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اند و حتي  نگرانها و عزيزانشان را تهديد كند  ه سوري ممكن است آنهايي كه در شب چهارشني مردم از آسيب اغلب

كه   در حالي ؛امكان و توان مصون ماندن يا مصون نگه داشتن از اين مخاطرات را دارند در اغلب مواردولي ترسند؛  مي

  حيوانات نه دركي از اين مناسبت دارند و نه امكاني براي حفاظت از خطر. 

ها و انواع مواد منفجره و آتشزا براي ابراز  ها، ترقه ي آخر سال از نارنجك هببسياري از كساني كه در شب چهارشنشايد 

اين قدر از  گناه، چه پناه و بي ودات بيكنند، جزو مدافعين حقوق حيوانات باشند ولي ندانند كه اين موج شادي استفاده مي

  سمت و سويي منطقي راهاي هيجاني  تواند حركت شكي نيست كه آگاهي در اين زمينه مي. بينند شادي آسيب مينوع 

بر اين اساس، به .؛ كنددر كنار هم داشته باشد، فراهم كه شادي و سالمت را دهد و زمينه را براي انداختن طرحي نو 

ي موجودات زنده احترام بگذاريم و آن  كند به حقوق و رفاه همه منظور افزايش آگاهي نسبت به آنچه كه به ما كمك مي

  اند:  شود كه دوستداران طبيعت و حيوانات در اين زمينه متذكر شده را رعايت كنيم، در ادامه به نكاتي اشاره مي

  دارند.ها از صداي ترقه وحشت  هها و گرب درصد سگ 90تا  80 -

 

ترك كردن النه براي  ؛كنند ميهاي خود را ترك  النه طوري كه به شود انفجار باعث وحشت پرندگان ميصداي  -

همچنين ممكن است در اثر  خواهد شد؛سبب سرد شدن تخم و مرگ جنين  ،اند پرندگاني كه روي تخم نشسته

 .پرتاب شوند ها به بيرون از النه وحشت، تخم يا جوجه

 .ها شود ثير بگذارد و باعث گمراهي آنأها ممكن است در حركت پرندگان مهاجر ت فشفشه -

ها با  صورت احتمال برخورد آن شود كه در اين صداهاي زياد و ناگهاني باعث پرواز و حركت ناگهاني پرندگان مي -

  .شود ميها  جراحت و مرگ آن كه سببزياد است  ،ها و موانع توري

براي محيط  ،ها كار رفته در توليد آن همواد بسياري سمي ب دليل به ،ها عالوه بر ايجاد آلودگي صوتي ها و فشفشه رقهت -

 .موجودات زنده خطرناك هستند زيست و

ند نتوا مي كه اند شده هيهت كادميم، نيترات، نيتريت، منگنز، سديم، روي و گوگرد مس، مانندموادي از ها عموماً  آن

 .داشته باشند زنده موجوداتديگر  و  عوارض جسمي و عصبي براي انسان

 -   
 



هاي صوتي و محيط زيستي ناشي از آتش  آلودگيكنند، هيچگاه به  هاي شهري زندگي مي پرندگاني كه در محيط  -

ي خود ندارند كه  ها پناهگاهي جز النه ها در معرض خطر قرار دارند. آن تر از ساير گونه گيرند و بيش ها خو نمي بازي

 .به هيچ عنوان امن نيست در اين مواقعآن هم 

 

زمان برگزاري مراسم چهارشنبه سوري ، وازكارشناس حيات وحش و عضو كمپين پر ،اهللا قلي محمدعليي  به گفته  -

 ايجاد اين مراسم به سبك امروزي در اين روند طبيعي؛ مصادف با النه گزيني و تخمگذاري پرندگان است دقيقاً

 .كند مي اختالل

  

اند از  از اين رو اگر مكاني را كه انتخاب كرده ؛كنند ها در انتخاب مكان امن براي النه گزيني با هم رقابت مي پرنده  -

  .دست بدهند ممكن است ديگر شرايطي براي اين منظور برايشان فراهم نشود
  

شود كه براي  موجب ترس و دور شدن پرنده از مكان امني مي ،فشفشه و ترقهها و دود ناشي از  صداي انفجار ترقه  -

  . النه سازي انتخاب كرده است
  

 ،اند كه انبوه سرو صداهاي ناهنجار و تخم هم گذاشتههاي خود را ساخته  حتي در اين فصل برخي از پرندگان النه

 .ها نيز از دست بروند نگردند و تخم چه بسا هيچگاه به النه باز ؛شود ميشان  ها از آشيانه موجب ترس و فرار آن

 .فتاز دست خواهند ر قطعاً ،مادر از آشيانه فرارها سر از تخم در آورده باشند كه با  ممكن است برخي جوجهاز طرفي 

  

 گويد ميكه زمان براي زادآوري حيات وحش از اهميت بسيار زيادي برخوردار است،  عضو كمپين پرواز با بيان اين

بنابراين اگر اين فرصت طاليي از دست  ؛قادر به تخمگذاري و نشستن روي آن هستند چنين زمانيپرندگان در  مثالً

  .پيش رو وجود نخواهد داشت برود، به اين معني است كه نسل جديدي از پرنده در سال
  

بنابراين تاب و تحمل  ؛زند بار در دقيقه مي 700تا  600قلب يك پرنده  نيز گفته است ،پرنده شناس ،اسماعيل كهرم  -

قلب  با توجه به ظريف و حساس بودن .هاي چهارشنبه سوري را ندارد صداي انفجارهاي مهيب و ناگهاني ترقه

كافي است كه براي يك صدم ثانيه متوقف شود كه در اين  ،زند به دفعات بسيار زياد در دقيقه مي و اين كه پرندگان

 .مرگ پرنده را در پي خواهد داشتسكته و صورت 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



ويژه ب ؛شوند بلكه حيوانات از جمله پرندگان نيز در شرايط نامعمول دچار سكته مي ؛مختص انسان نيستسكته 

  .هست، مشكالت زيادي را حتي براي انسان به همراه دارد همها كه ناگهاني  صداهاي مهيب ترقه
  

بنابراين اگر در جايي احساس امنيت نكنند گاهي براي هميشه از آن  ؛تر است مهمهم امنيت براي پرندگان از غذا 

  .مكان خواهند رفت
  

 ي النه ي برايمحلمن و أشود كه م مي يآتش گرفتن درختان سببهاي چهارشنبه سوري  بازي همچنين برخي آتش

   شوند خانمان مي ها بي با اين كار آن؛ اند پرندگان
  

هاي  سري واكنش صداي مواد محترقه و ايجاد سر و صدا سبب يك، ي حيوانات ايرانيان سايت خيريهبه بيان    -

صورت آبريزش از دهان، دفع مدفوع يا ادرا، خرابكاري، سر و صدا  شود و ممكن است به اضطرابي در سگ و گربه مي

 كردن، لرزش، تالش براي فرار، له له زدن، قايم شدن و استفراغ ظاهر شود.

، گذاري تواند سبب ايجاد رفتارهايي مانند عالمت ايم شدن است؛ البته ترس ميتر به صورت ق بيشدر گربه ها  واكنش

بازي يا ترقه زني  آتش مصاحب خود در هنگابه دفع در مكان نامناسب يا پرخاشگري غير مستقيم مانند چنگ زدن 

  شود.

  چار ايست قلبي شوند. نيز هراس دارند و ممكن است د ي شديدتر اين حيوانات از صداي رعد و برق يا ديگر صداها بيش

را تهديد اين حيوانات هاي جدي  آسيب ،شود منفجر مي  و سگ  در مواردي كه ترقه در نزديكي حيواناتي مانند گربه -

ترس و ايجاد ، ها آن ها در بدن و چشم هاي سنگ يا مواد داخل ترقه گوش، فرو رفتن خرده ي  پارگي پردهمانند  ؛كند مي

 .تصادف با ماشين از قبيلدي ج خطرهايوحشت فراوان و بروز 
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