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 ي حيوانات اهلي و گاه  هاي جانوري و از خانوده اسبيان است؛ حيواني كه در زمره  خر، االغ يا درازگوش يكي از گونه

تر مورد توجه  كم آيد، ادامه حيات آن  دليل اين كه سمبلي از كودني به شمار مي وحشي قرار دارد ولي اين روزها شايد به

 .داران محيط زيست است ها و دوست  تشكل

 دانشجويان خبرگزاري خبرنگار با وگو گفت در اردكان طبيعت شيفتگان انجمن دبير و پژوهشگر "نادر پيري اردكاني"

 ي هگون اين: گويد   مي كوير، ي حاشيه وحشي خرهاي بودن انقراض حال در به اشاره با يزد، منطقهدر) ايسنا(ايران 

اند و به  ي كركس صفتاني شده اند، امروز طعمه  يزد بوده -جانوري كه تا مدتي پيش از ساكنان اصلي دشت اردكان 

  .شان منقرض خواهد شد زودي نسل

صورت پراكنده و انگشت شمار به  شوند بلكه به هاي چند صدتايي ديده نمي دهد: اين حيوانات ديگر در گله  وي ادامه مي

  .دهند و اين در حالي است كه حمايتي در كار نيست و به نظر محكوم به انقراض هستند  ميحيات خود ادامه 

كند: خر، حيواني نجيب،    هاي دور آدميزاد، تصريح مي  هاي متعدد اين مركب سال  اين دوستدار طبيعت با اشاره به ويژگي

كشيده  ها را به دوش  ا و در هر شرايطي بار انسانه  اي ساده، سال  و در ازاي آذوقه است كه بي منت قانع و سر به زير

  .است

ولي با وجود اين  ؛گيرد  استفاده است، مورد بهره برداري قرار مي قابلآدميزاد تا زماني كه  ي كند: اين برده  وي اضافه مي

شود تا در  رها ميكاري و پيري در دشت و صحرا  گيرد، سرانجام ناجوانمردانه به حكم كم كه يك عمر با انسان انس مي

  .ودهاي وحشي ش ي سگ به استقبال مرگي دردناك برود و طعمه ،پايان حياتي ذلت بار



 ،ها در كوي و برزن پيري اردكاني با بيان اين توضيح در مورد خرهاي بومي و البته اشاره به انگشت شمار شدن امروز آن

گويد: البته اين وضعيت تنها مختص خرهاي بومي نيست بلكه خرهاي وحشي   به دنبال وجود وسايل نقليه پيشرفته، مي

شوند نيز وضعيت بهتري    ديده مي كويري استان ي ي شهر و حتي در مناطق حفاظت شده  اين منطقه كه بعضاً در حاشيه

  .ندارند

سفانه اين أكند: مت   اذعان مي ،استگورخر آسيايي از ي خرهاي بومي و نه   كيد بر اين كه اين نژاد نه از گونهأوي با ت

نحوي كه برخي از افراد سودجو براي  به ؛اند روزها خرهاي وحشي نيز از سوي بشر افسار گسيخته مورد تهديد قرار گرفته

  .كنند   استفاده از گوشت اين حيوان، اقدام به شكار آن مي

شود و    ها خيلي دور نمي  والً از انسان، معمكند: اين حيوان به دليل برخورداري از خوي مهربان وي خاطرنشان مي

ها به قيمت گزافي  شكار شوند و گوشت آن از سوي سودجويان ،هم زدنر سفانه همين كافي است تا در يك چشم بأمت

  .ودربه فروش 

اين پژوهشگر و محقق اردكـاني در پايـان بـا اشـاره بـه ايـن كـه تـاكنون هـيچ گـروه و تشـكل زيسـت محيطـي از              

ري حمايـت  جـانو  ي اين گونـه 

ــرايطي   ــر شـ ــرده و در هـ نكـ

محكــوم و مظلــوم واقــع شــده 

تـر   است، خواستار توجـه بـيش  

  .به اين حيوان شد

ــي عزيــزي "  ريــيس "مرتض

 در نيـز  اردكـان  زيسـت  محيط

 ،ايســنا خبرنگــار بــا گــو و گفــت

ــزد، ي منطقــه ــا ي ــه اشــاره ب  ب

 متعـدد  نـادر  هـاي  گونـه  وجود

 خرانـق  بخـش  در وحش حيات

د: كـر  تصـريح  شهرسـتان،  اين

هـاي اطـراف شهرسـتان     بيابان

ويژه بخـش خرانـق،    اردكان به

هــاي اصــلي  ي از زيســتگاهيكــ

آمـار دقيقـي   ؛ ستخر وحشي ا

منطقــه وجــود نــدارد و تــاكنون در ايــن مــورد آمــارگيري نيــز صــورت  در خصــوص تعــداد ايــن حيــوان وحشــي در 

  ت.نگرفته اس
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