا و دورونیــن، 2015(

ــد.  ــی سم شناســی۵ درآی ــه بین الملل ــت جامع ــه عضوی ب
ــال های  ــی در س ــال یعن ــدت 1۷ س ــه م ــره ب ــن چه ای
1۹۸۹ تــا ۲00۶ رئیــس جامعــه خزنده شناســان روســیه 
بــود. فعالیــت و همکاری هــا محــدود بــه قــاره آســیا نبود 
و از ســال 1۹۹۶ عضــو افتخــاری جامعــه خزنده شناســان 
اروپــا و از 1۹۷۳ عضــو افتخــاری جامعــه ماهی شناســان 
و خزنده شناســان امریــکا و بســیاری دیگــر انجمن هــای 

1
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 Order of the Patriotic War3
 Junior Researcher
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روســی و غیرروســی بــوده اســت. در ســال 1۹۸۹ او یکی 
از برگزارکننــدگان اولیــن کنگــره جهانــی خزنده شناســی 
ــکی، ۲014(.  ــد )داروس ــزار ش ــا برگ ــه در بریتانی ــود ک ب
دکتــر داروســکی از طریــق پژوهش هــای گســترده خود، 
اکتشــافات زیادی در زیست شناســی دگرگشتی )تکاملی( 
انجــام داد. بــرای نمونــه، او اولیــن فردی بود کــه بکرزایی 
و پلــی پلوئیــدی را در مهــره داران عالــی )آب پــرده داران یا 
ــرای  ــان را ب ــت آن ــرد و اهمی ــف ک ــیمه داران( کش مش
ــاری در  ــن کار انفج ــا ای ــه ب ــان داد ک ــی نش گونه زای
عرصــه زیست شناســی رقــم زد، بــه نحــوی کــه نتایــج 
کار او الهام بخــش بســیاری از تحقیقــات مشــابه در خیلی 
از گونه هــای جانــوری بــود و بــا خلــق یــک مســیر تــازه 
در زیست شناســی، داروســکی را بــه یــک مرجــع جهانــی 
در مــورد اهمیــت دگرگشــتی بکرزایی و پلــی پلوئیدی در 
مهــره داران 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 تک نــگاری در مورد سیســتماتیک، بوم شناســی، 
دیرینه شناســی، ریخت شناســی و حفاظــت از دوزیســتان 
ــی  ــفرهای تحقیقات ــرد. او در س ــف ک ــدگان تالی و خزن
بســیاری بــه مقصــد قفقــاز، آســیای مرکــزی، ویتنــام و 
اندونــزی حضــور داشته اســت و تجربــه ســفر بــه ایــران 
ــا  را نیــز داراســت )آنانیــوا، ۲014؛ ۲010(. مشــارکت او ب

ــان روســی چــاپ شــد از دیگــر  ــه زب ۵۷4 صفحــه و ب
تالیفاتــی اســت کــه در کارنامــه داروســکی جــای گرفتــه 
ــال های 1۹۹۳  ــاً در س ــا، ۲0۲۲(. ضمن ــت )ویکی پدی اس
ــال  ــود کــه در تاســیس ژورن و 1۹۹4یکــی از کســانی ب
روســی خزنده شناســی1 تاثیــر بســزایی بــر جــا گذاشــت 
ــوا،  ــود )آنانی ــال ب ــن ژورن ــردبیر ای ــال ۲00۷ س ــا س و ت
۲014(. داروســکی در روســیه بــا برگــزاری چندیــن 
کنفرانــس بین المللــی خزنده شناســی و انتشــار مجموعــه 
مقــاالت ایــن کنفرانس هــا، بــه پیشــرفت و تثبیــت ایــن 
ــش  ــرد. در بخ ــایانی ک ــک ش ــورش کم ــته در کش رش
ــی  ــادی در دانشــگاه ایالت ــال های زی ــز او س ــوزش نی آم
ســن پترزبورگ )لنینگــراد( و دانشــگاه ایالتــی ایــروان بــه 
ــجویان  ــود و دانش ــغول ب ــی مش ــس خزنده شناس تدری
بســیاری را آمــوزش داد )ویکی پدیــا، ۲0۲۲(. او بــا 
ــا  ــا گریگوریون ــام ایرین ــه ن ــناس روس ب ــک حشره ش ی
بی بینکــو۲ ازدواج کــرد کــه خــود دختــر یکــی از 
معروف تریــن حشره شناســان روســیه بــود. حاصــل 
ازدواج آن هــا پســری بــه اســم الکســاندر۳ بــود کــه ســال 
ــای  ــد آق ــن فرزن ــن و آخری ــا اولی ــد ت ــد ش 1۹۵۹ متول
ــا  ــه دنی ــم بی بینکــو ب ــر خان ــا عم داروســکی باشــد. ام
نبــود و در ســن 4۷ ســالگی و در ســال 1۹۷۹ فــوت کــرد. 
چهــار ســال بعــد از فــوت همســر اول، آقــای داروســکی 
بــا خانــم دکتــر ورناتــا ویکتورونــا گرچکــو4 ازدواج کــرد 
ــد  ــی بودن ــی مولکول ــگاه زیست شناس ــتاد دانش ــه اس ک
)داروســکی، ۲014(. بــه گفتــه شــاگردان و همــکاران او، 
داروســکی در کســوت رئیــس آزمایشــگاه پرنده شناســی 
و خزنده شناســی، 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 می کــرده 
اســت. او درخواســت همــکاری عاقه منــدان را بــه هیــچ 
وجــه رد نمی کــرد و همیشــه مشــارکت و کمــک خــود را 
بــه دیگــران پیشــنهاد می کــرد )آنانیــوا، ۲010(. در طــی 
ــر مدرســه خزنده شناســی  ــرش، رهب ــر عم ــال آخ ده س
ــا  ــود ب ــته ب ــودش توانس ــه خ ــود ک ــن پترزبورگ ب س
گرنــت رئیــس جمهــور روســیه آن را بنــا کنــد )همــان، 
ــه  ــود ب ــی خ ــر زندگان ــال آخ ــد س ــا او در چن ۲010(. ام
شــدت بیمــار شــد و به خاطــر کهولــت ســن، دیگــر قــادر 

تصویــر 3 در حــال امضای تفاهمنامه همــکاری در تهران، 
اکتبــر 1974. )مرجع عکــس: آنانیوا و دورونیــن، 2014(

چنــد تــن از دیگــر خزنده شناســان روس بــرای نــگارش 
ــا  ــد از مجموعــه دانشــنامه طبیعــت روســیه ب یــک جل
ــال 1۹۹۸ در  ــه س ــدگان ک ــتان و خزن ــوع دوزیس موض
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نبــود بــه موسســات جانورشناســی مراجعــه کند کــه البته 
از اینکــه دیگــر نمی توانســت کار کنــد عمیقــاً ناراحــت 
بــود؛ بــا ایــن همــه، تــا آخریــن ســال های خــود، دســت 
ــر سوســمارهای  ــج پژوهش هــای خــود ب از انتشــار نتای
ــر نداشــت  ــام ب ــدگان ویتن ــون خزن ــاز و ف ــنگی قفق س
)همــان، ۲010(. در نهایــت، جنــاب داروســکی در ســن 
۸4 ســالگی، در تاریــخ هشــتم آگوســت ۲00۹ در شــهر 
ســن پترزبورگ عمــر خــود را از دســت داد و در گورســتان 
ــا،  ــد )ویکی پدی ــپارده  ش ــاک س ــه خ ــکی ب کومارووس

.)۲0۲۲
بخش دوم، جوایز و افتخارات آکادمیک: 

ــکی در  ــاب داروس ــه جن ــی ک ــز نظام ــر جوای ــزون ب اف
ــب  ــت آورد، در کس ــه دس ــود ب ــر کاری خ ــول عم ط
افتخــارات علمــی و دانشــگاهی نیــز موفــق بــوده اســت. 
ــه  ــه زندگی نام ــارات ک ــن افتخ ــدادی از ای ــه تع در ادام
ــوده اســت در  ــر شــده ب ایشــان )داروســکی، ۲014( ذک

ــه شــده اســت. ــع آوری و ارائ ــن قســمت جم ای
دریافت نشان دوستی مردم1 از سوی دولت   •

اتحاد جماهیر شوروی )1۹۸۲(.
کسب عنوان افتخاری »دانشمند ارجمند روسیه   •

شوروی«۲ )1۹۸۵(.
برنده جایزه مچنیکو )1۹۸۷(.  •

کسب عنوان افتخاری »خزنده شناس سال«۳  در   •
امریکا )1۹۸۹(.

دریافت مدال دوستی  توسط دولت ویتنام، برای   •
تربیت نسل جدید دانشمندان خارجی4 )۲001(.

برنده جایزه فیزیولوژی پافلوف۵ )۲00۲(.  •
بخش سوم، نامگذاری گونه ها به افتخار ایلیا داروسکی:

ــه واســطه احترامــی کــه همــکاران آقــای داروســکی  ب
بــرای او قائــل بــوده و هســتند، برخــی از تاکســون های 
خزنــدگان و دوزیســتان جدیــد را به افتخار ایشــان و برای 
زنــده نگــه داشــتن نــام ایشــان، بــه نــام او اســم گذاری و 
توصیــف کرده انــد کــه تعــداد آن هــا نیــز کــم نیســت. در 

اینجــا بــه مــواردی اشــاره شــده اســت. 
قفقــازی  ســنگی  سوســمارهای  جنــس   •
هیرکانــی )Darevskia(. ایــن جنــس از مارمولک هــا 
در ســال 1۹۹۷ توســط اســکار آریبــاس۶ توصیــف 
ــر  ــک عم ــت ی ــه عل ــدا شــد. ب ــس Lacerta ج و از جن
ــاس  ــا، آریب ــن گونه ه ــر روی ای ــکی ب ــش داروس پژوه
ایــن جنــس را داروســکیا نامیــد )ویکی پدیــا، ۲0۲۲(. بــر 

اســاس آخریــن چک لیســت 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 شــبه بومزاد ایــران و جمهــوری آذربایجــان 

اســت )صفایی مهــرو و همــکاران، ۲01۵(.
افعــی داروســکی )Vipera darevskii(. ایــن   •
افعــی توســط والــری ودمدرجــا۷ و همــکاران او در ســال 
ــن، انحصــاری  ــار زهرآگی ــن م ــد. ای ــف ش 1۹۸۶ توصی
شــمال ارمنســتان و لکــه ای کوچــک در شــمال شــرق 
ــی شــدیداً در  ــون درجــه حفاظت ــه اســت و هم اکن ترکی
خطــر انقــراض )CR( را از IUCN گرفته اســت )جنیــز، 

.)۲00۵
 .)Eutropis darevskii( داروســکی  اســکینک   •
گونــه ای از مارمولک هــای خانــواده اســکینک اســت کــه 
تــا امــروز فقــط در ویتنام مشــاهده شده اســت. ایــن گونه 
بــه دســت والدیمیــر بوبــروف۸ در ســال 1۹۹۲ توصیــف 

ــروف، ۲00۸(. ــت )بوب ــده  اس ش
 Scincella( داروســکی  زمینــی  اســکینک   •
ــام  ــور ویتن ــک کش ــک اندمی ــن مارمول darevskii(. ای

اســت کــه ســال ۲010 نگویــن، خزنده شــناس ویتنامــی 
ایــن گونــه را بــه همراهــی شــاگردان داروســکی توصیف 

کــرد )نگویــن، ۲010(.
Cyrto�( ــده داروســکی ــوی انگشــت خمی گک  •

و  شــب گرد  مارمولک هــای  از   .)dactylus darevskii

ــه  ــوس اســت کــه در ســال ۲014 ب بومــزاد کشــور الئ
ــم  ــان عل ــه جه ــف و ب ــروف۹ توصی ــن نظ ــف روم لط

معرفــی شــد )نظــروف، ۲014(.
 Microhyla( قورباغــه دهان باریــک داروســکی  •
darevskii(. از دوزیســتان بومــی انحصــاری یــا اندمیــک 

ویتنــام اســت کــه ســال ۲014 توســط نیکــوالی 
پویارکــوف و همــکاران او کشــف و همــراه چهــار قورباغه 

ــوف، ۲014(. ــد )پویارک ــف ش ــر توصی دیگ
بخش چهارم، گونه های توصیف شده توسط داروسکی: 

ایــن خزنده شــناس در عرصــه کشــف و توصیــف 
گونه هــای تــازه نیــز، فعــال بــود و در مــدت عمــر کاری 
و فعالیــت حرفــه ای خــود، توانســت ۷0 تاکســون جدیــد 
ــن  ــد. ای ــی نمای ــداران معرف ــدی جان ــم طبقه بن ــه عل ب
تاکســون ها شــامل ســه جنــس، 4۶ گونــه و ۲1 زیرگونــه 
اســت کــه همگــی در پنــج راســته، هشــت خانــواده و دو 
رده خزنــده و دوزیســتان قــرار می گیرنــد. از ایــن تعــداد 

1
 Order of Friendship of Peoples2
 Honored Scientist of the RSFSR3
 Herpetologist of the Year

7
 Valery Iosiphovich Vedmederja8
 Vladimir V. Bobrov9
 Roman Alekseevich Nazarov

4
 Friendship medal5
 I. P. Pavlov Prize (Премия имени И. П. Павлова(6
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ســه تاکســون فســیل و ۵۷ تاکســون در حــال حاضــر 
ــن،  ــوف و دورونی ــت )بارابان ــرش )valid( اس ــورد پذی م
۲0۲0(. ایــن گونه هــا یــا از جنــوب شــرق آســیا بوده انــد 
یــا از غــرب آســیا کــه مقــاالت مربــوط بــه توصیــف این 
ــه  ــی ب ــی خزنده شناس ــال روس ــراً در ژورن ــا اکث گونه ه
چــاپ رســیده اند. اولیــن توصیــف او در 1۹۵۳ و آخریــن 
ــازه  ــن ب ــان ای ــده اســت و در می آن در ۲00۶ انجــام ش
زمانــی، ســال 1۹۹۹ بــا توصیف هشــت تاکســون جدید، 
پرکارتریــن ســال او در ایــن زمینــه بــوده اســت )همــان، 
ــه  ــدگان ک ــای رده خزن ــش گونه ه ــن بخ ۲0۲0(. در ای
ــوده و  ــکی ب ــای داروس ــت آق ــه دس ــده ب ــف ش توصی

ــس  ــرش هســتند و در ســایت دیتابی ــورد پذی ــروزه م ام
خزنــدگان1 بــه رســمیت شــناخته می شــوند، بــه صــورت 
ــی  ــده اند ول ــت ش ــی لیس ــب الفبای ــه ترتی ــل و ب کام
بــرای اختصــار در کام و دور نشــدن از شــخص آقــای 
داروســکی از توضیــح درمــورد ایــن گونه هــا خــودداری و 
لیســت کــردن ســایر گونه هــا شــده اســت. البتــه الزم به 
ذکــر اســت کــه در ایــن لیســت، از خزنــدگان ایــران نیــز 
نمایندگانــی حضــور دارنــد کــه ایــن گونه هــا عبارت انــد 
از: ارمیــاس اندرســون )Eremias andersoni(، گکــوی 
ــی  ــی )Eublepharis turcmenicus( و افع ــی ترکمن پلنگ
.)Montivipera latifii( کوهســتانی لطیفــی یــا دماونــدی

1. Ablepharus chernovi DAREVSKY, 1953

2. Cyrtodactylus badenensis SANG, ORLOV 

& DAREVSKY, 2006

3. Cyrtodactylus laevigatus DAREVSKY, 1964

4. Cyrtodactylus markuscombaii 

(DAREVSKY, HELFENBERGER, ORLOV & SHAH, 

1998(

5. Cyrtodactylus martinstolli (DAREVSKY, 

HELFENBERGER, ORLOV & SHAH, 1998(

6. Cyrtodactylus nigriocularis SANG, ORLOV 

& DAREVSKY, 2006

7. Cyrtodactylus paradoxus (DAREVSKY & 

SZCZERBAK, 1997(

8. Darevskia alpina (DAREVSKY, 1967(

9. Darevskia bendimahiensis (SCHMIDTLER, 

EISELT & DAREVSKY, 1994(

10. Darevskia clarkorum (DAREVSKY & VED�

MEDERJA, 1977(

11. Darevskia daghestanica (DAREVSKY, 

1967(

12. Darevskia dahli (DAREVSKY, 1957(

13. Darevskia dryada (DAREVSKY & TUNIYEV, 

1997(

14. Darevskia nairensis (DAREVSKY, 1967(

15. Darevskia rostombekowi (DAREVSKY, 

1957(

16. Darevskia sapphirina (SCHMIDTLER, 

EISELT & DAREVSKY, 1994(

17. Darevskia unisexualis (DAREVSKY, 1966(

18. Darevskia uzzelli (DAREVSKY & DANIELY�

AN, 1977(

19. Dibamus bogadeki DAREVSKY, 1992

تصویر 4 ارمیاس 
اندرسون، گونه بومزاد 
مرکز ایران که توسط 

داروسکی توصیف شد. 
)عکس از محمدامین 

غفاری(

1
 The Reptile Database

69

هر
پــ

سـ
ت 

ســ
زیـ



21 گونــه جدیــد بــه لیســت خزنــدگان دنیــا شده اســت 
ــم هــم  ــان گونه هــای توصیــف شــده ایــن خان و در می
می تــوان نمونه هایــی از خزنــدگان ایــران مشــاهده 
Cyrtopodion perse� )کــرد، نظیــر گکــوی پرســپولیس 
Teratoscincus mes�( ــر ــخ مص ــوی دم پ polense(، گک

 Phrynocephalus( ــواز ــروزغی اه ــای س riensis( و آگام

ahvazicus( کــه به نوعــی می تــوان توصیــف ایــن 

ــتاد او  ــون اس ــتقیم مدی ــر مس ــور غی ــا را به ط گونه ه
ــده  ــاالت آین ــت. در مق ــکی دانس ــر داروس ــی دکت یعن
ــه خواهــد شــد. ــوا پرداخت ــم آنانی ــار خان ــه آث ــر ب مفصل ت

بحث و نتیجه گیری
همان طــور کــه از مــوارد اشــاره شــده پیداســت، زندگــی 
ــوده  ــراوان ب ــختی های ف ــر از س ــکی پ ــاب داروس جن
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 
ــالخوردگی،  ــان س ــددش در زم ــای متع اول و بیماری ه
ــوده اســت  چالش هــای بزرگــی در زندگــی ایــن مــرد ب
ــه  ــدن ب ــق ورزی ــت از عش ــود او دس ــن وج ــا ای ــا ب ام
طبیعــت و جانــوران بــر نداشــت و زندگــی خــود را وقــف 
شناســایی خزنــدگان آســیا کرد و ســهم خــود در حفاظت 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا آورد. ب ــه ج ــا را ب ــن گونه ه از ای
امــروزه، جهانیــان احتیــاج زیــادی بــه افــراد بیشــتری از 
ایــن قبیــل دارنــد، نگارنــده ایــن مقالــه امیــدوار اســت بــا 
ــن دانشــمند و  ــه ای ــاره زندگی نام ــی درب گــردآوری نکات
روایــت کــردن اقدامــات او در راه گســترش علم، توانســته 
ــه توجــه بیشــتر گونه هــای  باشــد دیگــران را دعــوت ب
خزنــدگان و دوزیســتان کنــد یــا جرقه ای بــرای ادامــه راه 

آقــای داروســکی روشــن کــرده باشــد.

20. Dibamus greeri DAREVSKY, 1992

21. Dibamus kondaoensis HONDA, OTA, 

HIKIDA & DAREVSKY, 2001

22. Dopasia sokolovi (DAREVSKY & NGUYEN�

VAN�SANG, 1983(

23. Eremias andersoni DAREVSKY & SZCZER�

BAK, 1978

24. Eublepharis turcmenicus DAREVSKY, 1977

25. Hemidactylus vietnamensis DAREVSKY, 

KUPRIYANOVA & ROSHCHIN, 1984

26. Leiolepis boehmei DAREVSKY & KUPRI�

YANOVA, 1993

27. Leiolepis guentherpetersi DAREVSKY & 

KUPRIYANOVA, 1993

28. Lepidodactylus intermedius DAREVSKY, 

1964

29. Montivipera latifii (MERTENS, DAREVSKY 

& KLEMMER, 1967(

30. Opisthotropis daovantieni ORLOV, 

DAREVSKY & MURPHY, 1998

31. Scincella devorator (DAREVSKY, ORLOV & 

CUC, 2004(

32. Scincella rara (DAREVSKY & ORLOV, 1997(

33. Scincella rufocaudata (DAREVSKY & 

NGUYEN VAN SANG, 1983(

34. Sphenomorphus buenloicus DAREVSKY & 

NGUYEN VAN SANG, 1983

35. Sphenomorphus cryptotis DAREVSKY, 

ORLOV & CUC, 2004

36. Sphenomorphus tetradactylus 

(DAREVSKY & ORLOV, 2005(

37. Vietnascincus rugosus DAREVSKY & 

ORLOV, 1994

گرچــه ایــن مــوارد، فقــط نمونه هایــی هســتند کــه آقای 
داروســکی مســتقیماً معرفــی کرده اســت. شــاگردانی کــه 
توســط ایشــان تربیــت شــده اند  نیــز خــود تبدیــل بــه 
ــیاری را  ــای بس ــده و گونه ه ــی ش ــان بزرگ جانورشناس
ــوا1،  ــا آنانی ــم ناتالی ــال خان ــرای مث ــد. ب ــف کرده ان توصی
خزنده شــناس روس، از فراگیــران آقــای داروســکی 
بوده انــد کــه تــا ســال 2021، موفــق بــه اضافــه کــردن 

تصویــر5 ســفر داروســکی بــه ایــران، اکتبــر 1974. 
)مرجــع عکــس: آنانیــوا و دورونیــن، 2015(.

1
 Natalia Borisovna Ananjeva (Наталия Борисовна Ананьева(
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