
اگر قم را به شهر مذهبی بشناسیم به 
هیچ عنوان بد نیست، حتی اصلی ترین 
نماد هویتی این شهر را نمادهای مذهبی 
قرار داده و توسعه بدهیم هم بد نیست 
اما چنانچه از منبع حیات وحش که 
می تواند در قم و برای قمی ها نقش 
بسزایی ایفا کند، غافل باشیم، ظلم به 
اهالی این منطقه است. حیات وحش 
قم ویژگی های مهمی دارد که کمتر کسی از آن باخبر 
است. امروز متاسفانه برساخت عمومی و ذهن جمعی 
مردم کشورمان از قم طوری است که گویی قم، هیچ 
بارزه ذاتی و ویژگی زیست محیطی ندارد و زندگی در 
آن  باید محدود شود به توجه به ویژگی های عرضی، 
برساختی که اتفاقا چنان قدرتمند است که حتی مسووالن 
را دچار انحرافی نابخشودنی کرده است. برای مثال متوجه 
ویژگی های زیست محیطی قم نیستند تا از آنها برای بهبود 
سطح زندگی در قم کمک بگیرند. در نوشته اجمالی 
پیش رو »مساله« سعی کرده قسمتی از حیات وحش قم 
را به دید بیاورد. جالب اینکه وقتی در قم قدم بزنید و 
از طلبه ها و مردم عادی قم سوال کنید که آیا خبری از 
حیات وحش محل زندگی تان دارید یا نه؟ با چهره ای 

متعجب و چشم های حیران مواجه خواهید شد.

قم حیات وحش عجیب و غریبی دارد که 
تاکنون دیده یا شنیده نشده است

زیستگاه های حیات وحش در استان قم به 3گروه کویری 
و دشتی، تاالبی و کوهستانی تقسیم می شوند. در هر یک 
از این زیستگاه ها گونه های خاصی از وحوش به تناسب 

سازگاری شان زیست می کنند.
تاالب های استان: در استان قم حدود 4 تاالب طبیعی در 
ابعاد مختلف وجود دارد که با احتساب سدها، بندها و 
آبگیرهای مصنوعی، این تعداد بالغ بر 10 مورد می شود. 
تاالب »مره« با داشتن پهنه آبی مناسب در فصل زمستان 
و سیمای دوگانه شور و لب شور، یکی از این زیباترین 
و حیاتی ترین این تاالب هاست که از ارزش زیادی در 
جذب پرندگان مهاجر برخوردار است. آبگیر »بهشت 
معصومه« دیگر تاالب معروف استان قم است که در 
مجاورت شهر قم قرار گرفته است و یکی از سایت های 
طبیعی جذب پرندگان محسوب می شود و به صورت 
دائمی گروه های مختلف پرندگان را در خود جا داده 
است. تاالب »حوض سلطان« هم نمونه زیبای دیگری 
از تاالب های استان قم است که در کیلومتر 40 اتوبان 
قم ـ تهران قرار دارد. این تاالب شور، همراه تاالب 
»غدیر اسب« در شرق استان، ایستگاه زمستان گذرانی 
برخی پرندگان زیبای مهاجر و بومی استان قم است. 
برای اینکه درک خوبی از دارایی های منحصربه فرد و 
تنوع زیست محیطی استان قم داشته باشیم، باید به این 
تاالب ها نام هایی مانند سد کبار، سد بیرقان، سد سنجگان، 
رودخانه نیزار و استخرهای ذخیره آب مصنوعی را نیز 
که از زیستگاه های دیگر پرندگان در استان قم محسوب 

می شوند، اضافه کنیم.
مناطق حفاظت شده: گونه های منحصربه فرد جانوری 
استان قم آنقدر اهمیت دارند که این استان دارای دو 
منطقه حفاظت شده پلنگ دره و مساله و 3 منطقه شکار 
ممنوع کهک، کهندان و حوض سلطان است. هرچند این 
محدودیت ها و حفاظت ها هم مانع صید گونه های ناب 
جانوری این مناطق، به خصوص پرندگان وحشی مانند 
شاهین، نشده است. گونه های حیات وحش استان قم را 
می توان به پرندگان بومی، پرندگان مهاجر، پستانداران و 

خزندگان تقسیم کرد.

الف( پرندگان
1. پرندگان بومی: به آن گروه از پرندگان گفته می شود که 
در تمام فصول سال در زیستگاه خود حضور و زادآوری 
دارند که از این میان، گنجشک سانان از فراوانی بیشتری 
برخوردارند. از پرندگان بومی استان قم می توان به چند 
گونه زیبا و متنوع چکاوک مانند شاخدار، بیابانی، کاکلی 
و هدهدی اشاره کرد که به جز چکاوک شاخدار، بقیه 
در مناطق دشتی و کویری زادآوری و زیست می کنند. 
جغدها از دیگر پرندگان بومی استان قم هستند. جغد 
کوچک، جغد شاخدار و مرغ حق از گونه های متنوع 
آنها محسوب می شود. این جغدهای زیبا از موش ها و 
مارها تغذیه می کنند و تاثیر چشمگیری در کنترل جمعیت 
آفات دارند و از آنجا که خودشان دشمنی طبیعی ندارند، 
در رأس هرم غذایی قرار می گیرند. با این حال، متاسفانه 
عواملی مانند تخریب زیستگاه و تعارضات محلی و نیز 
برخی باورهای خرافی باعث می شود زندگی آنها با 

خطراتی مواجه شود.
2. پرندگان شکاری: آن گروه از پرندگان گوشتخوار 
هستند که از شکار خزندگان و پستانداران کوچک تغذیه 
می کنند. برخی از این پرندگان شکاری مهاجرند؛ یعنی 
در فصل پاییز و زمستان در زیستگاه های دشتی و کویری 
استان دیده می شوند که همگی جزو پرندگان حمایت شده 
بین المللی محسوب می شوند و در ایران به ندرت زادآوری 
دارند. این پرندگان اغلب از سیبری و بخش هایی از 
اروپا، با طی مسافتی طوالنی به ایران مهاجرت می کنند. 
از پرندگان شکاری مهاجر می توان به عقاب صحرایی، 
کرکس مصری، کرکس سیاه، دال، عقاب خالدار بزرگ، 
عقاب دریایی دم سفید، عقاب شاهی، بحری، باالبان، لیل، 
شاهین و کورکورسیاه اشاره کرد. این پرندگان شکاری 

که از جوندگان، مارها، سوسمارها و حتی الشه ها نیز 
تغذیه می کنند را می توان در تاالب های بهشت معصومه 

و مره و نیز سایت البرز مشاهده کرد.
گروه دیگر پرندگان شکاری در زیستگاه های مختلف استان 
زادآوری نیز دارند؛ مثل دلیجه، سارگپه پابلند، قرقی، سنقر 
تاالبی، سنقر خاکستری و عقاب طالیی. این پرندگان در 
تمام فصول سال در زیستگاه های مختلف قابل مشاهده 
هستند و اغلب روی درختان مرتفعی مثل صنوبرها و 
چنارها و برخی دیگر حتی در ساختمان های مخروبه 
النه سازی می کنند. عقاب طالیی یکی از پرندگان بومی 
استان و اغلب زیستگاه های کوهستانی کشور است که 
از پرندگان باارزش و حمایت شده محسوب می شود. این 
پرنده از نظر جثه یکی از بزرگ ترین پرندگان شکاری 
جهان است و شکارچی قدرتمندی است که قادر است 
حیوانات متوسط جثه ای مثل بره و بزغاله را نیز شکار 
کند. این عقاب زیبا در مناطق مختلف استان قم مثل 
منطقه حفاظت شده پلنگ دره، منطقه شکار ممنوع کهک 
و منطقه شکار ممنوع کهندان، زادآوری دارد و در تمام 

فصل سال در این مناطق حضور دارد.
گروه دیگر از پرندگان مهاجر که زادآوری آنها در استان 
قم تا به حال گزارش نشده، پرندگان آبزی هستند که 
در راسته های مختلفی مانند کشیم سانان، پلیکان سانان، 
لک لک سانان، غازسانان، آبچلیک سانان و درناسانان قرار 
دارند. این پرندگان اغلب در سیبری و اروپا زادآوری دارند 
و با سرد شدن هوا برای زمستان گذرانی به تاالب های 
ایران مهاجرت می کنند. تاالب بهشت معصومه و مره، از 
مهم ترین ایستگاه های زمستان گذرانی این پرندگان هستند. 
از فراوان ترین گونه هایی که به این دو تاالب عمده می آیند 
می توان به آنقوت، تنجه، فالمینگو، آبچلیک تک زی و 
پا سرخ، اردک سرسبز، خوتکا، غاز خاکستری، اردک 
نوک پهن، حواصیل سفید بزرگ، حواصیل خاکستری، 
حواصیل سفید کوچک، چنگر، یلوه آبی، سلیم کوچک و 
سلیم طوقی کوچک اشاره کرد. یک گونه پرنده باارزش 
نیز که به صورت مهاجر در زیستگا ه های دشتی و کویری 
استان زیست می کند ولی جزو پرندگان آبزی نیست، 

هوبره است.
تا به حال بیش از 100گونه پرنده آبزی و کنارآبزی در 
استان قم مشاهده شده است و به قطع نمی توان گفت 
تعداد پرندگان آبزی به همین عدد ختم می شود زیرا 
پرندگان آبزی مهاجر در مسیر مهاجرتشان از شمال به 
جنوب از فراز استان قم نیز عبور می کنند و برخی از 
آنها ممکن است برای چند روز در تاالب ها و برخی 
آبگیرها یا سدها و رودها فرود بیایند که مشاهده و 
ثبت آنها نیاز به حضور دائم در تمامی مناطق دارد. این 
موضوع صرف نظر از ناممکن بودن، معقول هم نیست 
افزایش گروه های  با  بنابراین طی چند سال گذشته 
طبیعت گردی و حتی پرنده نگری و برگزاری تورهای 
پرنده نگری توسط آژانس ها و موسسات گردشگری، 
افراد عالقه مند بسیاری به زیستگاه های استان سفر کرده و 
اطالعات مشاهدات خود را ارائه کرده اند. این اطالعات 
در تکمیل چک لیست مشاهدات پرندگان استان بسیار 
موثر بوده است. تعداد کل گونه های پرندگان ایران طبق 
اعالم کمیته ثبت و نامگذاری پرندگان ایران، تا امروز 
به 548 گونه رسیده است. در زیستگاه های مختلف 
استان قم نیز طبق آخرین مطالعات، تا به حال حدود 
278 گونه پرنده ثبت شده است. این موضوع به این 

استان قم  ایران در  پرندگان  معناست که 50 درصد 
دیده می شوند.

ب( پستانداران
پستانداران وحشی در زیستگاه های استان قم به راسته های 
خفاش ها،  حشره خواران،  خارپشتان،  گوشتخواران، 
تقسیم  سمان  زوج  راسته  و  خرگوش ها  جوندگان، 
می شوند. در راسته گوشتخواران، خانواده سگ سانان 
فراوانی بیشتری دارند. این خانواده عمدتا گوشتخوارند و 
از شکار پستانداران، خزندگان و جوندگان تغذیه می کنند 
ولی گاهی به گیاهخواری نیز می پردازند. این خانواده 
به صورت انفرادی زندگی می کنند اما برخی گونه های 
آن به صورت دسته ای مشاهده شده اند. گونه هایی مانند 
گرگ، شغال و روباه معمولی در اغلب زیستگاه های 
استان از تاالب تا کوهستان قابل مشاهده اند. روباه شنی 
نیز که زیستگاهش در کویر و اراضی شنی است امکان 
زیست در زیستگاه های کویری قم مانند حسین آباد میش 
مست و مساله را دارد ولی تاکنون گزارش مستندی از 
مشاهده این گونه ارائه نشده است. در خانواده راسوهاـ  
که از دیگر خانواده های راسته گوشتخواران استـ  گونه 
سمورسنگی در بیشتر مناطق استان مشاهده می شود. از 
خانواده کفتارها نیز کفتار راه راه در زیستگاه های مختلف 
استان زیست می کند. این گونه، که به رفتگر طبیعت هم 

مشهور است، از الشه حیوانات مرده تغذیه می کند.
خانواده  گوشتخواران،  راسته  خانواده های  دیگر  از 
گربه سانان است که در استان قم گربه وحشی و گربه 
پاالس از این خانواده زیست می کنند. تا 20 سال پیش 
در منطقه پلنگ دره قم، پلنگ هم حضور داشته و از آن 
زمان تا امروز گزارش مستندی از حضور این گونه وجود 
ندارد. البته برخی مردم محلی و چوپان ها، گزارش هایی از 
مشاهده پلنگ، کاراکال و سیاه گوش هم داده اند، گرچه 
به این گزارش ها چندان نمی توان استناد کرد. نصب 
دوربین های تله ای و بررسی آثاری مانند ردپا و فضله 
گربه سانان در دستور کار محیط بانان قرار دارد تا حضور 
این گونه های باارزش را رصد و ثبت کنند. تنوع گونه های 
وحشی در استان قم به گونه های مذکور محدود نمی شود 
و در راسته زوج سمان، گونه هایی مثل بز کوهی )بز 
وحشی(، قوچ و میش وحشی، آهو و جبیر که از خانواده 
گاوسانان هستند و گونه گراز که از خانواده خوک سانان 
است نیز در زیستگاه های مختلف استان زیست می کنند.

گونه قوچ و میش های وحشی ایران، تفاوت های اندک 
ظاهری، بیشتر در فرم شاخ و رنگ مو، با هم دارند و 
به زیرگونه های مختلفی مانند اوریال، اصفهانی، البرز 
مرکزی، ارمنی، الرستانی و کرمانی تقسیم می شوند. البته 
به علت همجواری زیستگاه های این قوچ و میش ها، در 
برخی مناطق قوچ های دورگه و هیبریدی هم وجود دارند 
که هر کدام در یکی از زیرگونه های اصلی یادشده جا 
می گیرند. قوچ و میش های وحشی زیستگاه های استان 
قم از نژاد ارمنی و اصفهانی هستند و تعدادی قوچ هیبرید 
هم مشاهده شده است. گراز یا خوک وحشی در اغلب 
مناطق کوهستانی استان قم قابل مشاهده است و هجوم 
شبانه آنها به مزارع و باغات باعث دردسرهایی برای 
کشاورزان شده است. آهو هم در مرز استان قم با اصفهان 
به تعداد اندک و به صورت مهاجر دیده شده است. گونه 
زیبای جبیر را نیز در کویر مساله به علت همجواری با 

پارک ملی کویر می توان مشاهده کرد.
خانواده خارپشت ها از راسته خارپشتان در زیستگاه های 
و  بیابانی  خارپشت  مثل  گونه هایی  شامل  قم  استان 
خارپشت گوش بلند است. از دیگر خانواده های راسته 
حشره خواران می توان به خانواده حفارها اشاره کرد که 
شامل حفار ایرانی یا موش کور است. از راسته خفاش ها 
هم می توان به خفاش نعل اسبی کوهستانی اشاره کرد 
که در غارهای طبیعی استان، مثل غار فردو، زیست 
می کند. راسته جوندگان که از بزرگ ترین راسته های 
پستانداران روی زمین محسوب می شوند، در استان قم 
نیز فراوانی زیادی دارند. این راسته به خانواده سنجاب ها، 
سنجابک ها، هامسترهای طالیی و ول ها و دوپاها تقسیم 
می شود. از خانواده سنجابک ها، حضور گونه سنجابک 

درختی و هامستر دم دراز زاگرسی، تاکنون در استان قم 
ثبت شده است. از خانواده ول ها و دوپاها، ول آبزی، 
هامستر خاکستری، جرد ایرانی، جربیل بزرگ، پامسواکی 
بزرگ و دوپای کوچک، در زیستگاه های استان زیست 
می کنند. موش خانگی، موش ورامین و موش صحرایی 
نیز از دیگر گونه های این خانواده هستند. خانواده تشی ها 
نیز که از جوندگان بزرگ جثه محسوب می شوند، در 
استان قم دارای یک گونه به نام »تشی« است که در 
اغلب زیستگاه ها حضور دارد. از راسته خرگوش ها، 
دو خانواده خرگوش ها و پایکاها با 3گونه در استان قم 
زیست می کنند که عبارتند از خرگوش شرقی، خرگوش 
غربی و پایگا )خرگوش موش(. خرگوش شرقی جثه 

کوچک تری نسبت به خرگوش غربی دارد.

ج( خزندگان و دوزیستان
خزندگان ایران به دو گروه سوسمارها و مارها تقسیم 
می شوند. مارها نیز شامل 3 گروه مارهای سمی، نیمه سمی 
و غیرسمی هستند. دوزیستان شامل وزغ ها و قورباغه ها 
هستند. گروه دیگر نیز شامل الک پشت ها هستند که به آنها 
اشاره خواهد شد. تعداد کل گونه های خزندگان استان قم 
40 گونه است که بیشتر آنها جزو سوسمارها محسوب 
می شوند. سوسمارها در اغلب مناطق استان ـ به جز 
رودخانه ها و تاالب هاـ  زیست می کنند. مارها نیز شامل 
4 خانواده به نام های ویپریده، بوییده، کلوبریده و مارهای 
آگامیده ها گونه هایی  در خانواده  کرمی شکل هستند. 
مثل آگاماهای صخره ای فلس درشت، قفقازی، استپی، 
فلش شاخی، سروزغی خاکستری، سروزغی دم سیاه و 
آگامای سروزغی ایرانی وجود دارد. این خانواده معموال 
حشره خوارند اما برخی گیاهخواران هم وجود دارند 
که از پوست ضخیم آنها می توان نوع خانواده شان را 
تشخیص داد. در خانواده اسکینگ ها هم گونه هایی مثل 
اسکینگ چشم ماری، خال قرمز، علفزار ماورای قفقازی 
و اسکینگ ماری بیابانی را می توان نام برد. این خانواده 
نیز حشره خوار هستند و از روی پوست شفاف و لطیف 

آنها می توان خانواده شان را تشخیص داد.
از خانواده جکونیده ها، جکوی عنکبوتی ایرانی، سنگی 
بلوچی، دم کلفت زگیل دار، سنگی تیغه دار و انگشت 
کج خزری تا به حال در استان قم شناسایی شده اند. این 
خانواده شباهت زیادی به مارمولک های خانگی دارند 
و پوستشان آنقدر لطیف است که ممکن است با دست 
کشیدن روی آنها کنده شود. در خانواده السرتیده می توان 
از السرتای ایرانی، آسیای مرکزی، ارمیاس سیستانی، 
سوسمار دم دراز ایرانی و سوسمار چشم ماری نام برد. 
صفحات سری بزرگ و سر کشیده مهم ترین کلید شناسایی 
این خانواده است. تنها گونه خانواده وارانیده، بزمجه 
بیابانی است که بزرگ ترین خزنده ایران و استان قم 
محسوب می شود. میان مارها، خانواده ویپریده با داشتن 
گونه هایی مانند مار شاخدار و افعی گرزه، از مارهای 
سمی استان قم محسوب می شوند. از مارهای نیمه سمی 
و غیرسمی استان نیز می توان به مار دوسر، مار آبی چلیبر، 
یله مار، افعی پلنگی، مار خالدار، قمچه مار، تیرمار، شترمار 
شیرازی، مار گورخری، مار دستی، گوندمار ایرانی و 
مار کرمی شکل اوراسیا اشاره کرد. الک پشت مهمیزدار 
مدیترانه ای، تنها الک پشت استان قم است و وزغ سبز و 
قورباغه مردابی معمولی نیز دو گونه از دوزیستان استان 
قم است که تاکنون شناسایی شده اند. اینها نمونه هایی 
از رده های گوناگون حیات وحش منحصربه فرد استان و 
طبیعت زیبای قم است که عموما ناشناخته مانده اند. حفظ 
این گونه های جانوری مهم به فرهنگ سازی میان عامه 
مردم و توجه بیشتر مسووالن نیاز دارد و بدون محقق 
شدن این دو مهم، شاید دیرزمانی نکشد که چیزی بیش 
از یک خاطره و حسرت از این گونه ها برای آیندگان 
به جا نماند. برای فردای بهتر محیط زیست گونه های 
مختلف این جانوران، باید به فکر تاالب های استان قم 
بود. بستر تاالب ها و مناطق حفاظت شده، سرمایه های 
برگشت ناپذیر محیط زیست استان قم هستند که توجه 
بیش از پیش مسووالن را می طلبند و دیگر فرصتی برای 

غفلت از آنها و تکرار اشتباهات نیست.
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قاب سبز

 احمد بحری 
محیطبان

حیات وحش استان قم را بشناسیم و از آن محافظت کنیم

 وضعیت چاه های غیرمجاز قرمز شد. حدود ۴۷۰ هزار حلقه چاه 
مجاز و حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. 

ساالنه ۱۳ تا ۱۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود می شود؛ یعنی 
نزدیک به ۲۰ تا ۲۲ سال زمان می برد که همه چاه های غیرمجاز 

کشور مسدود شوند.

تاکید بر خودکفایی در تولید گندم اشتباه است. کالنتری، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: »تاکید بر طرح خودکفایی 
تولید گندم نیز یک اشتباه تاریخی در دهه ۷۰ بود. آن زمان که 

مسوولیت وزارت کشاورزی را داشتم بر این سیاست تاکید می شد 
اما این یک اشتباه تاریخی بود. تداوم همین روند در دهه های بعد 

می توانست به کلی منابع آب را در کشور نابود کند.«

معاون سازمان حفاظت محیط زیست: »اگر برای پسماند شهرهای 
شمالی کشور چاره اندیشی نکنیم، عالوه بر عدم حضور گردشگر 

باید شاهد کوچ مردم ساکن در این شهرها نیز باشیم.«

خسارت ساالنه ۱۴ میلیونی آلودگی هوا به هر خانواده ایرانی. 
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی: »بنا به گزارش بانک 

جهانی، آلودگی هوا ساالنه ۲/6میلیارد دالر به تهرانی ها خسارت 
می زند که سرانه این عدد، برای هر خانواده تهرانی ۴نفره حدود 

۱۴ میلیون تومان است.«

 روز جهانی بدون خودرو فرصتي مناسب براي ترویج 
دوچرخه سواري و پیاده روي است. ۲۲ سپتامبر مصادف با ۳۱ 

شهریور، به عنوان »روز جهانی بدون خودرو« نامگذاري شده و 
یک روز بدون خودرو، خودروسواران را تشویق مي کند تا در 

سال، یک روز از اتومبیل استفاده نکنند و فرصتي مغتنم براي 
ترویج دوچرخه سواري و پیاده روي است.

همزمان با افزایش هشدارها و نگرانی ها درباره پیامدهای گرمایش 
زمین، ده ها نفر در مراسم نمادین سوگواری برای یخچالی طبیعی 

در کوه های آلپ سوئیس شرکت می کنند که تقریبا به طور کامل 
از میان رفته است.

یادداشت سبز

حفظ گونه های جانوری مهم در استان قم به 
فرهنگ سازی میان عامه مردم و توجه بیشتر 
مسووالن نیاز دارد و بدون محقق شدن این 

دو مهم، شاید دیرزمانی نکشد که چیزی 
بیش از یک خاطره و حسرت از این گونه ها 
برای آیندگان به جا نماند. برای فردای بهتر 
محیط زیست گونه های مختلف این جانوران، 
باید به فکر تاالب های استان قم بود. بستر 
تاالب ها و مناطق حفاظت شده، سرمایه های 

برگشت ناپذیر محیط زیست استان قم هستند


