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 در  حیات وحشموزه  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 951

 

 حیات وحش ایران

سرزمین عزیز ما ایران از معدود کشورهایی است که به لحاظ موقعیت 

های متنوع و به واسته آن گونه جغرافیایی خاص خود دارای زیستگاه

های مختلف گیاهی و جانوری می باشد. وجود رشته کوههای سر به فلک 

کشیده البرز و زاگرس جنگلهای سرسبز و پر طراوت شمال ، اکوسیستم 

پر رمز و راز فالت مرکزی ایران ، جنگلهای شگفت آور حرا ، تاالب 

مرز و بوم به  های متعدد و همه و همه باعث گردیده است که این

 [1].عنوان یکی از منحصر به فردترین کشورهای دنیا لقب گیرد

گونه پرنده  ۰۸۸گونه گیاهی ، متجاوز از  ۰۸۸۸همچنین رویش پیش از 

گونه پستاندار )شامل بزرگترین و کوچکترین  ۰۶۸، افزون بر 

جذابیت بر  …گونه خزنده و دوزیست و  ۲۲۸پستاندار دنیا( ، حدود 
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طبیعت ایران می افزاید. آشنایی با این مواهب الهی و استفاده از 

جلوه های پرشکوه وحیرت انگیز آن میسر نمی گردد مگر با دیدن وعالقه 

 .مند شدن به آن

 :ما شما را به تماشای این زیبائیها دعوت می کنیم

ویژه نامه ای برای حیات وحش ایران )مواظب حیات وحش ایران این 

 ایه بزرگ باشیم (سرم

 نظر کارشناسان در مورد حیات وحش ایران

 بدرود، مرغزارهای ایران ویج

 ! تصویر دشنه و تشنه در جنگل گلستان

 دکترناصر کرمی

هنگامی که جانداری را می کشید، در دل با او بگویید: همان نیرویی 

که تو را می کشد، مرا هم خواهد کشت و من هم خورده خواهم شد، 

مان قانونی که تو را به دست من گرفتار کرد، مرا هم به دست زیرا ه

تواناتری گرفتار می کند. خون تو و خون من نیستند مگر شیره ای 

 * .که در رگ های درخت آسمان جاری است

جانداران ایران، اما عمدتا از این روی به دیاری دیگر رخت 

گار دیگر برنبستند که کسی می خواست به قصد خوردن بکشدشان. روز

شده بود و جای امنی نمانده بود، برای هیچ جانداری. جاده ها، 

حتی راه  …دیرک های برق، اتاقک های سیمانی، ماشین های حفاری و 

یافتند تا ستیغ های برفگیر که نیم فرسخ ارتفاع شان بود. کسب 

لقمه نانی برای اینهمه دهان باز منتهای آرزوی همه شد و فراموش 

ن دهان های باز همیشه نمی تواند از گوشت و پوست خویش کردند که ای

تغذیه کند. کوبیدند و کندند و پیش رفتند، بی بیم آنکه بی برگ و 

باری ابدی سرزمینی بزرگ بهای گزافی است برای چند صباحی دیگر سیر 

 [2].شدن چند نفری دیگر

درصد آهوان  ۰۸دهه بیش از  ۳این تفنگ ها نبودند که در کمتر از 

ایران را از پای درافکندند، آنها را گریز اجتناب ناپذیر به صخره 

سارهای دوردست از پای درآورد. صخره هایی که امن تر بود از آن 

جهت که دیرتر پای انسان به آن می رسید، اما در آنها گرسنگی و 

تشنگی هر جنبنده ای را از پای درمی آورد. جاده ها را کشیدند و 

اکنان بی زبان این زیستبوم به کجا خواهند رفت. هرگز نگفتند که س

شهرک ها را گستراندند تا هرجا که کف دستی زمین بود و هرگز 

نیندیشیدند که ساکنان قبلی چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد، ساکنان 

 جدید چه طرفی خواهند برد از زیستن در سرزمین بی زاد و زیست؟

* * * 



 

 

که پیش از این در مجالت حیات وحش بر اساس آمار سرشماری حیات وحش 

 ۰۳۰۸و  ۰۳۰۶و سفر منتشر شده است، درفاصله دو سرشماری سالهای 

درصد از شمار حیات وحش در ایران کاسته شده است. این  ۰۸حدود 

آمار تکان دهنده حکایت از آن دارد که روند شتابناک قهقرای طبیعت 

دهه گذشته  ۳حاضر آغاز شده است، طی در ایران که از ابتدای قرن 

نه تنها کاهش نیافته، بلکه ابعاد گسترده تری نیز پیدا کرده است. 

این روند تا کجا تداوم خواهد یافت؟ سرنوشت طبیعت ایران و 

 زیستمندان بی پناه آن چه خواهد شد؟

برای یکی از گونه های حیات وحش ایران، یوزپلنگ آسیایی، با بودجه 

یط زیست سازمان ملل، دفتر و دستک گسترده ای راه افتاده برنامه مح

است تا از انقراض قریب الوقوع آن جلوگیری کنند. چند وقت پیش 

کارشناسی به نام جورج.بی.شالر از طرف سازمان ملل به ایران آمد 

تا از وضعیت پروژه حفاظت از یوز ایرانی گزارشی تهیه کند. دو 

ی این است که در ایران اساسا فراز قابل توجه گزارش او، یک

کارشناسی که بتواند رد یوز را شناسایی کرده و به تعقیب او 

اساسا در ایران اراده جدی  …بپردازد، وجود ندارد و دیگر اینکه 

برای حفظ یوز دیده نمی شود. وقتی که این اراده حتی برای حیوانی 

ازمان ملل که پروژه بسیار متمول! و حامی بسیار قدرتمندی همچون س

را در کنار خود دارد، به چشم نمی خورد، چه انتظاری داریم برای 

حفاظت از گونه های دیگری که جز خدای خود پناهی ندارند؟ چرا باید 

وضعیت حفاظت از زیستگاه های طبیعی در ایران حتی از بسیاری 

 کشورهای آفریقایی و آسیایی بدتر باشد؟

* * * 

اختصاص دارد به بررسی وضعیت حیات وحش همه صفحات ایرانشهر امروز 

در ایران. همکاران ما در این باره با گروهی از کارشناسان صاحبنام 

به گفت وگو نشسته و گزارش هایی نیز از آخرین وضعیت شماری از 

گونه های خاص جانوری تهیه کرده اند. اینهمه، فقط برای اینکه 

باختگی روزافزون برگ یادآور شویم هرکدام چقدر سهم داریم در رنگ 

 .و بار این سرزمین

 

 های حیات وحش ونقش آن در زندگی انسانارزش-1-2

 

وحش برای من شهرنشین مهم است؟ آیا کشته شدن آیا حفاظت از حیات

یوز، پلنگ، خرس، کفتار، گوزن یا سایر جانوران وحشی، در کیلومترها 

 ؟دورتر از شهر محل سکونتم، تأثیری بر زندگی من دارد



 

 

های زیاد چرا باید از کشته شدن آنها ناراحت شوم؟ آیا صرف هزینه

ها، ضروری است؟ این حفاظت چه اهمیتی دارد؟ آیا جهت پاسداشت آن

با وجود انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران در ایران، اتفاقی 

افتاد که حاال از انقراض بقیه بترسم؟ و صدها سؤال دیگر از این 

 !ها، بیایید اندکی با هم بیندیشیمپاسخ آن قبیل؟ جهت یافتن

 

طور عام، دربرگیرنده تمامی گیاهان و جانورانی وحش، بهواژه حیات

طور خاص داللت بر تمامی آموز نباشند و بهاست که اهلی و دست

کنند. دارانی دارد که در محیط طبیعی خود یا شبیه آن، زندگی میمهره

اخیر مواردی از شکار غیرمجاز و کشتن  هایها و ماهمتأسفانه در سال

های شدید کنشگران وحشیانه جانوران وحشی گزارش شده است که نگرانی

قالده  ۰۰دنبال دارد. کشته شدن زیست و مسائل اجتماعی را بهمحیط

کشته به امسال تعلق  ۰۲سال گذشته که از این تعداد، 6پلنگ در 

یک دهه اخیر توسط عوامل  یوزپلنگ ایرانی طی ۳۸دارد و مرگ بیش از 

نظیر را های کمگونهها(، ایندست محلیانسانی )در اثر تصادف یا به

 .تا مرز انقراض پیش برده است که این آمار در نوع خود فاجعه است

 

راه، هایش، تکه پاره کردن کفتار راهکشتار وحشیانه خرس با توله

بریده شده، باه دمرو7خوار، الشه سر بریدن حیوان کمیاب رودک عسل

بار نسبت ها،... و سایر خبرها و تصاویرِ رفتارهای خشونتکشتار گوزن

ها، روزی نیست که از های طبیعی آنوحش و تخریب زیستگاهبه حیات

راستی آیا وجود گوشه گوشه ایران بزرگ، شنیده یا دیده نشود. به

تیشه به  ارزش است که چنین روزافزونوحش برای ما اینقدر بیحیات

 زنیم؟مانده میریشه همین تعداد انگشت شمار قالده یا رأس باقی

 

وحش را مرور های حیاتها، بگذارید باهم ارزشبرای پاسخ به این سؤال

بخش زیر مورد بررسی ۰توان در وحش را میکنیم. اهمیت و ارزش حیات

 :قرار داد

  اکولوژیکی و بیولوژیکی(شناسی )شناسی و زیستوحش از نظر بومارزش حیات-1-3
هایی( است گانی )اکوسیستمسازهوحش، بخشی از سیستم پیچیده بومحیات

ها نقش اساسی دارد و سازهوری و پایداری بومکه در افزایش بهره

های شناختی و فعالیتهای زیباییانسان برای تأمین آب، غذا، ارزش

چرخه حیات، زنجیره تفریحی خود به آن وابسته است. اما چگونه؟ اگر 

وحش شناسی را درنظر بگیریم در واقع این حیاتحیات، و یا حرم بوم

شود های مواد و انرژی میها و چرخهسازههست که باعث پایداری بوم

افشانی، پراکنش و کاشت بذرها، ها، گردهاز طریق همچون تنظیم جمعیت



 

 

خواری حیوانات زا، حفظ پاکیزگی محیط با الشهکنترل موجودات بیماری

اهلی و وحشی، شخم زدن خاک، افزایش هوا دهی خاک، افزایش نفوذپذیری 

آب در خاک، بهبود تشکیل هوموس، تنظیم تراکم موادمعدنی، و غیره. 

رود جمعیت بگذارید مثالی بزنم. وقتی نسل گونه شکارگری از بین می

ن مطلب یابند. ایجانوران دیگر که طعمه آن جانور بودند افزایش می

بیان داشت که بدون استثنا هر  ۰۰7۲همان است که داروین در سال 

جفت موجود زنده چنان که از طریق محیط اطراف و دیگر جانداران 

زودی مملو یابد، که زمین بهاش به حدی افزایش میکنترل نشود، جمعیت

 [3].گرددهای آنها میاز بچه

 

رهم خوردن تعادل طبیعی شده ها، باعث باین افزایش جمعیتِ سایر گونه

آورد. مثال با انقراض وجود میهای دیگر و شدیدتری را بهو خسارت

های عنوان آفتی به زمینپلنگ، جمعیت گراز افزایش یافته و به

تواند گاهی چنان شود. این خسارت میور میها حملهکشاورزی و باغ

هاجرت به شهرها شدید باشد که کشاورز را مجبور به رهاسازی زمین و م

دنبال آن، مشکالت شهرنشینی را زیاد و همچنین در اثر این کند و به

 .شودهای فراوان دیگری به آن تازه مهاجر وارد میمهاجرت، آسیب

 

شاید بگویید که باید آن گراز هم از بین برود؟ در اینجا باید 

هم  ها در زنجیره حیات بهصورت حلقهیادآور شد که تمام جانوران به

ای از این زنجیره سازه مفید هستند. اگر حلقهمتصل بوده و برای بوم

ش را از دست های نخستیناز بین برود، دیگر آن زنجیره توانایی

طور مثال، باید بدانیم که گراز را باغبان طبیعت یا دهد. بهمی

های اند زیرا این جانور در انتشار دانهتراکتور طبیعت نام نهاده

در طبیعت و زیر و رو کردن خاک نقش مهمی دارد. عالوه بر درختان 

تنها سبب افزایش نفوذپذیری آب در خاک و غنای آن، گرازها نه

 .دهندشوند، بلکه خطر مرگبار سیل را هم کاهش میحاصلخیزی آن می

 

گیرد را مهری قرار میبگذارید جانور مهم دیگری که بسیار مورد بی

ست. همانی که چند روز پیش فیلمی را دیدیم مثال بزنم و آن کفتار ا

طور راه زیبایی را بههایشان، کفتار راهکه چندین نفر به کمک سگ

وحشیانه تکه پاره کردند. کفتارها نقش بسیار کلیدی در طبیعت بازی 

کنند و بخاطر همین، آنها را رفتگران طبیعت یا شهردار طبیعت می

غذای دیگر جانوران، الشه  اندهنامند زیرا آنان با خوردن بازممی

جانوران و...، به پاکسازی محیط طبیعی و محل زندگی جانوران دیگر 

ها، با تغذیه از حیوانات مرده، در تمیز کنند. در حقیقت آنکمک می

ها، ها و آلودگیداشتن طبیعت و جلوگیری از انتشار انواع بیمارینگه



 

 

ها در مورد اهمیت النقش بسیار مهمی دارند. و از این نوع مث

 .وحش، بسیارندحیات
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وحش شامل کسب سود از تجارت، های کسب ارزش اقتصادی از حیاتروش

وحش است. های مرتبط با حیاتوحش و یا حرفهخرید و فروش محصوالت حیات

روش توانند شامل مواردی همچون فعبارت دیگر، این درآمدها میبه

مجوز شکار، فروش گوشت، پوست، یا سایر محصوالت جانبی باشند که 

وحش مانند های مرتبط با حیاتباعث درآمدزایی جوامع محلی از شغل

 .ونقل باشندها و صنایع حملها، رستورانراهنمایان، هتل

 

زیر شاخه؛ شکار برای بقا و زیستن، شکار تجاری، و ۳بحث شکار، به 

توانند شود که هر کدام در مواقع خاصی میبندی میشکار ورزشی، دسته

طور محدود، مورد تأیید باشند. باید متذکر شد که شکار در اقتصاد به

ایران جایگاهی ندارد، بدین معنا که در این زمینه سازماندهی شغلی 

 .صورت نگرفته است

 

خوشبختانه در کشورما، کسی را نداریم که برای امرار معاش، به 

وحش محتاج باشد و بیشتر مجوزهای شکارها برای اهداف یاتشکار ح

های گیاهی تجاری یا ورزشی هستند. از آنجایی که شتاب نابودی گونه

درصد بیشتر از متوسط جهانی است، ۰66کم و جانوری در ایران، دست

دهه قبل کاهش پیدا کرده است، ۳درصد نسبت به ۰۸تعداد وحوش ایران 

وحش اند، و حیاتوحش خود را از دست دادهد حیاتدرص۰۸۸بعضی از مناطق 

مانده بسیار کم، شکننده، رو به انقراض و با تهدیدهای باقی

زیستی همچون خشکسالی، مواجه هستند، دیگر چنین فرصتی برای محیط

وحش، برداری از شکار حیاتایران وجود ندارد تا برای بهره

زیست، در این ناسان محیطریزی کند. از همین رو، اکثر کارشبرنامه

زیست محسوب کرده و خواستار اعالم وضعیت، شکار را جنایت علیه محیط

 .عنوان سرزمین شکارممنوع هستندایران به

 

زیستی باال، درآمدهای زیادی از بخش بسیاری از کشورهای دارای تنوع

ای از وحش دارند. کشورهایی همچون کنیا و تانزانیا که بهرهحیات

کنند اند، عمده درآمد خود را از این بخش کسب مینفت نبرده ذخایر

زایی و نه تاراج هایی را برای کسب درآمد و اشتغالو بدین وسیله روش



 

 

طوری که یکی از اند. بهکار گرفتهشان، بههای طبیعیو مصرف داشته

سال از عمر 7وحش برآورد کرده که یک ماده شیر طی اقتصاددانان حیات

که اگر کند، درحالیهزار دالر درآمد ایجاد می2۰۲کشور کنیا، خود در 

هزار دالر ارزش ۰۸خاطر استفاده از پوستش کشته شود، فقط این شیر به

گرد )اکوتوریست( را بسیار واضح بیان دارد. این مقایسه ارزش طبیعت

طور مستقیم و شغلی است که به ۲۰کند و این جدای از حدود می

شود. گرد در یک کشور ایجاد میاسطه حضور یک طبیعتغیرمستقیم به و

عنوان صنعتی در کنار وحش بهیافته، از حیاتامروزه کشورهای توسعه

وحش، که برای ما فعالیت در زمینه حیاتکنند درحالیصنایع دیگر یادمی

 .اهمیت استغیررسمی و بی

 

ا، بررسی درآمدهای میلیون دالری که سریالنکا، نپال، تانزانی

گان آفریقای جنوبی، آمریکا یا سایر کشورها، ساالنه از بازدیدکنند

کنند، به درستی جای خالی ایران در این صنعت شان کسب میوحشحیات

شود. برای کشور ما این ارزش پولساز گردشگری، شدیدا احساس می

گرد یا به نوعی تواند از طریق جذب گردشگر طبیعت )طبیعتمی

کشوِر دارای  2ق شود. از آنجایی که ایران یکی از اکوتوریست( محق

های زیستی در جهان بوده و پنجمین ها در اقلیم و گونهباالترین تنوع

تواند ضمن راحتی میهای گردشگری طبیعت است، بهکشوِر دارای جاذبه

ها هم مبادرت وحش و زیستگاهزایی و درآمدزایی، به حفظ حیاتاشتغال

 .کند

 

 شناختیوحش از نظر تفرجی، تفریحی و زیباییاتارزش حی-1-5

 

تفریحات سالم برای اهل هنر، عکاسان،  کنندهوحش، تأمینامروزه حیات

ویژه در طوری که مردمان بسیاری بهگردشگران طبیعت و... هستند به

یافته، بیشتر اوقات فراغت خود را صرف تماشای کشورهای توسعه

کنند. این افراد با ز آنها میبرداری اجانوران وحشی و عکس

گذار در طبیعت، مشاهده حیوانات وحشی و...، هایی همچون گشت وفعالیت

کنند. همچنین همچنین به افزایش سالمت روانی و جسمانی خود کمک می

های طوری که شرکتوحش، زیبایی خاصی دارد بههای حیاتمشاهده گونه

وحش در نمایش دنیای حیاتبزرگ سازنده تلویزیون و نمایشگرها، با 

های شکارگر وحشی همچون پلنگ و یوزپلنگ ویژه گونهشان، بهمحصوالت

ها دارند همتایی دارند، سعی در جلب توجه مشتریهای بیکه زیبایی

وحش را بیان های نهفته در حیاتکه این به روشنی اهمیت زیبایی

و موسیقی را  وحش بر ادبیات، شعرکند. عالوه بر آن، اثر حیاتمی

توان انکار کرد. ضمن آنکه با مطالعه و افزایش آگاهی در مورد نمی



 

 

ها وحش، بر میزان درک ما از این زیبایینحوه زندگی اجتماعی حیات

 [5].شودافزوده می

 

 وحش از نظر علمی، فلسفی، آموزشی و پژوهشیهای حیاتارزش-1-6
 

قیقت مطالعه روی حیات وحش که در حنتایج حاصل از مطالعه روی حیات

عنوان مثال، است به بیانی، پایه و اساس سایر مطالعات است. به

دست آمده از تحقیقات داروین )نظریه تکامل( تأثیر بسزایی نتایج به

شناسی و اخالقیات داشته است. بخاطر شناسی، زمینویژه بر علوم زیستبه

شناسان، دانشمندان ها، جامعهشناسان، فیزیولوژیستهمین است که بوم

وحش را به رشته خود علوم اخالق و... نتایج حاصل از مطالعات حیات

های توان روشوحش، میدهند. برای نمونه، با مطالعه حیاتتعمیم می

هایی را تری را برای مطالعه گیاهان و حیوانات یافت؛ روشمناسب

ری گیدست آورد؛ و از فرایند همهبرای کنترل زیستی آفات به

وحش های حیاتها، آگاهی یافت. عالوه بر آن، نحوه پاسخ گونهبیماری

های انسانی آموزنده است. آگاهی از به ازدحام جمعیت، برای جمعیت

های هیدروکربنه کلردار از مشاهده آسیب وارده کشسمی بودن حشره

 .دست آمده استوحش بههای حیاتگونهبه

انسان از گذشته همواره از امکانات متنوعی که طبیعت در اختیارش 

قرار داده، بهره برده است، ازجمله پتانسیل بزرگ طبیعت در فراهم 

هاست در تولید هزار گیاه شناخته شده که سال 7۸نمودن بیش از 

های انسانی داروهای سنتی و مدرن مورد استفاده بشر در درمان بیماری

ها های مختلف جانوران از خرسند. از سوی دیگر گروهاو دامی بوده

زیستی ای در تحقیقات علومهای زندهعنوان مدلها، بهگرفته تا کوسه

ها و و پزشکی مطرح هستند که بشر از آنها در شناخت عوامل بیماری

ها های مبارزه با بیماریسازوکار تأثیر داروهای جدید و کشف روش

زیستی در گیاهان و جانوران، دی و یا کاهش تنوعبرد. با نابوبهره می

ممکن است ما شانس شناسایی و ساخت صدها داروی جدید برای درمان 

برند و همینطور های گوناگون رنج میها انسان که از بیماریمیلیون

ها را از دست پیشگیری از لطمات اقتصادی سنگین حاصل از این بیماری

وحش، های پزشکی روی حیاتکه آزمایش بدهیم. البته الزم بذکر است

طوری که های طرفداران حقوق حیوانات را افزایش داده است بهنگرانی

ها را به چالش کشیده، و آن را نوعی جنایت، تضعیف صحت آن آزمایش

دانند. به هر حقوق حیوانات، و روشی کهنه، منسوخ و غیرانسانی می

شان، کمک بزرگی به دانش بیعیوحش در محیط طحال، مطالعه زندگی حیات

 .کندانسان می
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کسب وحش است که در نتیجهاین ارزش، پیامد کسب ارزش اقتصادی حیات

شود. زیستی میوحش، باعث باال رفتن آگاهی در مورد تنوعدرآمد از حیات

های اقتصادی، تفرجی، رزشعبارت دیگر، هنگامی که تک تک افراد از ابه

مند شوند، جامعه از این وحش آگاه و بهرهشناختی و... حیاتزیبایی

که یک فرد سالمت روانی عنوان مثال، هنگامیها سود برده است. بهارزش

یابد، افرادی که در جامعه با خود را با گردشگری در طبیعت باز می

 .شوندمیمند او برخورد دارند نیز از این ارزش بهره

 

 های غذاییوحش از نظر تأمین فرآوردهارزش حیات-1-8

 

زیستی، شالوده حیات بشر را تشکیل داده و همواره در تأمین تنوع

هزار سال قبل، ۰۲نیازهای بشر، نقش اساسی بازی کرده است. از حدود 

هزار گونه 7یعنی زمانی که انسان کشاورزی را آغاز کرد، بیش از 

منظور تأمین نیازهای غذایی زار گونه حیوانی بهگیاهی و چندین ه

مورد توجه انسان قرار گرفته است. بنابراین بدون تردید، فقدان 

طور مستقیم و یا غیرمستقیم های حیوانی و گیاهی بهبسیاری از گونه

تواند تأمین غذای انسان را دچار اختالل کند. از طرف دیگر می

گیری روری در مقیاس صنعتی و بهرهپرداختن انسان به کشاورزی و دامپ

درصد  ۰۸از تعداد معدودی از گیاهان و جانوران برای تولید حدود 

های نیازهای غذایی خود، منجر به کاهش تنوع ذخایر ژنتیک گونه

سازی در صنایع تولید حیوانی و گیاهی شده است. در نتیجه این یکسان

های تجاری اقد ارزشمواد غذایی، هزاران گونه حیوانی و گیاهی که ف

اند و به همراه تدریج ناپدید شده و از بین رفتهشدند، بهفرض می

 .آن، تنوع ژنتیک ارزشمند مربوط به آنها نیز از دست رفته است

 

 زیستوحش از نظر شاخص سالمت محیطارزش حیات-1-9
 

های زیادی دارند؛ آنها از یک ها، تشابهمجموعه جانوران و انسان

نوشند و از منابع غذایی گیاهی و کنند، از یک آب میمی هوا تنفس

کنند. بنابراین هرآنچه بر سالمت انسان تأثیر جانوری، تغذیه می

تواند بر سالمت جانوران اهلی و وحشی اثرگذار باشد. بگذارد می

های شهری، روستایی سازهای بر سالمت بومعالوه حیوانات تأثیر عمدهبه

وحش، نوعی بیمه طبیعت در ند. در نتیجه حیاتو یا طبیعی ما دار



 

 

عنوان شاخصی توانند بهروند و میشمار میبرابر حوادث ناگوار به

وحش و زیست مطرح شوند. پس اگر حاِل حیاتبرای تعیین سالمت محیط

 [3]مان خوب نباشد؛ حال ما هم خوب نیست، هست؟زیستمحیط

 

 وحش از نظر اخالقیارزش حیات-1-11

 

یافتگی فکری وحش عالوه بر آنکه نمادی از مدنیت و توسعهحفظ حیات

ها است، دارای ارزش اخالقی یعنی احترام گذاشتن به حیات تمام انسان

کشی از جانوران های خدای متعال است. امروزه بهرهموجودات و آفریده

برانگیزترین آید به یکی از چالشو رنج و ستمی که بر آنها وارد می

وحش های اخالق نظری و کاربردی تبدیل شده است. مسئله کشتن حیاتلهمقو

کند که عبارتند مشکل اخالقی ایجاد می۲برای غذا یا تجارت یا تفریح، 

ها. در نگاه اول؛ های آنسازی عالقهاز: تضعیف حقوق جاندارن و تباه

اگر شما اعتقاد داشته باشید که تمام جانداران دارای حقوقی هستند، 

پس کشتن آنها از نظر اخالقی اشتباه است و در اصطالح فالسفه، این 

عنوان پایان انسانیت تلقی کشتن نه فقط پایان یک زندگی بلکه به

شود. این یک تجاوز آشکار به حقوق جانوران است. همچنین از نگاه می

ها، یعنی ادامه ترین عالقه آنسازی مهمدوم؛ این کشتن باعث تباه

شود. جالب است بدانیم، جایی که حقوق حیوانات رعایت زندگی می

 .ها رعایت شودشود نباید انتظار داشته باشیم که حقوق انساننمی

 

تواند و ادعایی ندارد که با تمام آنچه بیان شد، این نوشته نمی

وحش است. همچنین های اهمیت و ارزش واقعی حیاتبیانگر تمام جنبه

توان بر حسب لایر یا ها را نمیاز این ارزشالزم بذکر است که بسیاری 

دالر ارزشگذاری کرد زیرا ارزش آنها بسیار باالتر از واحد پولی است 

عبارتی، برابر با بودن یا نبودن ما است. به هر حال، در گستره به

ترین حالت، یوزپلنگ آسیایی به بینانهوسیع کشور ایران، در خوش

رأس برآورد  ۰۸۸ده؛ گورخر ایرانی، قال ۰۸۸قالده؛ پلنگ، 7۸تعداد 

وحش وحش هم چندان امیدوارکننده نیست. حیاتشوند و آمار سایر حیاتمی

ترین عامل کاهش و رو هست که مهمایران با تهدیدهای فراوانی روبه

های آنهاست. این تخریب بیشتر وحش، تخریب زیستگاهتهدید جمعیت حیات

های کشاورزی یا ای طبیعی به زمینهسازی، تبدیل زمیناز جانب جاده

رویه، اشغال آبشخورها، استخراج معدن و نفت و خانه، چرای بی

شود. عالوه بر تخریب زیستگاه، سایر عوامل مهم خشکسالی اعمال می

های مرتبط تهدیدکننده دیگر نیز عبارتند از: ضعف اجرایی سازمان

و مراتع(؛ شکار  هازیست و سازمان جنگلحفاظت )سازمان حفاظت محیط

دخالت دادن مردم در امر آموزش مردم؛ عدممجاز و غیرمجاز؛ عدم



 

 

وحش به آگاهی اقشار مختلف مردم )نسبت به اهمیت حیاتحفاظت؛ عدم

همراه ترس مردم از جانوران وحشی و نداشتن انگیزه جهت حمایت و 

زیستی؛ استفاده از های محیطها(؛ کاهش غذا، آلودگیحفاظت از آن

ها. به هر حال، با این های مسموم؛ و استفاده از انواع تلهطعمه

ها و تهدیدها، همان است که هر روز مصیبت جدیدی را در تخریب

توان تصاویر کشتار وحشیانه مان شاهدیم. چطور میزیست و جامعهمحیط

تفاوت بود؟ نتیجه این افزایش شکار و کشتار جانوران را دید و بی

ت؟ چه نفرتی و چه خشونتی پشت این رفتارهاست؟ آیا غیرقانونی چیس

 .اینها نشان از گسترش خشونت در این سرزمین نیست

 

زیستی ما، ناشی از انقراض بدون شک بسیاری از مشکالت کنونی محیط

هاست. زیرا انسان های طبیعی آنوحش و تخریب زیستگاهیا کاهش حیات

وشت حیات سایر جانداران عنوان بخشی از طبیعت، سرنوشتش با سرنبه

زیست پیرامونش، پیوندی ناگسستنی دارد. بیایید حداقل و محیط

خودمان دروغ نگوییم زیرا حال ما خوب نیست؛ بخاطر اینکه بار بهاین

مان و مان خوب نیست! برگردیم به سؤال اولزیستوحش و محیطحال حیات

 آن این که، کشتن یا نکشتن؟ پاسخ شما کدام است؟

 

 آینده حیات وحش در دستان ماست-1-11
میالدی در شصت و هشتمین نشست مجمع  ۲۸۰۳در روز بیستم دسامبر سال 

عمومی سازمان ملل متحد، به منظور یادآوری اهمیت وجود بسیاری از 

های زیبای جانوری و گیاهی و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم گونه

ها، روز از این گونه در رابطه با پیامدهای مثبت و ضروری حفاظت

 .گذاری شدسوم مارس به عنوان روز جهانی حیات وحش نام

در رابطه با  CITES به گزارش ایرنا، سوم مارس روز تصویب کنوانسیون

های گیاهی و جانوری در معرض خطر است. این المللی گونهتجارت بین

ان به امضا رسید، نقش مهمی را در اطمین ۰۰7۳کنوانسیون که در سال 

های گیاهی و جانوری توسط تجارت جهانی از عدم تهدید بقای گونه

 .کندایفا می

روز جهانی حیات وحش یک فرصت برای یادآوری ضرورت مبارزه با جرایم 

علیه حیات وحش است که پیامدهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی 

 [3].بسیار مضری برای جوامع بشری دارند

 

آینده حیات وحش در دستان ماست"، به عنوان شعار روز جهانی عبارت "

انتخاب شده است. در کشورهای آسیایی و  ۲۸۰6حیات وحش در سال 



 

 

ها است و شعار این روز آفریقایی، تمرکز این شعار بر حفظ بقای فیل

شود. سایر کشورهای ها در دستان ماست" بیان میبه صورت "آینده فیل

های جانوری موردنظر خود را در قالب این گونه توانندجهان نیز می

 .شعار حفاظت کنند

 

های متعددی رو به رو است. به عنوان امروزه حیات وحش جهان، با چالش

توان به توسعه کشاورزی و شهرنشینی، چرای ها میترین این چالشمهم

گاه، شکار غیرقانونی و قاچاق بیش از حد دام، از بین رفتن سکونت

المللی های مجرم بینها و سازمانای جانوری و گیاهی توسط گروههگونه

های ها، ببرها و گونهها، کوسهها، کرگدنها، پنگوئناشاره کرد. فیل

هایی از جانوران در معرض بسیار نادری از درختان، تنها نمونه

ها در سراسر انقراض هستند که هرروز شاهد شکار غیرمجاز و قاچاق آن

میالدی،  ۲۸۰۲تا  ۲۸۰۸های ای که تنها بین سالم؛ به گونهجهان هستی

ها به هزار فیل به طور غیرقانونی شکار شدند تا عاج آن ۰۸۸بیش از

 .دالر به ازای هر کیلوگرم به فروش برسد ۰۰۸۸قیمت 

های اخیر با از بین بردن عالوه بر این، تغییرات آب و هوایی سال

های جانوری و گیاهی بقای گونه منابع طبیعی، یک تهدید جدی برای

 .شودمحسوب می

 :راهکارهاي ساده برای مقابله با خطرات مذکور

های عمومی و اجتماعی برای انتشار شعار امسال استفاده از رسانه -۰

 "کنید: "آینده حیات وحش در دستان ماست

ترین پارک ملی، آکواریوم، پناهگاه حیات وحش، موزه یا به نزدیک -۲

ترین و زیباترین جانوران و گیاهان زمین ی بروید تا عجیبباغ مل

 .را از نزدیک ببینید

 

اندازی در رابطه با روز جهانی حیات وحش، یک کمپین جدید محلی راه -۳

 .کنید

ها، با دوستان و آشنایان درباره اهمیت حفظ در مدارس و دانشگاه -4

 .گیاهان و جانوران وحشی صحبت کنید

یی گیاهی استفاده کنید. تغییر رژیم غذایی یک نفر از رژیم غذا -2

تن دی اکسید  ۰84۰4های غذایی گوشتی به گیاهی، موجب کاهش از رژیم

شود. برای مقایسه باید گفت ای در هر سال میکربن و گازهای گلخانه

توان حتی با تبدیل اتومبیل بنزینی به یک اتومبیل هیبریدی نیز نمی

 .ای را کاهش دادی گلخانهتا این حد تولید گازها



 

 

یک نمایشگاه عکس از حیات وحش برگزار کنید و درآمد حاصل از آن  -6

 .های فعال در این حوزه بدهیدرا به سازمان

از خرید پوست و خز حیوانات و البسه تولید شد با استفاده از آن  -7

 .خودداری کنید

و در اجرای  در یک سازمان حامی محیط زیست و وحیات وحش عضو شوید -۰

 .یک پروژه محلی حفاظت از حیات وحش همکاری کنید

از خرید کاالهایی که با استفاده از پوست یا اجزای بدن حیوانات  -۰

 اند، خودداری کنید.های در معرض خطر ساخته شدهوحشی و گونه

 

 وحش را حفظ کنیمچگونه حیات-1-12

 

انگیز برای سالی سیاه و هول ۰۲سال -شهر < محیط زیست ایران 

قالده پلنگ و شماری دیگر از  ۰۰رحمانهوحش کشور بود. کشتار بیحیات

ویژه شلیک به یک راس گوزن زرد در پارک وحش، بههای مختلف حیاتگونه

رحمانه قرار ای در پشت این کشتار بیپردیسان نشان داد که اراده

 .دارد

عنوان متولی به زیسترفت سازمان حفاظت محیطبراین اساس، انتظار می

انگیز وحش کشور با آسیب شناسی پرده از این ماجرای غمحفاظت از حیات

ای کنندهبردارد اما این سازمان هنوز نتوانسته است توضیح قانع

زیست تالش دراین باره منتشر کند. در عین حال، کارشناسان محیط

ی شوند کنند با ارائه راهکارهای علمی و فنی مانع از ادامه روندمی

تواند حیات وحش کشور را به ورطه نیستی بکشاند که تداوم آن می

کننده است. اکنون هم جمعیت حیات وحش کشور بسیار نگرانکمااینکه هم

ساالری، متخصص  ای است به قلم دکتر عبدهللاآید مقالهآنچه در پی می

اکولوژی و مدیریت حیات وحش درباره آموزش شکارچیان و نقش آنها 

ر حفظ حیات وحش؛ موضوعی که تاکنون کمتر مورد توجه مسئوالن د

 [3].زیست قرار گرفته استمحیط

 

های شکاری در دهه اخیر، موجب مخاطرات مختلفی گسترش دسترسی به سالح

وحش شده برای افراد حامل سالح، همراهان و به ویژه طبیعت و حیات

در اداره اسلحه  است. آموزش اجباری که برای گرفتن مجوز حمل سالح

شود بیشتر به مسائل ابتدایی و امنیتی حمل و مهمات ارتش برگزار می

سالح اشاره دارد حال آنکه آموزشی جامع که دربرگیرنده همه مسائل 

رسد. هدف در مقوله شکار باشد امری مهم و بسیار ضروری به نظر می

تر از از آموزش شکارچیان قبل از اعطای دفترچه شناسایی، چیزی باال



 

 

ها برای تربیت شکارچیانی مسائل امنیتی و سالمتی است. این آموزش

که اهمیت همراهی با قانون و رفتار  دوستکارآزموده، مسئول و طبیعت

دانند ترتیب یافته است. این برنامه نقطه اخالقی در شکار را می

شروع بسیار خوبی برای مبتدیان و همچنین یادآوری خوبی برای 

 .ن این رشته استپیشکسوتا

 

هدف غایی و نهایی برنامه آموزشی شکارچیان، ادامه داشتن سنت شکار 

گری است. آموزش صحیح داشتن اخالق و منش شکارچینگهمسئوالنه و زنده

پذیری شکارچیان شکارچیان کمک شایانی به بهبود رفتار و قانون

یراندازی کند. با آموزش جامع شکارچیان نه تنها حوادث ناشی از تمی

پذیری، یابد بلکه این آموزش به بهبود مسئولیتو شکار کاهش می

محیطی در مبتدیان و تشویق پیشکسوتان افزایش تجربیات و دانش زیست

کند. رفتار اخالقی و همچنین مشارکت فردی به انتقال تجربه کمک می

در امر حفاظت، هر دو از ضروریات حفظ سنت شکار و منش این حرفه 

آموخته و باتجربه هرگز تبدیل به یک شکارچی یک شکارچی دانشاست. 

شود مگر با رفتار مسئوالنه؛ یعنی ادب، احترام متقابل واقعی نمی

جانبه در حفاظت از وحش و طبیعت و مشارکت همهبه مردم، حیات

 .زیستمحیط

 

 ارکان اصلی آموزش-1-13
 

رود مگر زمانی که خود پذیری: شکارچی مسئول به شکار نمیمسئولیت

دقتی رود و مرتکب بیرا آموخته بیابد و هرگز به شکار غیرقانونی نمی

کند. گذارد و منصفانه شکار میشود. این فرد به قوانین احترام مینمی

الزم به یادآوری است که رفتار شکارچی و تلقی دیگران از آن، 

 [4].ای بهتر برای صید و شکار استننده آیندهکتضمین

 

های ایمنی مربوط به شکار شامل های ایمنی: مهارتیادگیری مهارت

ایمنی تجهیزات، حمل و نگهداری سالح و مهمات و همچنین ایمنی در 

تیراندازی است که باید از یک فرد متخصص و مدرس آزموده و بااخالق 

 .کسب شود

 

الزم این فن شامل اصول حمل و نگهداری سالح و کسب دانش الزم: دانش 

مهمات، تیراندازی صحیح، فنون شکار جوانمردانه و همچنین یادگیری 

قوانین و مقررات مربوطه است. بهتر است قبل از اینکه فردی طریقه 



 

 

شلیک را یاد بگیرد نحوه عملکرد و کاربرد آن سالح به فرد آموزش 

 .داده شود

 

ش اساسی تبدیل شدن به یک شکارچی واقعی مشارکت جانبه: بخمشارکت همه

داشتن در حفظ و حراست از همین سنت به عنوان یک ورزش است. این 

ها و تجربیات خود به دیگران، همکاری و مسئله شامل آموختن مهارت

 .بانان و حفظ حقوق دیگر شهروندان استمحیط احترام به

 

بدیل شکار به یک ورزش همواره باید به خاطر داشت که تالش برای ت

قابل احترام بدون مشارکت مسئوالنه در آموزش به دیگران و همکاری 

 .شودبانان محقق نمیفعال با محیط

 

 وحشنقش مدیران در حفاظت از حیات-1-14

 

وحش کمتر یا به وحش نگهداری جمعیت حیاتوظیفه اصلی مدیران حیات

منطقه برای جلوگیری از تخریب  (Carrying Capacity) اندازه ظرفیت برد

زیستگاه و پویایی جمعیت است. برای این منظور، مدیران به پیشینه 

تاریخی جمعیت، شرایط کنونی زیستگاه، نرخ مرگ و میر و زاد و ولد 

گیری نیازمندند. و اطالعات تناسب جمعیت بالغ و میزان موفقیت در جفت

تیار دارند تا جمعیت برای تحقق این منظور ابزارهای مختلفی در اخ

وحش و زیستگاه را به توازن برسانند. این ابزارها عبارتند حیات

وحش ؛ بهبود شرایط اکوسیستم؛ شکار و قوانین از: پایش جمعیت حیات

جایی بین زیستگاهی و کنترل و مربوطه ؛ مدیریت گوشتخواران؛ جابه

هستند که وحش. مواردی که ذکر شد ابزارهایی های حیاتپایش بیماری

وحش برای ایجاد توازن در اکوسیستم و مدیریت منطقه مدیران حیات

کار گیرند و نیاز اساسی برای تحقق مدیریت مورد حفاظت خود باید به

موفق، داشتن منابع مالی و انسانی کافی است و نقش بارز شکارچیان 

 .پوشی استدر این راستا غیرقابل چشم

 

 وحشحیات نقش شکارچیان در مدیریت-1-15
 

وحش یکی از منابع تجدیدپذیر طبیعی است شکارچیان از آنجا که حیات

کنند. شکار به حفظ توازن و پویایی جمعیت در زیستگاه کمک می

قانونمند هرگز و هیچ کجا منجر به انقراض یا در معرض خطر قرار 



 

 

وحش نشده است. این افراد نقش اساسی در فراهم آوردن گرفتن حیات

وحش در سراسر دنیا برعهده میدانی مورد نیاز مدیران حیات اطالعات

اصلی در بحث مدیریت، فراهم آوردن پشتیبانی مالی،  دارند. دغدغه

چگونگی حفاظت از زیستگاه و تحقیق در این زمینه است. مبالغ اخذ 

تواند های اخذ شده میهای شکار و سایر هزینهشده برای صدور پروانه

وحش مورد توجه ردرآمد و پایدار برای مدیران حیاتبه عنوان منبعی پ

دار بر لوازم های هدفتوان با وضع مالیاتقرار گیرد. عالوه بر این می

شکار، مهمات و ماهیگیری برای امر حفاظت و پژوهش، درآمدکسب کرد. 

کردن کردن پول، زمان و تالش در فراهمدر این صورت شکارچیان با هزینه

نقش مؤثرتری از دیگر اقشار جامعه در امر حفاظت اطالعات میدانی 

 .کنندوحش بازی میاز حیات

 

 هاتوانند با تشکلعالوه بر بهبود شرایط مالی و انسانی آنها می

(NGO) یا تعاونی اقدام به نخجیرداری(GAME RANCHING)  و سایر

 .های پژوهشی در این حوزه کنندفعالیت

 

  :وحشارچیان برای کمک به مدیریت حیاتهای سازنده شکترین فعالیتمهم

  های شکاربهبود وضعیت مالی و اقتصادی از طریق پرداخت هزینه -الف

های گیری از تروفهآوردن اطالعات میدانی از منطقه و نمونه فراهم -ب

  برداشت شده برای مطالعات آینده

به های میدانی و سرشماری به دلیل شناخت و تجرمشارکت در بررسی -ج

  کافی

  ها و فراهم آوردن اطالعاتهمکاری در جهت تکمیل پرسشنامه -د

های خصوصی به صورت تعاونی یا سمن با مشارکت تأسیس شکارگاه -هـ

 زیستسازمان حفاظت محیط

 

 لزوم بهبود یافتن وجهه شکارچیان-1-16

 

اند اما وحش همواره حامی شکار مسئوالنه بودهحافظان باوجدان حیات

های نما سبب تخریب وجهه شکارچیناشایست برخی از افراد شکارچی رفتار

واقعی میان عامه مردم شده است و در نتیجه گروهی از مردم، 

 .اندها را در جرگه شکارچیان قرار دادهشکارکش

 



 

 

های موافق و مخالف شکار در یک به خاطر داشته باشیم تعداد گروه

نظر ممتنع دارند. هنر یک  سطح است و عده کثیری هم در این زمینه

شکارچی مسئول، ترغیب عامه مردم به احترام گذاشتن به سنت شکار 

 .با رفتار مسئوالنه خود است

 

  :توان ذکر کرد که عبارتند ازراهکارهایی برای بهبود این شرایط می-1-17

های یک شکارچی مسئول همواره باید در بهبود بخشیدن زیستگاه -

  .وحش تالش کندحیات

این افراد با کمک به حیوانات درمانده و مجروح و همکاری با  -

بانان و متخصصان این حوزه، این موجودات باارزش را از ورطه محیط

  .نابودی نجات بخشند

شکارچیان دیگر را هم در این راستا به رفتار مسئوالنه و شکار  -

  .اخالقی تشویق کنند

وحش است اما امی حیاتباید به یاد داشت که اگرچه قانون، ح

های بیشتر برای شکار است. احترام به مداری حافظ و حامی فرصتاخالق

حقوق دیگران حین شکار و همچنین احترام به طبیعت همواره از سوی 

شود. تیراندازی به سوی حیوانی که خارج شکارچیان باتجربه لحاظ می

شود آن موجود می از برد مؤثر سالح است موجب زخمی شدن و از بین رفتن

بدون آنکه چیزی به دست شکارچی برسد؛ پس قبل از کشیدن ماشه اندکی 

 .تأمل الزم است

وحش( به زیبایی، مفهوم آلدو لئوپولد)پدر علم مدیریت حیات

رفتار اخالقی »گوید: مداری در شکار را توضیح داده است. او میاخالق

اظری بر عملش نباشد صحیح، رفتاری است که شکارچی زمانی که هیچ ن

انجام دهد ولو اینکه انجام کار غیراخالقی از لحاظ قانونی بالمانع 

همواره باید به یاد داشت که احترام به طبیعت، صاحبان «. باشد

 [4]زمین و غیرشکارچیان الزم و ضروری است.
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زیست ضمن نگرانی از وضعیت فعاالن محیط -شهر < محیط زیست ایران 

اسفبار حیات وحش در فصل زمستان نسبت به شکار و صید علفخواران و 

 .دهندپرندگان هشدار می

باش برای نجات حیات وحش که روزگذشته در درپی انتشار گزارش آماده

بان کوهستان به همین صفحه منتشر شد؛ عباس محمدی، مدیرگروه دیده



 

 

خت زمستان، که بسیاری از علفخواران در در شرایط س»همشهری گفت: 

ترین راهکار، آورند مهموجوی غذا سر از حاشیه روستاها در میجست

 .«خودداری و جلوگیری از شکار و صید است

وگو با رسانی و گفتتوان با اطالعزیست میبه اعتقاد این فعال محیط

حمایت  ها،ها و سایر زیستگاهاهالی مناطق حاشیه کوهستان، تاالب

مردم این مناطق را برای کمک به حیوانات و پرندگان جلب کرد. محمدی 

رسانی نام برد ترین ابزارهای اطالععنوان یکی از مهمها بهاز رسانه

تواند آنان را با و خاطرنشان کرد که آگاهی دادن به عموم مردم می

ت های طبیعت و ارزش حیات وحش آشنا و زمینه حمایت از حیازیبایی

رود مدیران انتظار می»وحش را فراهم کند. وی درعین حال افزود:

های ها، شوراهای شهر و روستا و تشکلزیست، شهرداریسازمان محیط

ترین فصل برای گذران ترین و حساسنهاد در فصل زمستان که سختمردم

های حیات وحش است، با تمهیدات ویژه برای زندگی بسیاری از گونه

 «.ها و کمک به جانوران تالش کنندحفظ زیستگاه

زیست نسبت به وضعیت حیات وحش در فصل زمستان که فعاالن محیطدرحالی

های زیست ضمن استقبال از کمککنند مسئوالن محیطابراز نگرانی می

ای برای حیات وحش و پرندگان کنند که هرگونه آذوقهمردمی تأکید می

ها پخش تهیه و در زیستگاه بانانباید زیرنظر کارشناسان و محیط

 شود.
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جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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