پاك و منزه خدايي كه
شب را براي خفاشها،
چون روز روشن
و زمان بهدست آوردن روزي قرار داد
و روز را چون شب تار،
زمان آرامش و استراحت آنها انتخاب فرمود
و بالهايي از گوشت براي پرواز آنها آفريد...
اين بالها چون اللهي گوشاند بدون پر
و رگ اصلي. ...
نه آنقدر نازك كه درهم شكنند
و نهچندان محكم كه سنگيني كنند.
مادرها پرواز ميكنند در حاليكه فرزندانشان
به آنها چسبيدهاند... .
فرزندان از مادرشان جدا نميشوند تا هنگامي
كه اندام آنها نيرومند و بالهايشان قدرت
پرواز پيدا كنند
و بدانند راه زندگي كدام است...
پس پاك و منزه است پديدآورندهي هر چيز كه
بدون الگوي برجايمانده از ديگري،
همه چيز را آفريد.
بخشهايي از خطبهي  155نهجالبالغه
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مقدمه

چنين بهنظر ميرسد كه تنوع و ناهمساني ،از بنيادهاي هستياند .زيرا در جهان ،هرگز نميتوان دو
ذرهي يكسان ،دو دانه ماسهي يكسان ،دو برگ يكسان از يك درخت يا دو جاندار يكسان يافت،
حتي اگر آنان را دوقلوي يكسان بناميم .بهعالوه ،گويي هرچه سامانههاي هستي تنوع بيشتري
داشته باشند ،به همان اندازه پيچيدگي و تكامل بيشتري خواهند داشت و هرچه تنوع موجودات
زندهي سرزميني بيشتر باشد ،آن سرزمين پايدارتر ،استوارتر و زندهتر است.
ن ايران ،سرشار از تنوع و تضاد است؛ تنوع در موجودات زنده و تضاد در
محيط طبيعي سرزمي 
زيستگاههاي متنوع آن .بهراستي آيا در ميان كشورهاي جهان ،سرزميني ميتوان يافت كه در آن
زيستگاههاي متنوع و متضادي چون كويرهاي گرم ،خشك و بيزندگي را در كنار دشتهاي
سرسبز و حاصلخيز ،مناطق نيمهگرمسيري را هممرز با كوهستانهاي سرد و جنگلهاي معتدل،
هاي پست ساحلي و تاالبها و درياچههاي شور و شيرين را
كوههاي بلند را مشرف بر سرزمين 
در كنار هم داشته باشد؟
سرزمين ايران در عمر چندصد ميليون سالهي خود ،فراز و نشيبهاي بسياري را از سرگذرانده
و در معرض رويدادهاي بزرگ و كوچك زمينشناختي قرار داشته است .يكي از مهمترين
اين رويدادها ،پيدايش چينخوردگيهاي البرز و نواحي مركزي و سپس برآمدن رشتهكوههاي
زاگرس است كه دهها ميليون سال پيش به چهرهي طبيعت ايران سيماي تازهاي بخشيدند.
پيآمد برآمدن اين بلنديها ،دگرگونيهاي اقليمي و پيآمد دگرگونيهاي اقليمي ،نابودي
گونههايي بود كه اين وضعيت جديد را تاب نياوردند .به اين سبب ،كنامهاي متروك ،زيستگاه
و پناهگاه جانوران مهاجري شدند كه از شمال شرقي ،اروپا ،آفريقا و شبهقارهي هند بدين
سرزمين روي آورده بودند.
سازگاري جانوران مهاجر و بومي شدن تدريجي آنها در گذر زمان ،تنوع زيستي سرزمين ايران را
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غنيتر و بارورتر كرد .از اينروست كه پژوهشگران امروزي هرگز تعجب نميكنند كه در شمال
سرزمين ايران ،شوكا و رودك اروپايي ،در جنوب رودك عسلخوار ،خارپشت بياياني و خفاش
ميوهخوار و خرس سياه آفريقاييتبار ،در شرق و جنوب شرقي آن جرد هندي و سنجاب بلوچي
هنديتبار را در كنار جانوران ايراني مانند گوزن زرد ايراني ،گور ايراني بيابند كه از آن دگرگونيها
جان بهدر بردهاند .به بيان ديگر ،سرزمين ايران مانند چهارراهي ،محل تالقي و جايگزيني جانوران
اروپايي ،آفريقايي ،آسيايي و شبهقارهي هند بوده است .اين موقعيت جغرافيايي خاص همراه با
زيستگاههاي متنوع ،از عوامل فزايندهي تنوع زيستي سرزمين ايران است.
شواهد بسيار نشان ميدهد كه تنوع زيستي ايران در گذشته ،بسيار بيشتر از امروز بوده است.
براي نمونه ،در يكي از قديميترين آثار جانوري ايران ،در نهشتههاي  7تا  9ميليون سالهي
منطقهاي در مراغه ،آثاري از مورچهخوار ،تنبل ،انواع گور ،زرافه ،كرگدن ،گراز ،فيل ،گاوساناني
مانند آهو ،گوشتخواراني مانند گرگ ،خرس ،سمور و كفتار و گربهساناني چون ببر دندان
خنجري و حتي ميمون در زير خاكسترهاي آتشفشاني سهند بهدست آمده است .از اين جانوران
بسياري اكنون به طور طبيعي در ايران زندگي نميكنند.
شواهدي در دست است كه نشان ميدهد تنوع زيستي و شمارگان جانوران سرزمين ايران ،تا
همين يكصد سال پيش هم ،بسيار بيشتر از امروز بود .گزارشهاي بسياري از اين تنوع و
پرشماري را ميتوان در يادداشتهاي مسافران ،جهانگردان و شكارچيان آن دوره مشاهده كرد.
از يادداشتهاي عالقهمندان به شكار چنين برميآيد كه تا يكصد سال پيش ،در پيرامون شهرها و
روستاهاي ايران ،گلههاي بزرگ آهو ،گوزن ،گوسفند وحشي ،پازن و گور در زير سايهي بالهاي
گستردهي دستههاي بزرگ پرندگان وحشي در چرا بودند .در ميان آنها ،دستههاي قرقاول ،كبك،
دراج ،كوكر و تيهو بر زمين ميخراميدند و شير ،ببر ،پلنگ ،كفتار ،گرگ ،شغال و روباه ،كه
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بهفراواني يافت ميشدند ،جمعيت اين گياهخواران را مهار ميكردند و همهي اين جانوران از
رودها ،آبگيرها و درياچههاي پُرماهي ،آب مينوشيدند.
تا چند ده سال پيش ،كيفيت و ك ّميت حيات وحش ايران چنان بود كه جهانگردي در دههي
 ،1930به تخمين ،حدود 20ميليون مرغابي را در يك منطقه بر فراز تاالب انزلي ديد و مشاهدهگر
متخصصي از خاطرهي مشاهدهي دهها هزار غاز پيشانيسفيد در حدود  40سال پيش سخن
گفت؛ غازي كه هماكنون كمياب و آسيبپذير است.
اما وضعيت امروزي حيات و حش ايران چگونه است؟ واقعيت آن است كه كسي بهدرستي
نميداند چه تعداد گونهي جانوري در ايران زندگي ميكنند .فقط ميدانيم ساكنان اين سرزمين،
وارث بقايايي از تنوع بسيارياند كه شرح داديم .شگفتا كه تنوع حيات وحش امروز ايران ،با
وجود كاهش بسيار و ضربههاي ويرانكنندهاي كه بهويژه در سالهاي اخير متحمل شده ،هنوز
هم چشمگير و كمنظير است .تاكنون  174گون ه ماهي در آبهاي داخلي 20 ،گونه دوزيست،
 206گونه خزنده 514 ،گونه پرنده 194 ،گونه پستاندار در ايران شناسايي شده است.
اما شوربختانه ،از اين ميان ،حدود  12گونه ماهي 2 ،گونه دوزيست 11 ،گونه خزنده16 ،
گونه پرنده در فهرست جانورا ِن در معرض تهديد جاي دارند .دو گونه از پستانداران بزرگ،
شير ايراني و ببر مازندراني ،سالهاست كه منقرض شدهاند و  15گونهي ديگر از پستانداران
در فهرست سرخ جانوران در معرض خطر قرار دارند .كساني كه به طبيعت و محيط زيست
نگرشي سيستمي دارند و ميدانند كه نابودي حتي يكي از حلقههاي شبكهي حيات چه اختاللي
در كاركرد نظام طبيعت ايجاد ميكند ،كاهش تنوع زيستي كشور را فاجعهبار و جبرانناشدني
ميدانند .بهراستي عامل يا عوامل بيماريزاي حيات وحش سرزمين ما كداماند؟
برخي كارشناسان ،تبديل و تخريب زيستگاهها را عامل اصلي ميدانند و عوامل ديگري مانند

شكار بيش از حد ،تورگذاري و تلهگذاريهاي غيرقانوني ،ورود گونههاي بيگانه و مهاجم و
سرانجام كمآگاهي شهروندان و حتي برخي مديران محيط زيست كشور را از اهميت محيط
زيست و لزوم پاسداري از آن ،در وخامت اوضاع دخيل ميدانند.
اما بهنظر ميرسد كمآگاهي ،اصليترين عامل باشد .زيرا بيگمان ،شهروندان آگاه هرگز تيشه به
ريشهي خود نميزنند؛ زيستگاهها را تبديل و تخريب نميكنند و از شكار بيحساب ميپرهيزند.
شهروندان آگاهي كه مسئوليت پاسداري از ميراث طبيعي كشور را ميپذيرند و خطرهاي نابودي
حيات وحش را ميدانند ،هرگز به نابودي آن كمك نميكنند؛ زيرا از پيآمدهاي وحشتناك آن
براي فرزندانمان آگاهاند.
كمآگاهي ،خود معلول دوري و غفلت جامعه از محيطزيست و بهويژه از حيات وحش آن است.
شوربختانه بيشترِ نويسندگاني كه به حيات وحش ايران پرداختهاند و شمار آنها از تعداد انگشتان
دست كمتر است ،كتابهاي خود را براي استفادهي عموم ننوشتهاند .به اين سبب ،بحثهاي مربوط
به اين ميراث طبيعي ،از حلقهي دانشگاهيان و كارشناسان محيط زيستچندان فراتر نرفته است.
درنتيجه ،مجموعهاي معتبر از آثار بصري و تصاوير حيات وحش كشورمان در دست نيست و مردمِ
دوستدارِ حيات وحش ،همچنان در انتظار منبعي جامع و معتبر در اين زمينهاند.
كتابي كه در دست داريد ،كوشش سه ساله و درهمتنيدهي جمعي از دانشمندان ،نويسندگان،
مترجمان ،ويراستاران ،كارشناسان و هنرمنداني است كه با هدف آگاهي رساندن و جلب توجه و
عالقهي شهروندان اين مرز و بوم به حيات وحش سرزمين ايران ،تدوين شده است .تصويرهاي
آن ،پژواك نظر ،دقت ،خالقيت و ابتكار جوانان عالقهمند سرزمين كهنسال ايران است كه بهطور
اختصاصي براي اين كتاب تهيه شده است و اميد كه گامي ،هر چند كوچك ،در پاسداري از
ميراث طبيعي ايرانزمين برداشته باشيم.

فهرست

پستانداران

پرندگان

 19ـ  16كَشيم بزرگ
خارپشت ايرانى
 21ـ  20پليكانسفيد
حرشہخوار کوتوله
 25ـ  22حواصيل سفيد بزرگ
خفاش ميوہخوار
 29ـ  26گاوچرانک
سنجاب ايرانى
 31ـ  30لکلک سفيد
سنجابك (اُشگول)
 33ـ  32فالمينگو
موش خانگى
 35ـ  34قوی گنگ
جِربيل هندى
 37ـ  36غاز خاکسرتی
هامسرت طاليى برانت
 39ـ  38اردک رسسبز
ُول آبزى
 41ـ  40خوتکا
دوپاى كوچك
		
 43ـ  42هام
		
تَشى
 45ـ  44عقاب طاليی
		
پايكا
ِدليجه
 47ـ 46
خرگوش
 49ـ  48قرقاول
ُفك درياى خزر
		
 53ـ  50کبک
گرگ خاكسرتى
 55ـ  54سياہ خروس
شغال
 57ـ  56درنای سيربی
روباہ معمولى
َچنگر
 59ـ 58
خرس قهوہاى
 61ـ  60هوبَرہ
خرس سياہ
 63ـ  62خروس کولی
كفتار راہ راہ
		
 65ـ  64اَبيا
َخدَنگ بزرگ
 67ـ  66کاکايی پا زرد
ُرو َدک
 69ـ  68باقرقرہی شکم سفيد
ِشنگ
 73ـ  70کبوتر چاهی
گربهى وحشى
		
 75ـ  74كوكو
سياہ گوش
 77ـ  76شاہ بوف
كاراكال
 81ـ  78شانهبهرس
يوزپلنگ
 85ـ  82سبزقبا
پلنگ
 87ـ  86ماهی خورک
َمرال
 91ـ  88دارکوب رسرسخ
گوزن زرد ايرانى
 93ـ  92چکاوک کاکلی
شوكا
 97ـ  94پرستو
گور ايرانى
 101ـ  98دم جنبانک ابلق
گراز		
 105ـ  102بلبل خرما
آهو		
 109ـ  106اليکايی
گوسفند وحشى اوريال
 113ـ  110سينه رسخ
پازَن
 115ـ  114چرخ ريسک پشت بلوطی
نهنگ بزرگ
 117ـ  116شهدخوار
دلفني بينى بطرى معمولى
ِسهرہی طاليی
گنجشکخانگی
		
سار
مرغ مينا
		
زاغی
زاغ بور

 123ـ 122
 125ـ 124
 127ـ 126
 129ـ 128
 131ـ 130
 135ـ 132
 137ـ 136
 139ـ 138
 141ـ 140
 143ـ 142
 145ـ 144
 149ـ 146
 151ـ 150
 153ـ 152
 155ـ 154
 157ـ 156
 159ـ 158
 161ـ 160
 163ـ 162
 165ـ 164
 167ـ 166
 169ـ 168
 171ـ 170
 173ـ 172
 175ـ 174
 179ـ 176
 181ـ 180
 183ـ 182
 185ـ 184
 187ـ 186
 189ـ 188
 191ـ 190
 193ـ 192
 195ـ 194
 197ـ 196
 199ـ 198
 201ـ 200
 203ـ 202
 205ـ 204
 207ـ 206
 209ـ 208
 211ـ 210
 213ـ 212
 215ـ 214

خزندگان

دوزيستان

سمندر جويبارى ايرانى
سمندرلرستانى
قورباغهى مردابى
قورباغهى درختى
وزغ رنگارنگ
وزغ پابيلچهاى سورى

 221ـ 220
 223ـ 222
 227ـ 224
 229ـ 228

الف .سوسمارها
آگاماى رس وزغى ايرانى
لوس مار
گکوى سنگى تيغهدار
مارمولك مارچشم
اسکينک مارى ايرانى
سوسامر خار ُدم ايرانى
بزمج هبيابانى

ماهيها

 241ـ 240
 243ـ 242
 245ـ 244
 247ـ 246
 249ـ 248
 251ـ 250
 253ـ 252

 232ـ 230
 235ـ 233

ب :الکپشتها
الكپشت دريايى سبز
الكپشت منقار عقابى
الکپشت دريايى الک چرمى
الکپشت الكنرم فراتى
الکپشت برکهاى اروپايى
الکپشت مهميزدار

 257ـ 256
 259ـ 258
 261ـ 260
 263ـ 262
 265ـ 264
 267ـ 266

ج .مارها
مار کرمى شکل
كورمار
مار پلنگى
تريمار
مار درختى
مار چليپر
کفچه مار
مار دريايى شکم زرد
افعى قفقازى
افعى دماوندى
گرزہ مار

 291ـ 290

د .کروکوديلها
متساح تاالبى

 295ـ 292

 269ـ 268
 271ـ 270
 273ـ 272
 275ـ 274
 277ـ 276
 279ـ 278
 283ـ 280
 285ـ 284
 287ـ 286
 289ـ 288

مارماهى دهانگرد درياچهی خزر
کَركوسه
کوسهی رسچکشى
سپرماهى برقى ایرانی
ارہ ماهى
فيل ماهى
مارماهى تيزدندان
کيلکاىمعمولى
ماهى سفيد دريای خزر
ماهى كورغار ايران
گربه ماهى بزرگ
سگ ماهى جويباری خزری
ماهی آزاد دریای خزر
ماهى پرندہی پولک درشت
ماهى گورخرى گنو
ماهی نُه خارہ
اسبک دريايى خالدار
عقرب ماهى
نيکَن دمنوارى
ماهی زم 
سنگرس نقرہای
چسبک ماهى
گیش بزرگ
طوطى ماهى ايرانى
بادبان ماهى
گِلخورک
شريماهى
کفشک ماهى پُرلکه
بادکنک ماهى زيتونی
ميگو ماهى
خورشیدماهیاقیانوسی

 301ـ 300
 303ـ 302
 305ـ 304
 307ـ 306
 309ـ 308
 311ـ 310
 313ـ 312
 315ـ 314
 317ـ 316
 319ـ 318
320
321
 323ـ 322
 325ـ 324
 327ـ 326
 329ـ 328
 331ـ 330
 334ـ 332
335
 337ـ 336
 339ـ 338
 341ـ 340
 344ـ 342
345
 347ـ 346
 349ـ 348
 351ـ 350
352
353
 355ـ 354

پستانداران

12

پستانداران

13

نخستين آثار پستانداران زمين در نهشتههاي 195ميليون ساله در آفريقاي جنوبي بهدست آمد .اين نخستين پستاندار 10
سانتيمتري به «حشرهخوار» امروزي شباهت داشت و از شواهد برميآيد كه احتما ً
ال مانند حشرهخوارهاي امروزي ،از
حشرهها تغذيه ميكرد.
اين حشرهخوار  195ميليون سالهي شبگرد ،همگام با دايناسورها ،اما به آهستگي ،تغيير و تكامل يافت .آن زمان،
دايناسورها بيشتر زيستگاههاي زمين را اشغال كرده بودند و روزهنگام ميداندار اين زيستگاهها بودند .اين خزندگان
بزرگ خونسرد بودند و نميتوانستند شبها و در روزهاي سرد فعاليت شديدي داشته باشند.
در حدود 65ميليون سال پيش ،به دليلي كه هنوز در پردهي ابهام است ،انقالبي در تنوع زيستي كرهي زمين روي داد و
در پي آن همهي دايناسورها از ميان رفتند و نابود شدند .نابودي دايناسورها سبب خالي شدن بسياري از زيستگاههاي
كرهي زمين شد .به دنبال آن ،پستانداران كه توان سازگاري با انواع زيستگاهها را داشتند ،با سرعتي بينظير شروع به
تغيير و تحول كردند و در مدتي كوتاه كه تا حدود 50ميليون سال پيش ادامه داشت ،تنوع آنها بسيار افزايش يافت .به
گونهاي كه بسياري از زيستگاههاي خالي شده را به اشغال خود درآوردند.
قديميترين آثار كشف شده از پستانداران ايران به حدود 50ميليون سال پيش مربوط ميشوند .اين آثار در روستاي
چاكند بيرجند بهدست آمدهاند و شامل فسيلهاي رد پاي سمداران بزرگي هستند كه احتما ً
ال اجداد كرگدنها بودهاند
و نيز آثاري از پستانداراني كوچكتر كه در روستاي داشبوالغ زنجان بهدست آمدهاند .آثاري از اجداد احتمالي فيلها
و كرگدنها در محل احداث سد شهيد رجايي ساري و نيز در زنجان و سمنان يافت شده است .در زير خاكسترهاي
آتشفشاني سهند نيز انبوهي از فسيلهاي پستانداران ،مانند مورچهخوار ،تنبل ،گور ،زرافه ،كرگدن ،گراز ،فيل ،آهو،
گرگ ،خرس ،سمور ،كفتار ،ببر دندانخنجري و ميمون بهدست آمده است.
پستانداران جانوراني خونگرماند كه اغلب آنها بدنشان از مو پوشيده شده است و به نوزاد خود شير ميدهند .همهي
پستانداران ايران جفتدارند؛ يعني مادر جنين خود را مدتي در رحم نگهميدارد و در اين مدت از راه جفت با آن به
تبادل مواد غذايي و مواد زايد ميپردازد.
ايران به دليل وسعت زياد و تنوع اقليمي ،از تنوع چشمگير پستانداران برخوردار است .تنوع اقليمي ايران به شکل گرفتن
زيستگاههاي گوناگوني با پوششهاي گياهي متفاوت منجر شده است .سرزمين ايران مانند پلي ،حيات وحش آسيا و
اروپا را به هم متصل ميكند .از اين رو ،ميتوان در ايران از جانوراني که در اروپا و مناطق سردسير زندگي ميکنند تا
جانوراني که در هند ،آفريقا و مناطق گرمسير بهسر ميبرند ،نمونههايي پيدا كرد .براي نمونه ميتوان به حضور خرس
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قهوهاي اروپايي و خرس سياه آسيايي اشاره کرد.
در جهان ،حدود 4هزار پستاندار شناخته شده است كه تا كنون بيش از  194گونهي آنها در ايران نيز شناسايي شدهاند.
کوچکترين پستاندار ايران حشرهخوار كوتوله است كه  2گرم وزن دارد و بزرگترين آنها نهنگ آبي با  33متر درازاست.
متأسفانه مدتي است که دو گونه از پستانداران ايران ،شير ايراني و ببر مازندراني ،منقرض شدهاند .در صورتيكه تا حدود
 100سال پيش ،در دشتهاي استانهاي خوزستان و فارس (بهخصوص دشت ارژن فارس) تعداد زيادي شير ايراني
بهطور طبيعي زندگي ميکردند .شيرهاي ايراني با شيرهاي آفريقايي تفاوتهايي دارند؛ يال آنها کمپشتتر ،موهاي پشت
آرنج و زير شکمشان بيشتر و رنگ بدنشان برحسب فصل از زرد تا نخودي مايل به نارنجي و گاه با سايههايي از سياه تا
خاکستري تغيير ميکند .متأسفانه اين شيرها به سبب شکار بيش از حد و از بين رفتن زيستگاهها ،از ميان رفته و منقرض
شدهاند .اما جمعيتي از آنها همچنان در جنگلي به نام «گير» ،در شمال غربي هندوستان ،به حيات خود ادامه ميدهند.
روزگاري نه چندان دور ،در پهنهاي به وسعت جنگلها و بيشهزارهاي گيالن و مازندران و از آستارا تا نواحي ترکمنصحرا،
ببر ايران زندگي ميكرد .اما به دليل تبديل بوتهزارها و علفزارهاي مناطق جنگلي به کشتزارها ،بهتدريج از زيستگاه
اصلي خود عقب نشيني کرد .از سوي ديگر ،به سبب حملهي گاه و بيگاه به گاو و گوسفندان روستاييان ،بغض و کينهي
صاحبان احشام را برانگيخت؛ تا جايي كه با طعمههاي س ّمي موجب هالک تعداد اندک باقيماندهي آنها شدند .به اين
ترتيب ،بيش از  40سال است ببر مازندران به خاطرهها پيوسته و نسل آن منقرض شده است.
ايران هماكنون زيستگاه يوزپلنگ ايراني است كه تندروترين جانور است .متأسفانه اين جانور زيبا ،كه فقط در ايران
زندگي ميكند ،در آستانهي انقراض است و بيم آن ميرود كه بهزودي از صحنهي گيتي خارج شود.
به دليل تنوع زياد پستانداران ايران ،كوشيدهايم در اين کتاب ،از هر يك از  37خانوادهي پستاندار ايران (شامل:
خارپشتها ،حشرهخورها ،حفارها ،ميوهخوار ،دمموشي ،مقبرهاي ،نعل اسبي ،بيني برگهاي ،شامگاهي ،دمآزاد ،سنجابها،
سنجابكها ،هامسترهاي دمدراز ،هامسترهاي طاليي و ولها ،موشها و جربيلها ،دوپاها ،تشيها ،نوتريا ،خرگوشها،
پايكاها ،سگسانان ،راكونها ،خرسها ،راسوها ،خدنگها ،كفتارها ،گربهسانان ،فكها ،اسب و االغ ،خوكها ،گوزنها،
گاوسانان ،گاو دريايي ،والها ،نهنگ اسپرم ،دلفينها ،پورپويزها) ،حداقل يك گونه را معرفي كنيم .البته برخي خانوادهها
بسيار بزرگ هستند و گونههاي متعددي را شامل ميشوند .به همين سبب ،گونههاي بيشتري از آنها معرفي شدهاند.
گفتن اين نكته هم ضروري است که دربارهي پستانداران ايران ،اطالعات کافي در دست نيست و اين زمينه ،به مطالعهي
بيشتر و گستردهتري نياز دارد.
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خارپشت ايرانى

ت ايراني يکي از  4نوع خارپشتي است که در ايران زندگي ميکند .بدن اين خارپشت مانند تمام خارپشتها از
خارپش 
خارهاي ريزي پوشيده شده است و سياهرنگ بهنظر ميرسد .خارپشتها در برابر سم مارها ،مقاومت زيادي دارند.

توپ خاردار!
خارپشتها ،توپهاي خاردار طبيعت هستند .اين جانوران به سبب
خارهاي نوکتيزي كه هنگام دفاع و خواب زمستاني بهكار ميبرند،
معروف شدهاند .اين جور وقتها ،خارپشتها بدن خود را جمع
ميكنند و به صورت يك توپ خاردار درميآيند .در قسمت پشت بدن

آنها ،که تقريب ًا گرد و پوشيده از خار است ،ماهيچههاي مخصوصي
وجود دارد كه همراه با پوست شل و انعطافپذير ،هنگام احساس
خطر يا خواب زمستاني به جانور كمك ميكند به شكل يك توپ
خاردار نفوذناپذير دربيايد .درست است که سطح بدن خارپشتها
پوشيده از خار است ،اما در زير بدن آنها خاري وجود ندارد.

خارپشت ايراني (برانت) در يک نگاه
نام فارسي :خارپشت ايراني (برانت)
نام انگليسيBrandt’s Hedgehog :
نام علميParaechinus hypomelas :
خانواده :خارپشتها ()Erinaceidae

جمعيت :نامعلوم
پراکنش :در جنوب و جنوب غربي آسيا
و در ايران در اغلب شهرستانها ،بهجز
مناطق شمالي و شمال غربي پراكنده است.
زيستگاه :خارپشت ايراني در بوتهزارها،
زمينهاي کشاورزي و باغها زندگي ميكند.
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اندازه :طول بدن اين پستاندار در حدود
 210تا  290ميليمتر و طول دم آن در حدود
 10تا  40ميليمتر است .وزن بدن خارپشت
ايراني به  400تا  700گرم ميرسد.

ريختشناسي :اين خارپشت جثهاي گرد و
توپيشکل دارد .روي بدن از خار پوشيده
شده و گوشها مثلثيشکل و بسيار بلند
است .بهطوري که وقتي از پشت به اين
جانور نگاه ميکنيد ،گوشهايش ديده
ميشود .رنگ کلي بدن اين جانور سياه
بهنظر ميرسد ،زيرا با وجودي که هر
خار يكي در ميان از نوارهاي زرد و سياه
تشکيل شده ،نوار انتهايي سياه است و
رنگ بدن را مشخص ميکند.
خارپشت ايراني بلندترين خار را در
ميان خارپشتها دارد و طول آن به 38
ميليمتر هم ميرسد .گاهي بهنظر ميآيد
ت ايراني به رنگهاي گوناگوني
كه خارپش 
ديده ميشود که بهدليل رنگهاي گوناگون
زير بدن آن است .موهاي زير بدن اين
خارپشت از سياه تا سفيد متغير است.
رژيم غذايي :خارپشت ايراني اغلب از

ميوهها ،حشرهها و بيمهرگان و گاهي از
موش ،مارمولك و مار تغذيه ميكند.
زادآوري :خارپشت ماده اوايل
بهار تا آخر تابستان ،بچه ميزايد.
وضعيت حفاظتي :در ايران ،دربارهي وضعيت
جمعيت اين گونه نگراني وجود ندارد.
نقشهي پراکندگي در ايران:

خارپشت ايراني

راه مبارزه با خارپشتها
خارپشتها به خاطر دارا بودن خار ،دشمنان طبيعي اندكي دارند.
ولي با اين وجود برخي از اين دشمنان ،براي آنكه پوزهشان با
خارهاي آنها زخمي نشود اين پستاندار را مجبور ميكنند باز شود.
براي اين كار آنرا درون نهر آب مياندازند! در اين حالت ،خارپشت
از هم باز ميشود و جانور مهاجم ،خارپشت بيدفاع را ميخورد.
خوابآلودهاي خاردار!
خارپشتها در اواخر پاييز و اوايل زمستان ،به خواب زمستاني
فروميروند .در اين فصلها ،تعداد ميوهها ،بيمهرگان و خونسرداني
مانند مار و مارمولک به شدت کاهش مييابد .بهنظر ميرسد از آنجا
که خارپشتها غذايي براي خوردن پيدا نميکنند ،به خواب زمستاني
فروميروند .براي اين كار ضربان قلب آنها از  190بار در دقيقه به 3
تا  15بار در دقيقه كاهش مييابد .خارپشتهاي ماده بعد از بيدار شدن
از خواب ،کار مهمي دارند :بهدنيا آوردن فرزندان!
شکارچي مار
خارپشتها از آنجا كه در مقابل سم مقاومت زيادي دارند،
ت به
ميتوانند از جانوران سمي مانند مار و ...تغذيه کنند .خارپش 
آرامي به مار نزديك ميشود و در يک فرصت مناسب ،با سرعت
خارپشت گوشبلند يكي از  4نوع خارپشتي
است كه در ايران زندگي ميكند و تفاوتهاي
جزئياش با خارپشت ايراني ،باعث شده است
كه معموال ً آنها را با هم اشتباه بگيرند.

خارپشت در باور كهن

خارپشت نماد مادر کبیر است و در دین زرتشت ،دشمن مار و
مور (از جانوران زیانرسان) بهشمار ميرود .اما در دين مسیح،
شر به پا کن و دزد تاکهای انگور است .اين جانور نماد پرتو نور
است و در برخي فرهنگها ،آنرا پديدآورندهي آتش ميدانند.

زياد و به صورت ناگهاني به آن حمله ميکند .پس از گرفتن مار،
آنرا با خارهايش محكم به زمين ميخکوب ميكند و با دندانهايش
مهرههاي پشت آنرا ميشكند و شكارش را ميخورد.

حيوان خانگي دوستداشتني!
در نقاط گوناگون دنيا ،خارپشتها يكي از حيوانات محبوب خانگي
هستند .نگهداري از خارپشتها راه و روش خاصي دارد كه از همه
مهمتر ،فهميدن زبان خارپشتهاست! اگر آنها شبيه توپ خاردار
شوند ،يعني بسيار ترسيدهاند .اما اگر تنها خارهاي جلوي سرشان را
بلند كنند ،يعني به چيزي مشكوك هستند .اگر يك خارپشت مانند
مار صداي هيس هيس دربياورد ،عالمت ميدهد كه از من دور
شو ،من يا ترسيدهام يا از تو خسته شدهام! اما اگر جيغ بكشد ،يعني
زخمي شده است يا چيزي وجود دارد كه او را بهشدت ميترساند
و عصباني ميكند.
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