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هاي يكبار مصرف با غذاهاي رنگين در  ها به دور مردي كه ظرف هاي يكي از خيابان ها در كـــــوچه پس كوچه گربه

قتي نوش جان و با چشماني از حدقه بيرون زده منتظر هستند تا غذاهاي لذيذ را بدون هر مش اند هدست دارد، حلقه زدند

ها براي  گذارد و آن هاي غذا را جلوي هر گربه مي با مهرباني ظرف ،خبر از پيامدهاي اين رفتارش بي ،كنند. مرد دلسوز

  كنند. پلكند و خودشان را لوس مي اداي تشكر به دور پاهاي مرد مي

شان را به  غذاهاي چرب و چيلي پسماند ،احساس دوستي و محبت به حيوانات شويم كه با رو مي روزانه با افرادي روبه

ها  آن .ها را تهيه كرده باشند كه غذاي آن اين نه ،دهند حيوانات شهري ازجمله گربه، سگ، كبوتر، كالغ و... مي

روند به وجود آمده در ! با تغييرات دهند دانند با اين كار چه مشكالتي را پيش روي حيوانات زبان بسته قرار مي نمي

هاي سياه كه  خورند و كالغ شان عوض شده و ديگر غذايي كمتر از چلوگوشت نمي خوار ذائقه اي دانهكبوتره ،طبيعي

كنند تا فردي كه ظرف غذايش را براي او  رفتند اكنون كمين مي شان مي هاي زباله به سراغ غذاي قارقاركنان در سطل

  ..ند.اي گذاشته، بردارند و در جايي دنج مشغول خوردن خوراك لذيذ شو گوشه

  

  

آورد و همين امر  وجود مي ها، خود انسان و اجتماع نيز به دخالت در طبيعت غذا دادن به حيوانات مشكالتي را براي آن 

  شود. هاي طبيعي مي باعث نابودي اكوسيستم

ها از رفتار طبيعي خودشان خارج  شود آن غذا دادن به حيوانات باعث مي ،زيست كيوان هوشمند، فعال محيط ي به گفته

دارد. تأمين منابع غذايي غيرطبيعي باعث  مستقيم يچرا كه ميزان غذاي مصرفي حيوانات با زاد و ولد آنان ارتباط ؛شوند
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تعادل در محيط زيست  نبرهم خورد ها و براي آنمناسب طبيعي  غذاييافزايش زادآوري آنان و در نتيجه نبود منابع 

كند و اگر به هر دليلي اين تغذيه از سوي افراد  أمينحيوانات را ت غذايتواند  ها نمي زمان ي چرا كه بشر در همه شود؛ مي

حيوانات كنند و عادات طبيعي  رشد مي ،ها و رفتارهاي غيرطبيعي شود و گونه قطع شود آسيب جدي به حيوانات وارد مي

  شود. به فراموشي سپرده مي

  برهم خوردن رژيم غذايي حيواناتبرهم خوردن رژيم غذايي حيواناتبرهم خوردن رژيم غذايي حيواناتبرهم خوردن رژيم غذايي حيوانات

يي مانند ماكاروني، قورمه سبزي، ساندويچ، آشغال گوشت و مرغ هاانات با دادن غذاشود دوستداران حيو گاهي ديده مي

حتي در بعضي موارد تنها  ؛كنند شيرين و... از پرندگان و ديگر حيوانات پذيرايي مي جوش ،نمك ،هاي حاوي مخمر يا نان

  شود. ها مي ردن رژيم غذايي آنبسته چيپس و پفك و... است كه همين امر منجر به برهم خو غذاي اين حيوانات زبان

گويد: خوردن غذاهاي غيرطبيعي باعث  وحش ايران در اين خصوص مي زيست و حيات بان محيط مدير سايت ديده

عاملي براي  ،شود كه همين گونه حيوانات ازجمله پرندگان مهاجر مي هاي غيرضروري در بدن اين تشكيل چربي

پرندگان در شرايط عادي ممكن است تا چند هزار كيلومتر پرواز كنند اما  ها و وابستگي به بشر است. مهاجرت نكردن آن

تواند به صورت طبيعي و نرمال زندگي  پرنده مبتال به سوءتغذيه كه با خوردن منابع طبيعي غيرسالم بيمار شده است نمي

  كند.

بلكه بهتر است آنان  ؛وجهي كنندت بيها  به آنحيوانات گويد: البته به اين معنا نيست كه دوستداران  هوشمند در ادامه مي

به عنوان مثال در فصل زمستان و بارش برف و باران شديد كه پيدا كردن غذا براي پرندگان و  ؛با آگاهي گام بردارند

ر اما نبايد اين ام تهيه كنندهايي غذاهاي طبيعي و مناسبي براي آنان  توانند در مكان شود افراد مي حيوانات سخت مي

  هميشگي شود.

  توجه به حيوانات شهريتوجه به حيوانات شهريتوجه به حيوانات شهريتوجه به حيوانات شهري

گويد: حيواناتي مانند گربه و سگ نبايد در شهر زندگي كنند چرا كه  دكتر ايمان معماريان، دامپزشك حيات وحش نيز مي

ها در  ها و گربه رسند اما در كشورهاي تكامل نيافته سگ ها به تكامل مي آنان از حيوانات خانگي هستند و در كنار انسان

تواند  رو هستيم. شهرداري مي اند و با تغذيه نامناسب نيز روز به روز با افزايش آنان روبه پناه شده ها آواره و بيشهر

  ها درنظر بگيرد.  ها و گربه پناهگاهي براي سگ

هاي ولگرد در شهرها بسيار  شويم حضور سگ و گربه دهد: با كمي توجه به كشورهاي پيشرفته متوجه مي وي ادامه مي

عنوان حيوانات خانگي در پناه و امنيت قرار دارند و از غذاهاي مخصوص به خودشان تغذيه  ها به ود است و آنمحد

ري كه ها اولين تفك دوستداران حيوانات براي ابراز عشق و دوستي به آن ،اما در كشورهايي همچون ايران ؛شوند مي

  شود. له بدون آگاهي انجام ميئدارند دادن غذا به حيوانات است كه اين مس

ها  گويد: گربه زيست درخصوص زيستگاه سگ و گربه در شهر نظر متفاوتي دارد و مي كيوان هوشمند، فعال محيط

اماً به معني كه تجمع انسان باشد وجود دارند ولي اين الز ييشهرها و هرجا ي وحش شهري هستند و در حاشيه حيات

  ها نيست. زندگي در كنار انسان

خودشان را با  ،ها سازگار هستند با انسانها براي همزيستي  گويد: آن زيستگاه پرندگان مي ي دكتر معماريان درباره

شان  توانند تغذيه اند و مي دهند و به طور كلي براي شرايط و طبيعت شهري تكامل يافته شرايط جوي و محيطي وفق مي



 

خود انسان ه كند زيرا دادن غذاهايي ك شان ايجاد مي ها آسيب جدي براي به همين خاطر دادن غذا به آن ؛را فراهم كنند

  .كند ه نميدرا برآورپرندگان  نيازكند غيرطبيعي است و  از آن استفاده مي

  

  غذاهاي خطرسازغذاهاي خطرسازغذاهاي خطرسازغذاهاي خطرساز

شان براي حيوانات و پرندگان مفيد است  ايغذ ي كنند ته مانده قلب حيوانات با تفكر اشتباه گمان مي دوستداران خوش

ها تهيه  در حالي كه اين امر هرگز درست نيست زيرا به گفته دكتر معماريان، بسياري از موادي كه براي خوراك انسان

المت اند كه اين مواد براي س ها و... پخته شده دهنده ها، طعم ها، روغن اي هستند كه با انواع ادويه شود مواد تغييريافته مي

  د.نشو و باعث سوءتغذيه حيوانات زبان بسته مي ندحيوانات خطرساز
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 ايجاد باعث ها دفع ناصحيح زباله :گويد ها و پسماندهاي غذايي مي زيست با اشاره به دفع ناصحيح زباله اين فعال محيط

هر خصوصاً تهران ها در سطح ش عاملي براي افزايش جمعيت موش ،همين ؛شود ها نيز مي آلودگي براي حيوانات و انسان

هاي ميلياردي براي مبارزه با اين جانوران در دستور كار مسئوالن قرار گرفته است  پولكه ساليان زيادي است  .شود مي

ها در  ماند زيرا سيستم دفع زباله و پسماندها مناسب نيست و تا زماني كه زباله نتيجه مي اين موضوع هميشه بي ولي

زاد و  ،ها همچنان پا برجا هستند و به خاطر در دسترس بودن غذاهايشان اشند موشهاي آب، جوي و... پخش ب كانال

  يابد. ولدشان نيز افزايش مي

ها را دور شدن از منابع غذايي دانست كه اين اتفاق تنها با  وحش نيز راه كنترل موش دامپزشك حيات ،دكتر معماريان

با  ،ها براي از بين بردن حيوانات شهري أسفانه برخي ارگانپذيرد. وي بيان كرد: مت ها صورت مي مديريت صحيح زباله

شود.  صورت غيراصولي انجام مي زنند كه به مديريت نادرست به كشتن حيوانات از جمله سگ، گربه، موش و... دست مي

  عنوان نمونه با گلوله كشتن حيوانات به هيچ عنوان درست نيست. به

گيرد اعم از سم، طعمه، اسلحه، شليك  ها مورد استفاده قرار مي شتار موشهايي كه براي ك گويد: روش هوشمند نيز مي

هاي  شود الشه همين موضوع باعث مي ؛شود تر در سطح شهر و زخمي شدن حيوانات مي و... باعث انتشار آلودگي بيش

شوند و در كنار  سوب ميها نيز منبع آلودگي مح الشه ينهم باشد؛قابل شناسايي ن و هاي مختلف بماند حيوانات در مكان

توانند تحت مداوا  شوند نمي حيواناتي كه از اين طريق زخمي مي از طرفي،. وجود داردآن افزايش زاد و ولد حيوانات نيز 

  دهند. ها و جاهاي مختلف آلودگي را انتشار مي قرار بگيرند و در برخورد با مكان

گويد: از اين طريق حيوانات نيز  داند و مي ها مي ماندهي سيستم توزيع زبالهوي بهترين راه كنترل جمعيت حيوانات را سا

  شود.  شان كنترل مي كنند و جمعيت به صورت طبيعي براي خودشان غذا تهيه مي

ها و  تواند به سالمت شهر و انسان ، شهروندان و دوستداران حيوانات ميها سازي و آموزش به خانواده همچنين فرهنگ

  مؤثري كند.خود حيوانات كمك 

  



 

توانند  حيوانات مي ي مند به حيوانات هستند با مطالعه در مورد زندگي و تغذيه افرادي كه عالقه :گويد دكتر معماريان مي

 ؛عنوان غذا به حيوانات زبان بسته ندهند غذايي را كه در اختيار دارند به ي ها كمك كنند و از اين پس هر ته مانده به آن

  .د بسيار علمي و مطالعه شده صورت گيردهايي باي چنين كمك و دلسوزي
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