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...ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ  -ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ /ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺩﻭک

ﻣﻬﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ

�ﮏ ﮔﻮﻧﻪ د�ﮕﺮ در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض /ﮐﺴﯽ از ﺣﺎل ﺷﺘﺮﻫﺎی دوﮐﻮﻫﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد

ﺷﺘﺮﻫﺎی دوﮐﻮﻫﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﭙﺎی
ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاﺿﻨﺪ.
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ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻣﺴﻌﻮد ُﺑﺮ ُﺑﺮ :ﺻﺤﺒﺖ از اﻧﻘﺮاض ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮاغ ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽرود ،در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﺷﺎ�ﺪ ﮔﻮزن زرد ،ﮔﺮﺑﻪ �ﺎﻻس ،ﺳﯿﺎﻫﮕﻮش ،درﻧﺎی ﺳﯿﺒﺮی ،ﭘﻠﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺷﺎهروﺑﺎه ،روﺑﺎه ﺷﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯽ
اﻧﻮاع ﻣﺎرﻫﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ اﻣﺎ �ﺎدی از ﺷﺘﺮ دوﮐﻮﻫﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،در
ردهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ �ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض� دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و رده ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ دارد.
ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۰۰ﺷﺘﺮ دوﮐﻮﻫﺎن در ﺟﻬﺎن /ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﺷﺘﺮ دو ﮐﻮﻫﺎن در اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ا�ﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎر�ﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا�ﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺣﺪس زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز در اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﺷﺘﺮ دو ﮐﻮﻫﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﺷﺘﺮ ﺗﮏ ﮐﻮﻫﺎن .در �ﮏ ﺳﺮی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺜﻞ اوﺳﺘﺎ ﻫﻢ از ﺷﺘﺮ �ﺎدﺷﺪه وﻟﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره در اﯾﺮان
ﺷﺘﺮ دو ﮐﻮﻫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
داﻣﭙﺰﺷﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﭘﺮد�ﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ� :ﮑﯽ از ﺗﻬﺪ�ﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺘﺮدوﮐﻮﻫﺎن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ روﺳﺖ اﺧﺘﻼط ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ� .ﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ا�ﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺘﺮﻫﺎ اﻫﻠﯽ
ﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﮐﻮﻫﺎن ﻣﺨﻠﻮﻃﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺠﺎم داد�ﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ اﻻن ﺷﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺷﺖ ﻣﻐﺎن دار�ﻢ ﮐﻪ
ﻼ ﺑﻪ ا�ﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺮ ﺗﮏ ﮐﻮﻫﺎن ﻣﺨﻠﻮط
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ�ﺸﺎن ﺷﺘﺮ دو ﮐﻮﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﺘﺮ دو ﮐﻮﻫﺎن در ﺣﺎل ﺣﺬف اﺳﺖ �ﺎ ﺷﺎ�ﺪ ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﺻ ً
ﻧﺸﻮﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻼ ﺣﺪود  ۶۰۰ﺷﺘﺮ دو ﮐﻮﻫﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :در اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﺷﺘﺮ دو ﮐﻮﻫﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼط
وی ﺑﺎ اﻋﻼم ا�ﻨﮑﻪ در ﺟﻬﺎن ﮐ ً
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺮ ﺗﮏ ﮐﻮﻫﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺧﯿﻠﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﺎر�ﺎن ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺘﺮﻫﺎی دوﮐﻮﻫﺎن در ﺻﺤﺮای ﮔُ ﺒﯽ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﻫﻢ دارد .در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺷﺘﺮ در ﮐﺸﻤﯿﺮ
دارد .ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ژﻧﺸﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺘﺮﻫﺎی دوﮐﻮﻫﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﺎغ وﺣﺶ ارم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﺷﺘﺮ دوﮐﻮﻫﺎن در اﺗﺤﺎد�ﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ )� (IUCNﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض� دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن
رده ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎ دارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪن در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ز�ﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و
ﺷﮑﺎر ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ژﻧﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺷﺮا�ﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ز�ﺴﺘﯽ ﺷﺘﺮﻫﺎی دوﮐﻮﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻣﺎﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ �ﺎﯾﯿﻦ را ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ز�ﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﺎ
ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﮐﻮﻫﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺷﺘﺮﻫﺎی �ﮏ و ﻧﯿﻢ ﮐﻮﻫﺎن ﺟﺎ�ﮕﺰﯾﻦ ﺷﺘﺮﻫﺎی دوﮐﻮﻫﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻼ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی د�ﮕﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
ﻣﻌﻤﺎر�ﺎن در �ﺎﺳﺦ ﺑﻪ ا�ﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺷﺘﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ اﺻ ً
ﻼ ﺟﻠﻮی ورود ﺗﮏ ﮐﻮﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﭼﯿﻦ از ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﻫﻢ از ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و اﺻ ً
ﻼ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎی دوﮐﻮﻫﺎن را ﺑﺎ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ژﻧﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺻ ً
ﺗﮏﮐﻮﻫﺎن ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و �ﮏ و ﻧﯿﻢ ﮐﻮﻫﺎن و ﻧﯿﻢ ﮐﻮﻫﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
داﻣﭙﺰﺷﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﭘﺮد�ﺴﺎن در �ﺎﺳﺦ ﺑﻪ ا�ﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ
ﻼ ﺗﺮﮐﯿﺐ و
ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺘﺮ دوﮐﻮﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ژﻧﺘﯿﮏ و دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ و … ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .دﻗﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜ ً
ﻼ ﺣﻔﻆ ژن ﺑﺒﺮﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪﺳﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎغ وﺣﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎی آﻓﺮ�ﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﺴﺎﻟﻪﺳﺎز اﺳﺖ �ﺎ ﻣﺜ ً
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وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺷﺘﺮ دوﮐﻮﻫﺎن ﻫﻢ �ﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزﺷﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ را در ﺗﺎر�ﺨﻤﺎن دار�ﻢ ،روی ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽﻣﺎن
دار�ﻢ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻗﺮن  ۶و  ۷ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در اﯾﺮان ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺷﺘﺮ در ﺟﺎده اﺑﺮ�ﺸﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺑﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ژﻧﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﺷﺘﺮﻫﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﻘﺮاﺿﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻼ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآ�ﺪ .دﻟﯿﻞ د�ﮕﺮ ﻫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﻣﻌﻤﺎر�ﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻻﯾﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ� :ﮏ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻗﺪر ﻣﺸﮑﻞ دار�ﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ �ﮑﯽ اﺻ ً
ﻼ ﭼﻨﺪان
ﻼ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺘﺮﻫﺎ در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه و اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در دﺷﺖ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﺻ ً
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮ�ﺒﺎً ﺟﻤﻌﯿﺖ وﺣﺸﯽ از آن ﻧﺪار�ﻢ و ﻋﻤ ً
ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ .وﻟﯽ ﺧﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده و در �ﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ا�ﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺘﺮ دوﮐﻮﻫﺎن دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ
وی ﺑﺎ اﻋﻼم ا�ﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان دﺷﻮاریﻫﺎی ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ ﻧﺪارد ،ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﭽﻪاش ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ دارد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪارد و آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد.
ﻣﻌﻤﺎر�ﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ا�ﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ز�ﺎد ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﺷﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ د�ﮕﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ارو�ﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻔﻆ ژن آن ﺑﺮای ارو�ﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺎ ﺷﯿﺮ آﻓﺮ�ﻘﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﻮد! ﺷﺎ�ﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎ
آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺣﻔﻆ ژنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎ�ﺪ د�ﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﺎر�ﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ز�ﺴﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د�ﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺘﺮ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺗﻨﮓ �ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض� ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ؟ آ�ﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ �ﺎ ا�ﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﺷﺘﺮﻫﺎی �ﮏ و ﻧﯿﻢ ﮐﻮﻫﺎن
ﺟﺎ�ﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎﻧﺖداری و اﺧﻼقﻣﺪاری
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ " ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ " ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

2 of 2

