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ایران
ــدند  ــی ش ــه اهل ــد ک ــتخوارانی بودن ــن گوش ــا اولی آن ه
ــتنی  ــاداری، دوست داش ــون وف ــی چ ــا صفات ــروزه ب و ام
بــودن و ... شــناخته می شــوند. آن هــا امــروزه بــرای امداد 
و امنیــت بــه بشــر خدمــات می دهنــد و حتــی در برخــی 
ــن  ــا ای ــود. ام ــدال داده می ش ــا م ــه آن ه ــورها ب از کش
موجــودات شــگفت انگیــز روی دیگــری هــم دارنــد کــه 
ــات  ــرای حی ــتار ب ــین های کش ــا ماش ــد از آن ه می توان
ــات  وحــش  ــید حی ــاید بپرس ــازد. ش  وحــش کشــور بس
یــا در ســطحی بزرگ تــر تنوع زیســتی اصــال چــه 
اهمیتــی دارد؟ ســگ ها موجــودات دوســت داشــتنی تری 
ــه  ــرد، ب ــرار ک ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــود ب هســتند؛ می ش
ــم  ــخ بگویی ــد در پاس ــد و ... . بای ــت می کنن ــا خدم م
ــت  ــه دس ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــتی غذای ــه تنوع زیس ک
می آوریــم؛ ســازمان UNEP در ســال 2007 اعــالم 
ــد فقــط ماهیگیــری کره زمیــن  کــرد کــه ســاالنه عوای
بیــش از 58 میلیــارد دالر آمریکاســت. تنوع زیســتی 
داروئــی اســت کــه موقــع بیمــاری مصــرف می کنیــم؛ 
بیــش از 150 مــورد از داروهایــی کــه بیشــترین تجویــز 
ــت  ــور مســتقیم و غیرمســتقیم از طبیع ــه ط ــد ب را دارن
منشــا می گیرنــد. و حتــی تنوع زیســتی اکســیژنی اســت 
ــن  ــال 2000 ارزش ای ــم. در س ــس می کنی ــا تنف ــه م ک
خدمــات اکوسیســتم بالــغ بــر 38 تریلیــون دالر آمریــکا 
بــرآورد شــد کــه شــامل چرخــه مــواد غذایــی، تعدیــل 
ــا و... اســت.  ــات و بیماری ه ــی آف ــرل طبیع ــم، کنت اقلی
ــرای  ــتمندان آن ب ــه ارزش تنوع زیســتی و زیس ــال ک ح

ــه حفاظــت از آن  ــم ک ــده اســت می دانی ــکار ش ــا آش م
الزمــه رفــاه و بقــاء نســل بشــر می باشــد؛ بعــالوه کــه 
انســان از نظــر زیبایــی شــناختی همــواره به تنوع زیســتی 
عالقمنــد بــوده اســت. مثــال حــس خوبــی که از کاشــت 
یــک درخــت می گیریــد، گلدانــی کــه در خانه نگهــداری 
می کنیــد یــا حیوانــات خانگــی مــا از انتخــاب جهــت دار 
مــا از تنوع زیســتی می آیــد. صبــر کنیــد، قاتــالن دوســت 
داشــتنی حیــات  وحــش بــه دلیــل همیــن حــس زیبایــی 
شــناختی مــا و عــدم مســئولیت پذیــری، بــه ســالمت ما 
ــان  ــد. زیست شناس ــه می زنن ــایر زیســتمندان صدم و س
حفاظــت کســانی هســتند کــه بــرای حفاظــت از 
حیات وحــش کشــور می کوشــند. آن هــا می گوینــد: 
ــا  ــم ت ــالش کرده ای ــران در دوهــه گذشــته ت ــا در ای »م
ــا ارزش ســایر گونه هــا آشــنا شــوند و آن هــا را  مــردم ب
ــه آن هــا نگفته ایــم کــدام یــک  ــی ب ــد ول دوســت بدارن
را بایــد دوســت داشــت!؟ آیــا اساســاً یــک گونــه مهاجــم 
ــه  ــم ب ــه مهاج ــمرد؟«. گون ــا ارزش برش ــود ب را می ش
موجــود زنــده ای گفتــه می شــود کــه از پیــش در یــک 
ــه  ــی شــدن ب ــا معرف ــوم حضــور نداشــته و ب زیســت  ب
آن زیســت  بــوم باعــث بــر هــم خــوردن نظــم طبیعــی 
ــتی و  ــادی، محیط زیس ــارت های اقتص ــاد خس آن و ایج
ــه دلیــل  ــه مهاجــم ب ــوم شــناختی می شــوند. گون ــا ب ی
آنکــه بــه زیســت  بــوم معرفــی شــده، بــه آنجــا تعلقــی 
ــد و  ــار بزن ــب را کن ــای رقی ــد گونه ه ــدارد و می توان ن
ــه  ــود ک ــی ش ــر گونه های ــش دیگ ــد و زای ــع از رش مان
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بــه صــورت طبیعــی در آن منطقــه زندگــی می کردنــد. 
ــد  ــا معتقدن ــر دنی ــت در سرتاس ــان حفاظ زیست شناس
ــا  ــه ب ــده( ک ــی ش ــاز وحش ــرال )ب ــگ های ف ــه س ک
عــدم مســئولیت پذیــری و حمایــت مــا رشــد جمعیتــی 
ــرای  ــده اند. ب ــم ش ــه مهاج ــه گون ــل ب ــته اند تبدی داش
مثــال طبــق مطالعــات دکتــر فرهادی نیــا و همــکاران در 
ســال 2017 ســگ ها یکــی از چالش هــای اصلــی گونــه 
ــگ آســیایی هســتند.  در خطــر انقراضــی چــون یوزپلن
یوزپلنــگ آســیایی کــه روزگاری در سر تاســر خاورمیانــه 
تــا آســیای صغیــر پراکنش داشــت، امــروزه ایــران آخرین 
پناهــگاه او در جهــان اســت و گفتــه می شــود جمعیتــی 
کمتــر از 40 فــرد دارد. در ادامــه چنــد کارشــناس مرتبــط 
بــا علــوم حفاظــت از حیــات  وحــش می کوشــند تــا ابعــاد 
مشــکالت متعــدد ســگ ها همچــون انتقــال بیمــاری، 
ــترس و  ــرس و اس ــای ت ــت، الق ــتقیم، رقاب ــکار مس ش
ــد. ــکار کنن ــا آش ــرای م ــش ب ــی را در حیات وح دورگه زای

بــا افزایــش جمعیــت ســگ های ولگــرد ایــن موضوع 
ــت  ــر حفاظ ــر حاض ــای عص ــی از چالش ه ــه یک ب
ــد از 61  ــان می ده ــا نش ــت. آماره ــده اس ــل ش تبدی
گونــه در معــرض خطــر انقــراض حداقــل در 14 مــورد 

ــد. ــد بوده ان ــل تهدی ــن عام ــگ  ها مهم تری س
ســگ ها بــه دو صــورت مســتقیم )ماننــد دنبــال کردن 
ــی  ــارک مل ــرال در پ ــگ ف ــط س ــگ توس ــه پلن تول
ــوز آســیایی  ــه ی ــه ب ــه ســگ های گل گلســتان، حمل
در پــارک ملــی تــوران و میاندشــت( و غیــر مســتقیم 
)شــکار آهــو و قــوچ و میــش توســط ســگ های فــرال 
در کالمنــد( می تواننــد بــر ســایر گوشــتخواران تاثیــر 

می گذارنــد.
ــذف  ــا ح ــه آی ــد ک ــش می آی ــئوال پی ــن س ــال ای ح
ســگ های فــرال از حیــات  وحــش کار اخالقــی اســت 
یــا خیــر؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال باید چنــد نکته 

را در نظــر داشــت:
ــه  ــش ب ــات  وح ــزء حی ــرال ج ــگ های ف ــف( س ال

حســاب نمی آینــد )حیات وحــش بــه کلیــه جاندارانــی 
کــه بــه صــورت وحشــی و بــدون دخالــت و کمــک 
ــه  ــد، گفت ــی می کنن ــن زندگ ــر روی زمی ــان ب انس
ــد  ــی نبای ــت طبیع ــدا و در حال ــس از ابت ــود( پ می ش
اصــال در طبیعــت حضــور می داشــتند؛ ولــی بــه دلیــل 

ــده اند. ــت ش ــانی وارد طبیع ــه انس مداخل
ب( بــا ایــن کــه ســگ های فــرال جانــدار بــه حســاب 
 IUCN ــی ــدی حفاظت ــق طبقه بن ــی طب ــد ول می آین
ارجحیــت حفاظتی بــه جانداران وحشــی بــه خصوص 
گونه هــای در معــرض انقــراض مثــل یوز آســیایی داده 
ــا در نظــر گرفتــن تمــام محدودیت هــای  می شــود. ب
ــذف  ــه ح ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی و اقتصــادی ب زمان
ســگ های ولگــرد ســاده ترین و کــم هزینه تریــن راه 

بــرای حفــظ گوشــتخواران دیگر باشــد.
بایــد در نظــر داشــت کــه تمــام بحث هــا بــرای حذف 
ســگ ها بــه منظــور حــذف ســگ های ولگــرد 
ــی و  ــه ســگ های اهل در حاشــیه شــهرها اســت و ن

خانگــی.
1.   رقابت بین سگ ها و سایر گوشتخوران

2.  سگ ها و معضل دورگه ها

در کنــار تمامــی عواملی کــه باعث آســیب به جمعیت 
ــده اســت، موضــوع  ــانان وحشــی کشــور ش سگ س
هیبریــد شــدن، دورگــه شــدن یــا آمیــزش و زادآوری 
اعضــای متفــاوت خانــواده ســگ سانان)ســگ، گرگ، 
شــغال(، یکــی از معضالتــی اســت کــه ایــن گــروه از 
ــد. ســگ ها توانایــی  ــد می کن ــات  وحــش را تهدی حی
جفت گیــری و زادآوری بــا برخــی گونه هــای خانــواده 
سگ ســانان و بــه دنیــا آوردن فرزنــدان زایــا را از زمــان 
اهلــی شــدن تــا بــه امــروز حفــظ نموده انــد. مطالعــات 
ژنتیکــي اخیــر نشــان داده کــه دو گونــه ســگ و گرگ 
ســاختار ژنتیکــي نزدیکــي بــه هــم داشــته که ســبب 
شــده ایــن دو گونــه در طبیعــت و اســارت بــا یکدیگــر 
جفــت گیــری کننــد. به دلیــل تشــابه بــاالي ژنتیکي، 
جفتگیــري بیــن ایــن دو گونــه و ورود ژن هــاي اهلــي 
ــه عنــوان  ــد ب ــه درون جمعیت هــاي گــرگ مي توان ب
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ــر یکپارچگــي ژنــي گرگ هــا  یــک تهدیــد جــدي ب
تلقــي شــود. افــراد دورگــه حاصــل از آمیــزش ســگ و 
گــرگ )گــرگاس( ویژگي هــاي رفتاري و بوم شــناختي 
متفاوتــي نســبت بــه گرگ هــاي وحشــي از خــود بروز 
مي دهنــد. لــذا ایــن افــراد مي تواننــد مشــکالت 
ــاي  ــت از جمعیت ه ــادي را در حفاظ ــناختي زی بوم ش

وحشــی گــرگ بــه وجــود آورنــد.
در ایــران نیــز بــه دلیــل باال بــودن جمعیت ســگ هاي 
ــات  ــتگاه هاي حی ــور در زیس ــرال و حض ــا ف ــي ی اهل
ــانان و  ــواده سگ س ــای خان ــالط گونه ه ــش، اخت  وح
بــروز افــراد دورگه محتمــل اســت. گزارشــات، تصاویر 
و مشــاهدات زیــادی توســط محیط بانان، کارشناســان، 
عکاســان و دوربین هــای تلــه ای وجــود دارد کــه 
ــای  ــرد در عرصه ه ــگ های ولگ ــور س ــانگر حض نش
طبیعــی بــه صــورت انفــرادی یــا بــه همــراه گــرگ و 
شــغال و جانــوران دورگه )ســگ-گرگ، سگ-شــغال( 
بــه صــورت مســتقل یــا بــه همــراه گروهــی دیگــر از 
ــوران دورگــه کــه معمــوال از  سگ ســانان اســت. جان
ــا گــرگ یــا شــغال پدیــد می آینــد  آمیــزش ســگ ب
ــد  ــد( می توانن ــا روی نمی ده ــاق در روباه ه ــن اتف )ای
دو نــوع مشــکل ایجــاد کننــد: الف( تهدیــد یکپارچگی 
ژنــی ســگ ســانان وحشــی ب( احتمــال حملــه بــه 

انســان و دام
ــت  ــه از دس ــر ب ــت منج ــن اس ــیون ممک هیبریداس
دادن فرصت هــای زادآوری و کاهــش تعــداد پــرورش 
دهنــدگان مؤثــر شــود. هنگامــی کــه افــراد والــد یک 
جمعیــت خلــوص ژنتیکــی خــود را از دســت بدهنــد، 
ــص  ــا آوردن گونه هــای خال ــه دنی ــر زادآوری و ب در ام

اختــالل ایجــاد خواهــد شــد.

ســگ ها را بــر اســاس درجــه وابســتگی بــه 
انســان بــه 6 گــروه تقســیم می کننــد کــه در ایــن 
مقالــه هــدف، بررســی گروهــی اســت کــه کمترین 

وابســتگی را بــه انســان داشــته و در ارتباط مســتقیم 
بــا حیــات وحــش هســتند؛ یعنــی ســگ های فــرال 
)بــاز وحشــی شــده(. ســگ هایی کــه توســط انســان 
ــه طبیعــت معرفــی شــده اند و عضــوی از حیــات  ب

 وحــش نیســتند.
در ایــن میــان مهم تریــن و شــایع ترین تأثیــر 
آن هــا، شــکار مســتقیم اســت. براســاس مطالعــه ای 
دیگــر، ســگ ها در دنیــا تــا بــه امــروز 188 گونــه در 
ــراض  ــد و در انق ــد کرده ان ــر را تهدی ــرض خط مع
11 گونــه نقــش مســتقیم داشــته اند و شــکار 
حیات وحــش توســط ســگ ها کامــال مســتند 
اســت. در ایــران هیــچ گــزارش منتشــر شــده ای در 
ایــن مــورد وجــود نــدارد؛ امــا در چنــد ســال اخیــر با 
انتشــار چندیــن خبــر از کشــته شــدن گیاهخــواران 
ســگ های  توســط  مختلــف  گوشــتخواران  و 
ــا تعقیــب یــوز  ولگــرد و خصوصــاً از بیــن رفتــن ی
توســط ســگ، دیدگاه هــای مختلــف در مــورد ایــن 
ــار  ــال کننــده اخب موضــوع حداقــل بیــن افــراد دنب
محیط زیســت بــه یــک بحــث داغ در فضــای 

ــل شــده اســت. مجــازی تبدی
تصمیــم  در  اخالقــی  و  اجتماعــی  بحث هــای 
ــم  ــد و تصمی ــیار مهم ان ــی بس ــای مدیریت گیری ه
ــد توســط عمــوم مــردم پذیرفتــه  گرفتــه شــده بای
ــه ویــژه اینکــه امــروزه جامعــه در فضــای  شــود. ب
مجــازی بــه هــر تصمیمــی کــه گرفتــه می شــود، 

ــد داد. ــان خواه ــش نش واکن
 از دیــدگاه اخالقــی مــی توان بــه دو شــکل مســئله 

ســگ را بررســی کــرد:
ــرش  ــوع نگ ــن ن ــد ای ــت: از دی ــدگاه کان ــف( دی ال
ــن  ــرایطی از بی ــچ ش ــت هی ــد تح ــگ ها را نبای س
ــن  ــت. ای ــد اس ــن کار ب ــس ای ــه نف ــرا ک ــرد چ ب
ــکل  ــت و مش ــردم اس ــوم م ــت عم ــدگاه اکثری دی
ــگ ها  ــی از س ــکالت ناش ــه مش ــت ک ــن اس آن ای

را نادیــده می گیــرد.
ــد  ــدگاه معتقدن ــن دی ــروان ای ــام: پی ــدگاه بنت ب( دی
ــن کار  ــه ای ــرا ک ــم چ ــذف کنی ــگ ها را ح ــه س ک
در مجمــوع بــه نفــع حیــات  وحــش اســت و ســود 
ــدگاه  ــاال دی ــدگاه احتم ــن دی ــترده تری دارد. ای گس
بیشــتر مدیــران و محققیــن حیــات  وحــش اســت؛ 
چــرا کــه بــه اولویــت در ایــن بیــن بــاور دارنــد. ولی 

3.  تاثیر شکار کردن سگ های ولگرد بر 
حیات وحش

دانیال نیری
دانشجوی کارشناسی ارشد حیات وحش، دانشگاه ایالتی هامبولت

danial.nayeri021@gmail.com
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ــت  ــش تح ــات  وح ــت   حی ــی جمعی ــور کل ــه ط ب
ــم،  ــع، اقلی ــی مناب ــون فراوان ــی همچ ــر عوامل اث
ــود. درک  ــدود می ش ــاری مح ــواری و بیم طعمه خ
اکولوژیســت ها در طــی ســال های گذشــته نســبت 
ــت؛  ــه اس ــاال رفت ــل اول ب ــه عام ــرد س ــه عملک ب
امــا همچنــان در مــورد نحــوه تأثیرگــذاری بیمــاری 
بــر حیــات  وحــش دانســته های مــا محدودتــر 
اســت. بــرای مثــال علــم مــا همچنــان نســبت بــه 
میکروارگانیســم های انگلــی، تاریــخ طبیعــی آن هــا، 
ســیر تکاملی شــان، گونه هــای واســط اولیــه و 
ثانویــه و میزبان هــا انــدک اســت؛ امــا در ایــن 
ــی  ــای اهل ــه گونه ه ــبت ب ــا نس ــی م ــن آگاه بی
ــه  ــات ک ــایر حیوان ــگ ها و س ــون س ــده ای چ ش
بــرای نســل بشــر دارای ارزش اقتصــادی بیشــتری 
بوده انــد، بــه دلیــل نزدیکــی و دخیــل بودنشــان در 
ــگ ها  ــت. س ــده اس ــتر ش ــان ها، بیش ــی انس زندگ
ــک  ــتی نزدی ــطه دوس ــه واس )Canis  familiaris( ب
بــا انســان ها و کارایی هایشــان، همــراه گونــه 
ــده اند و در  ــده ش ــن پراکن ــاط زمی ــا در اقصــی نق م
راســتای ایــن پراکندگــی بــدون کنتــرل، بعضــا وارد 
ــتی  ــوع زیس ــده و تن ــی ش ــتم های طبیع اکوسیس
ــار  ــا Source انتش ــل و ی ــوان ناق ــه عن ــان را ب جه
بعضــی میکروارگانیســم های بیمــاری زا تحــت تاثیــر 
ــی  ــی همچــون شــیر آفریقای ــد. گونه های ــرار داده ان ق
)Panthera  leo(، گــرگ اتیوپــی )Canis  simensis(، فــک 
خــزری )Pusa caspica( و گوشــتخواران دیگــری در دهــه 

ــه  ــگ ها ب ــی س ــر راه یاب ــت تأثی ــالدی تح ــود می ن
طبیعــت و معرفــی عوامــل بیمــاری زا بــه خصــوص 
ــار  ــت دچ ــه طبیع ــی ب ــم های ویروس میکروارگانیس
ــخ  ــد پاس ــه بای ــی ک ــا پرسش ــدند. ام ــد ش تهدی
ــل  ــن عوام ــک از ای ــدام ی ــه ک ــت ک ــن اس داد ای
بیمــاری زا دارای اهمیــت هســتند و نقــش آن هــا در 

ــت؟ ــش چیس ــات  وح ــای حی جمعیت ه
الف( پاتوژن ها عامل نگرانی:

روی  بــر  گرفتــه  صــورت  بررســی های  در 
انســان و حیوانــات اهلــی حــدود 385 پاتــوژن 
ــگ ها  ــد س ــه می توانن ــت ک ــده اس ــایی ش شناس
را آلــوده کننــد. بــا مقایســه و تحلیــل ایــن 
GMPD ــی ــی جهان ــک اطالعات ــط بان ــار توس آم

)Global Mammal Parasite Database( از ایــن تعــداد 
168 مــورد یعنــی حــدود 47٪ ایــن پاتوژن هــا بیــن 
ــوز )مشــترک(  ســگ ها و پســتانداران وحشــی زئون
هســتند، کــه تمــام ســطوح حیــات  وحــش ازجملــه 
ــر  ــتخواران را درگی ــمان و گوش ــمان، فردس زوج س
از  توجهــی  قابــل  بنابرایــن بخــش  می کننــد. 
ــات  وحــش  ــا حی ــی ب ــای ســگ های اهل بیماری ه
ــای  ــق داده ه ــن، طب ــن بی ــوده و در ای ــترک ب مش
درگیری هــا  ایــن  میزبــان  بیشــینه  آمــاری، 

ــتند.  ــی هس ــتخواران وحش گوش
ــن بخــش شــایان ذکــر اســت: اول،  ــه در ای دو نکت
در  بیمــاری زا  پاتوژن هــای  انتقــال  و  مشــاهده 
ــا  ــن معن ــه ای ــاً ب ــش لزوم ــات  وح ــگ ها و حی س
ــگ ها  ــاری، س ــل بیم ــزن عوام ــه مخ ــت ک نیس
هســتند؛ چــرا کــه در صــورت عــدم حضــور 

4. نقش سگ ها به عنوان مخزن انتشار 
بیماری برای حیات وحش

ــژه  ــه وی ــه و ب ــوم جامع ــر عم ــم از نظ ــن تصمی ای
حامیــان حقــوق حیوانــات بســیار نکوهیــده اســت و 
انجــام آن ممکــن اســت بــه بدبیــن شــدن عمــوم 
و ســنگدل خوانــدن حفاظــت گرایــان )افــرادی کــه 
بــه طــور مســتقیم و فعــال در امــر حفاظــت از حیات 

ــد( منجــر شــود. وحــش مشــارکت می کنن

آصف رضائیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و حفاظت تنوع زیستی دانشگاه گرگان

rezaeianasef@gmail.com

نمودار 1 نسبت میکروارگانیسم های بیماری زای گزارش شده از 
سگ ها در گوشتخواران، سم داران و یا مشترک بین هر دو گروه

ــور  ــه حض ــاکان ب ــاری زا کم ــل بیم ــگ ها عوام س
ــوان  ــه عن ــگ ها ب ــد. دوم، س ــه می دهن ــود ادام خ
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ــی  ــی در اپیدم ــش مهم ــم نق ــه مهاج ــک گون ی
پاتوژن هــای مشــترک در جمعیت هــای حیــات 
 وحــش ایفــا می کننــد و جمعیت هــای میزبــان 
در نحــوه دسترســی بــه منابــع طعمه خــواری 
ــداد انگشــت  ــد کــه فقــط تع ــر هســتند. هرچن موث
شــماری از ایــن عوامــل بیمــاری زا کــه بــرای 
حفاظــت و مدیریــت حیــات  وحــش بــه طــور جــدی 
مخاطــره آمیزانــد تــا کنــون شــناخته شــده اند. ایــن 
ــی:  ــل ویروس ــه عام ــامل س ــاری زا ش ــل بیم عوام
ــا                                                                                    ــانان ی ــتمپر سگ س ــاری )Rabies virus(، دیس ه
پاراویــروس  و   CDV )Canine distemper virus)

CPV2 )Canine parvovirus) یــا  سگ ســانان 
ــتند. s هس

ب( تاثیــر عملکــرد اکولوژیکــی پاتوژن هــا بــر 
حیــات  وحــش: جمعیت هــای 

از عوامــل پاتوژن هــای شناســایی شــده کــه موجــب 
بیمــاری در حیوانــات اهلــی گوشــتخوار )ســگ ها و 
ــه  ــل چندگان ــا عوام ــوند، 91٪ آن ه ــا( می ش گربه ه
ــل  ــه عام ــی ک ــن معن ــه ای ــتند. ب ــتراکی هس اش
بیمــاری زا فقــط مختــص یــک گونــه نبــوده بلکــه 
چنــد یــا چندیــن گونــه می توانــد از آن میزبانــی کند 

ــن  ــر ای ــل اکث ــوان ناق ــه عن ــد ب و ســگ ها می توانن
پاتوژن هــا عمــل کننــد. طبــق بررســی های صــورت 
گرفتــه منبــع )Source( انتقــال می توانــد بــا توجــه 
بــه جمعیــت گونــه هدف مشــخص شــود. در صورت 
ــای  ــای گونه ه ــه جمعیت ه ــل ب ــودن ناق متصــل ب
حیــات  وحــش و شــیوع اپیدمــی در جمعیــت هــدف، 
می تــوان از آن بــه عنــوان مخــزن انتقــال نــام بــرد. 
نکتــه مهــم دیگر در ایــن بین انــدازه جامعه زیســتی 
ــی از  ــوان عامــل بیمــاری  زا تابع اســت؛ چــرا کــه ت
جمعیــت محســوب می شــود و احتمــااًل پاتوژن هــای 
بیمــاری زا می تواننــد در جمعیت هــای بزرگ تــر 
ــدا  ــر ج ــای کوچک ت ــا جمعیت ه ــد ام ــی بمانن باق
ــظ  ــود حف ــوژن را در خ ــک پات ــد ی ــاده نمی توانن افت

کنند.
ــدن  ــرریز ش ــوان س ــر، ت ــه دیگ ــل توج ــورد قاب م
یــا نشــدن پاتوژن هــا در جمعیت هــای میزبــان 
آن هــا  بــه  راهیابــی  از  بعــد  حیــات  وحــش 
اســت. بــرای مثــال طبــق مطالعــات و مــدل 
ســازی های انجــام شــده احتمــال ابتــالی جگوارهــا
)Panthera onca( در بولیــوی بــه بیمــاری CDV بــه 
ــوده وجــود داشــت،  ــا ســگ های آل دلیــل تمــاس ب

عکس از آصف رضائیان
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ــال  ــا در صــورت مبتــال شــدن یــک جگــوار و انتق ام
پاتــوژن به ســایر اعضــا جمعیت بــا توجه بــه تراکم کم 
ایــن گونه و پراکندگی وســیع آن احتمال شــیوع اپیدمی 
در زیســتگاه پاییــن اســت. یــا در مورد مشــابه دیگــر در 
کشــور کنیا انتقــال بیمــاری هــاری از ســگ های اهلی 
کشــاورزان بــه ســگ های وحشــی آفریقایــی رخ داد؛ اما 
فرصتــی بــرای فــاز دوم انتقــال از جمعیت هــای مبتالء 
ایــن گونــه بــه ســایر جمعیت هــا مشــاهده نشــد و مــا 
شــاهد رشــد جمعیــت ســگ های وحشــی آفریقایــی با 
وجــود تلفــات گاه بــه گاه ناشــی از بــروز هــاری در آن هــا 
ــیه  ــی حاش ــاالی ســگ های اهل ــت ب ــار جمعی در کن
شــهرهای ایــن کشــور هســتیم. ایــن داده هــا بــه مــا 
ــوان  ــودن مبحــث ت ــه مهــم ب ــا ب ــد ت کمــک می کن
ــه نقــش بوم شناســی  ــا توجــه ب ــا ب ــی پاتوژن ه اپیدم

گونه هــا بیشــتر پــی ببریــم.
ان

ائی
ض

ف ر
ص

ز آ
س ا

عک

پوریا سرداری
محقق حیات  وحش

pourya.sardari3@gmail.com

یکــی از مشــکالتی کــه ســگ های بی صاحــب و یــا 
صاحــب دار میتواننــد بــرای حیــات  وحــش بــه همراه 
ــات  ــترس در حی ــرس و اس ــا ت ــند، الق ــته باش داش
 وحــش اســت. مخصوصــا بــرای جانورانــی کــه نقش 
طعمــه را در طبیعــت ایفــا می کننــد؛ ماننــد: بعضــی از 
پرنــدگان و پســتانداران کوچــک. بر اســاس مطالعات 
انتــوس و همــکاران در ســال 2017 مشــخص شــده 
اســت کــه در بعضــی از مناطــق، چــه طبیعــی و چــه 
شــهری، ســگ ها )هــم ســگ های رهــا شــده و هــم 

ــان  ــی را می ســگ های صاحــب دار( بیشــترین فراوان
ــت  ــون و پولی ــته اند. رابینس ــکارگر داش ــوران ش جان
ــای  ــال 2002 در تاالب ه ــود در س ــات خ در مطالع
انگلســتان متوجــه آن شــدند کــه انســان هایی کــه به 
همــراه ســگ های خــود بــرای پیــاده روی می رونــد 
دو عامــل مهــم اختــالل و ایجــاد تــرس در حیــات 
 وحــش هســتند. آن هــا همچنیــن بــه ایــن نتیجــه 
ــا  ــاالی برخــورد ســگ ها ب رســیدند کــه احتمــال ب
حیــات  وحــش می توانــد ناشــی از ســه عامــل باشــد: 
1( ســگ ها یکــی از متداول تریــن همراهــان انســان 
ــه  ــد ک ــده قادران ــا ش ــگ های ره ــتند. 2( س هس
ــد  ــه بزنن ــتگاه را پرس ــادی از زیس ــاحت های زی مس
و مــدام در حــال حرکــت هســتند. 3(  ســگ ها همــه 
ســاله در زیســتگاه حضــور دارنــد و الگو های مشــخص 

ــی ندارند. مهاجرت
ــا  ــگ های ره ــر س ــر روی اث ــی ب ــات فراوان  مطالع
ــر روی  ــب دار ب ــگ های صاح ــن س ــده و همچی ش
پســتانداران و پرنــدگان در مکان هــای مختلــف دنیــا 
انجــام شــده اســت. امــا در ایــران مطالعــات دقیقــی 
تــا بــه امــروز وجــود نــدارد. چکیــده ایــن مطالعــات 

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ش
الف( اثر سگ ها بر پرندگان:

ــر خــورد  ــا ســگ ها ب ــداول ب ــه طــور مت ــا ب پرنده ه
ــواحل و  ــا در س ــر برخورد ه ــه اکث ــر چ ــد. اگ می کنن
ــن گزارشــات  ــر ای پارک هــا گــزارش می شــود و اکث
مربــوط بــه ســگ های صاحــب دار اســت. اطالعــات 
بســیار کمــی وجــود دارد کــه نشــان دهنده آن باشــد 
که ســگ ها عامــل اصلــی ایجــاد اختــالل در زندگی 
ــر  ــوان ب ــا را نمی ت ــر آن ه ــا اث ــتند؛ ام ــا هس پرنده ه
زادآوری پرنده هــا نادیــده گرفــت. بــه عنــوان مثــال، 
ســگ ها یکــی از عامــالن تخریــب النــه و خــوردن 
جوجه هــا در پرندگانــی هســتند کــه در ســواحل النــه 
ســازی می کننــد؛ کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد تــرس 
در پرنــده شــده و می توانــد ســبب شــود کــه پرنــده 

دیگــر در آن محــل النه ســازی نکنــد. 
ب( اثر سگ ها بر پستانداران:

ــی  ــه راحت ــان ب ــه محقق ــدگان، ک ــالف پرن ــر خ ب
ــد،  ــت می کنن ــا ثب ــر روی آن ه ــگ ها را ب ــرات س اث
ــکل تر  ــیار مش ــتانداران بس ــرای پس ــرات ب ــت اث ثب
مــی باشــد. در مناطقــی کــه ســگ ها با صاحبانشــان 
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حرکــت می کننــد، احتمــال برخــورد ســگ بــا 
پســتانداران بــزرگ جثه بســیار کمتــر اســت. در مورد 
ســگ های بی صاحــب، همچنیــن برخــورد ســگ ها 
بــا پســتانداران بــزرگ جثــه کم تــر از برخــورد آن هــا 
بــا پســتانداران کوچــک جثــه اســت. شــاید بــه ایــن 
ــه را  ــک جث ــتانداران کوچ ــگ ها پس ــه س ــت ک عل
راحت تــر شــکار می کننــد و نســبت بــه پســتانداران 
بزرگ تــر بیشــتر بــه دنبــال آن هــا هســتند. ســگ ها 
بــه عنــوان یــک جانــور شــکارگر وقتــی در محیــط 
ــش  ــه نق ــی ک ــرای جانوران ــد، ب ــدا کنن ــور پی حض
طعمــه ایفــا می کننــد ایجــاد ناامنــی کــرده و چــون 
در بعضــی مناطــق ســگ ها از فراوانــی باالیــی 
ــش  ــث کاه ــا باع ــور آن ه ــتند، حض ــوردار هس برخ
حضــور پســتانداران کوچــک جثــه می شــود. در ایــن 
ــط  ــرا فق ــاز اســت؛ زی ــات بیشــتری نی ــورد مطالع م
ــر روی  ــد ب ــگ ها نمی توان ــد س ــل مانن ــک عام ی
حضــور پســتانداران کوچــک، نقــش داشــته باشــد و 
عوامــل دیگــری ماننــد عوامــل انســانی هــم دخیــل 

هســتند.

جمع بندی و ارائه پیشنهادها:
ــوان  ــا می ت ــاء آن ه ــوادث و منش ــن ح ــی ای ــا ردیاب ب
ــم های  ــود میکروارگانیس ــا وج ــه ب ــت ک ــه گرف نتیج
ــده  ــتق ش ــای مش ــوص ویروس ه ــه خص ــاری زا ب بیم
ــش،  ــات  وح ــگ ها از حی ــواری س ــگ ها، طعمه خ از س
دورگــه شــدن و از بیــن رفتــن خزانــه ژنــی سگ ســانان 
وحشــی بومــی کشــور و رقابــت بیــن ســگ ها و 
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــد ب ــش، بای ــات  وح ــایر حی س
جمعیت هــای ســگ ها بــه عنــوان یــک گونــه مهاجــم 
را قبــول کــرد. آن هــا حتــی اگــر بــه طــور مســتقیم بــا 
تمــاس بــا حیــات  وحــش باعــث ایجــاد بروز مشــکالت 
ــات  وحــش را  ــای حی ــد رشــد جمعیت ه نشــوند، برآین
تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. بــا ایــن وجــود اقدامــات 
صحیــح بــرای مقابلــه بــا ایــن مــورد نیازمند همــکاری 
و ارتبــاط علــوم دامپزشــکی، محیط زیســت و حفاظــت 
ــی اســت. ــار سیاســت های عموم ــات وحــش در کن از حی
ــان  ــرای انس ــگ ها ب ــه س ــی ک ــه خدمات ــه ب ــا توج ب
ــته  ــد دس ــه چن ــا را ب ــوان آن ه ــد، می ت انجــام  می دهن
طبقه بنــدی کــرد و بــرای کاهــش تعــارض هــر کــدام 

راهــکاری اتخــاذ کــرد. پیشــنهاد می شــود کــه ترکیبــی 
ــه  ــر منطق ــرای ه ــا ب ــود ت ــتفاده ش ــا اس از روش ه
ــردم در  ــوزش م ــد: آم ــی مانن ــد؛ اقدامات ــب باش مناس
ــای  ــگ ها در محیط ه ــازی س ــدم رهاس ــوص ع خص
طبیعــی و عــدم غذارســانی به آن هــا در مناطــق طبیعی 
و ســاماندهی پســماندها از اقداماتی هســتند کــه باید در 
ترکیــب بــا هــر روش دیگــری اســتفاده شــوند، چــرا که 

ــد. ــیار مهم ان بس
ــن از  ــع قوانی ــد وض ــایر نیازمن ــه عش ــگ های گل س
ســوی مکاتبــه ســازمان  حفاظــت محیط زیســت و 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
هســتند تــا تعــداد آن هــا در گله هــای دام عشــایر 
دارای ضوابــط خــاص باشــد. ســگ های نگهبــان بایــد 
همــواره بــا موانــع فیزیکــی از طبیعــت اطــراف محــل 
ــرد  ــاره ســگ های ولگ ــوند. درب ــدا ش ــود ج حضــور خ
ــه  ــی ک ــا زمان ــات نشــان داده اســت ت ــرال تحقیق و ف
بیــش از 40% جمعیــت ســگ های ولگــرد عقیــم 
ــش  ــرل و کاه ــری در کنت ــل تاثی ــن عم ــوند، ای نش
ــه ذکــر اســت  جمعیــت نخواهــد داشــت. البتــه الزم ب
کــه حتــی پــس از عقیم ســازی نیــز ســگ عقیم شــده 
ــر  ــه باالت ــی ک ــرق مختلف ــه ط ــد ب ــان می توان همچن
ذکــر شــد )بجــز دورگه زایــی( بــه حیات وحــش آســیب 
ــا  ــه ب ــی ک ــده فعل ــا شــناخت مشــکالت عدی ــد. ب بزن
حضــور ســگ های ولگــرد بــه حیــات  وحــش مناطــق 
حفاظــت شــده  تحمیــل می شــود و ذکــر اینکــه 
ســاخت پناهگاه هــا بــرای نگهــداری ســگ ها در 
حاشــیه مناطــق حفاظــت شــده ای کــه بــا این مشــکل 
گریبان گیــر هســتند بــه دلیــل نیازمنــدی بــه بودجــه ی 
زیــاد در آینــده نزدیــک عملــی نمی باشــد، ایــن موضوع 
ــای آســیب پذیر  ــان گونه ه ــه میزب در زیســتگاه هایی ک
هســتند نیــاز بــه برخــورد ضرب العجلــی دارد. بــا 
حامیــان  گروه هــای  می شــود  پیشــنهاد  این حــال 
ولگــرد  و مخالفیــن حــذف ســگ های  حیوانــات 
بجــای غذادهــی بی رویــه، خــود بــا کمــک ارگان هــای 
مربوطــه اقــدام بــه تشــکیل کارگــروه و بنــا نهــادن این 
ــط  ــار غل ــن نوشــتار، رفت ــر ای ــد. در آخ ــا کنن پناهگاه ه
شــهرداری ها و حــذف غیــر اخالقــی ســگ ها بــا 
ــات ســنگین و ... از ســطح شــهر  ــید، ضرب ــق اس تزری
قابــل توجیــه نیســت و تمامــی نگارنــدگان ایــن مطلب 

ــد. ــوم می کنن ــات را محک ــن اقدام ای
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