فنس
الکتریکی
حیوانات وحشی
مقدمه
اساساً ،استفاده از فنس الکتریکی برای حفاظت از حیات وحش  ،برای ممانعتت از ووود نناتا بت
جاده ها و بزوگراه ها و تصادم نناا با خودووهای دو حال حرکتت و هتیایت نناتا بت ووگتووها و
زیرگووهای از پیش تعبی شیه ،همچنین ممانعت از ووود نناا ب متزاو و کتتتزاوها و نستی
وسانی ب نناا ،و از طرفی ،فراهم نوودن امکان عبوو برخی گون هتای تتتت حفاظتت ،وویت ای
متعاوف و موود پویرش است و ب تعید دو نقاط مختلف دنیا اجرا شیه است .نلترناتیو فنس های

Call:
021 26 76 0391
021 26 76 0399

تووی ،فنس های الکتریکی هستنی ک ب استناد گزاوش ها و مراجع متعید ،از هر دو جنب فنی
و مالی ،واهکاو مؤثرتر و اقتصادی تری برای حفاظت از حیات وحش متسوب می شونی .خصوصاً
اگرمنطق حفاظت شیه ،متیط پیرامونی بیش از  5 - 3کیلومتر وا دو بر گیرد
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emenhesarpouya.com

ELECTRIC FENCE
فنس الکتریکی یا حصاو شوکیاو ،سیستم هوشتمنی و مقترون بت صترف و
باترین جایگزین سیستم های سنتی بوده ک از سال 9191میلادی دو حیتات
وحش،کتاووزی،دامیاوی و مزاو جات تفکیک ،جیاستازی و حفاظتت انتوا
گون های اهلی یا وحتی استفاده شیه است .دو این سیستتم برخلتاف فتنس
الکتریکی صنعتی ،هادی های فنس شوکیاو فقط متتمل بتر تعتیادی هتادی
موازی است ک پای ها نیازی ب فونیاسیون نیاشتت و دو حتی متکتم کتردن
کفایت می کنی و دو مناطق فاقی برق انرژی موود نیاز ب واحتی از طریق پنتل
های خووشییی قابل تامین استت .دو اقصتی نقتاط دنیتا بت کترات از فتنس
الکتریکی جات تفکیک متوط انوا گون های حیوانی وحتی دو باغ وحتش
ها و پاوک های سافاوی ،متناس با نو حیوان واه انیازی و ب صووت ستاده و
باین استفاده گردییه است  ،سیستم فنس الکتریکی بر اساس نو حیوانتات ،
استانیاود و سطح ولتاژ های جیاگان ای داود و ب صووت دائمی یا موقت قابل
نص  ،اجرا و جا ب جایی می باشی .لازم ب ذکر است ساختاو فنس الکتریکتی
دو مناطق وسیع و پاوک های ملی دو مقایست بتا فاتاهای متتیود از قبیتل
پاوک سافاوی و باغ وحش متفاوت است،با توج ب اینک دو پاوک هتای ملتی
حیتتات وحتتش ،فاتتای نامتتتیودی دو اختیتتاو داونتتی ،عمومتتا ستتاختاو فتتنس
الکتریکی و بسترسازی ساده بوده و حیوانات با اولین برخوود و دویافت شوک
مجیدا تمایلی ب عبوو از فنس نیاونی .امتا دو متتیط هتای متتیود و بستت ،

کتتتاوبرد فتتتنس الکتریکتتتی دو

نگایاوی و فاای متیود ایجتاب میکنتی ستاختاو فتنس فلتزی و الکتریکتی

حیتتتتتتتتتتات وحتتتتتتتتتتش،

استانیاودهای فنس الکتریکی یا حصاو الکتریکی متفاوت بوده و شرایط متیط
متناس با استانیاودهای پاوک های سافاوی و باغ وحش و با حتیاکرر ایمنتی
طراحی گردد .

مزاو ،کتاووزی و دامیاوی
نقش فنس الکتریکی در حیات وحش

یکی از کاوبرد های مام فنس الکتریکی یا حصاوشوک داو دو حیات وحش بوده ک دو نقاط مختلف دنیا جات جلوگیری از ووود و خروج حیوانات اهلی یتا
وحتی ب متوط خاص ،تفکیک مناطق نگایاوی حیوانات  ،ممانعت از ووود حیوانات وحتی ب جاده هاو بزوگراه ها و جلوگیری از ووود حیوانتات وحتتی
ب مزاو و باغات کتاووزی بسیاو استفاده گردییه است .این سیستم باترین مانع برای جلوگیری از ووود حیوانات وحتی از قبیتل ووبتاه  ،شتاال  ،گترگ ،
خرس و ...ب مزاو کتاووزی  ،باغات و دامیاوی ها می باشی .
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حفاظت از گونه های مختلف
بتتا استتتفاده از فتتنس الکتریکتتی تجربیات موفقی دو حفاظت از گون های مختلف نﻈیر انوا گوزن و نهو دو ایاﻻت متتیه و کانادا ،حفاظت از پلنﮓ دو نفریقا و
حفاظت از گون های متعید حیات وحش دو هنی ،استرالیا و نیوزیلنی گزاوش شیه است .همچنین ،استفاده از فنسهای الکتریکی دو نفریقا برای ممانعت از
نسی فیلها ب مزاو و دو نمریکای شمالی برای حفاظت دامها از گزنی جانووان دونیه ،ب کتتترات گزاوش شیه است .صرف اقتصادی ،عملیات نص نستتتان و
ستتتتتریع  ،احتمال کمتر گرفتاو شین حیوانات دو فنس ،قابلیت انعطاف بیتتر دو طراحی و تطابق بیتتر با متیط زیست ،از جمل مزایای فنسهای الکتریکی
متسوب میشونی.
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نگهدار ی از ح ی وانات وحشی

نگایاوی از حیوانات وحتی دو باغ وحش بسیاو خطرناک بتوده و مستتلزم
توج بسیاو زیاد ب ننااست .بنابراین بیتترین دقت دو نگایاوی اینگونت از
حیوانات بایستی صووت گیرد .دو صووتیک امکانات اولی جات نگاتیاوی و

نگایاوی حیوانات

تامین نسایش و امنیت این حیوانات صووت نگیرد ،ممکن است سب بتروز
عکس العمل های شییی از طرف این حیوانات گردییه و خطراتتی همچتون
فراو از متوط و دو ادام نسی

وسانین و یا حتی مرگ بازدییکننتیگان و

کاوکنان باغ وحش شتود .حیوانتات وحتتی دو بتاغ وحتش نیتاز داونتی تتا
همچتتون زنتتیگی عتتادی ختتود دو طبیعتتت  ،از حتتیاقل امکانتتات و ستترپناه
مطمئن ،برخووداو باشنی .همچنین وجود پستتی هتا و بلنتیی هتا و موانتع
طبیعی و حوضچ های نبی از مستلزمات متتیط نگاتیاوی ایتن حیوانتات
است.
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دو باغ وحش
و پاوک سافاوی

عوامل ناکارآمدی سیستم حفاظتی
وجود نقص دو مواودی همچون انتخاب و طراحی نامناس فاای داخلی متیط نگایاوی ،کوچک بودن ابعاد متوط  ،سطح نامناس زمین متوط  ،عیم وجتود
سرپناه امن و وعایت نتین حریم خصوصی حیوانات ،تاوی نامناس و نب کریف ،انباشت شین بیش از حی میفو یا غواهای مانیه و همچنین طراحی نادوست
تجایزات حفاظتی پیرامون متوط  ،می توانی سب ناکاونمیی سیستم حفاظت پیرامونی و موانع ایجاد شیه گردییه و خطراتی وا هم برای حیوانات و هتم بترای
عموم افراد فراهم کنی .کافی بودن امکانات و مناس بودن مکان طراحی نیز دو برخی مواقتع نمیتوانتی از خطترات ناشتی از متتکلات ووحتی ووانتی حیوانتات
جلوگیری کنی .فاای نگایاوی حیوانات وحتی بایستی ب حی کافی بزوگ بوده تا بتوانی فعالیتاای فیزیکی و ذهنتی حیوانتات دو داختل نن ،همچنتان جریتان
داشت باشی .قراودادن بیش از حی تعیاد حیوانات دو یک متوط برای حیواناتی همچون خرس ک عادت ب زنتیگی دو تناتایی داونتی ،و یتا دو انتزوا قتراودادن
حیواناتی ک تمایل ب زنیگی ب صووت جمعی داونی ،می توانی سب نتتان دادن برختی وفتاوهتای غیرعتادی دو حیوانتات ماننتی نستی وستانین بت ختود و
پرخاشگری بیش از حی شود  ،همچون مواودی ک دو سالاای اخیر برای برخی حیوانات نگایاوی شتیه دو کتتوومان ود داده استت .وجتود ایتن عوامتل ،عتیم
احساس امنیت و نبود وفاه کافی برای حیوانات وحتی دو متوط نگایاوی ،منجر ب افزایش تلاش این حیوانات برای فتراو از ووی فتنس متی گتردد .بنتابراین،
کاونمیی سیستم حفاظت ایجاد شیه ،نیازمنی وعایت مواود بسیاو و تامین نیازهای اولی این حیوانات می باشی.
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ملزومات

مواودی ک دو طراحی پیرامون حفاظتی متوط حیوانات بایستتی
دو نﻈر گرفت شود ،عباوتست از:
 سازه و طرح فنسهای فلزی و رنگ آنها
جات سازگاوی متوط نگایاوی با متیط طبیعی زنیگی حیوانات،

ملزومتتتتتات ایمنتتتتتی و

موانع عباوت است از سازهاای ایجاد شتیه دو هتر دو طترف جاتت

ستتتاختاو کلتتتی فتتتنس

بایستی از ونﮓ سبز تیره برای فنساای فلزی استفاده شود.

 نوع موانع
دوو بودن حیوانات از تماس مستتقیم بتا انستاناا .دو ایتن متوود ،از
فنس الکتریکی برای ایجاد مانع از نزدیک شین حیوانتات بت فتنس
اصلی و همچنین علایم هتیاودهنیه برای بازدیی کننیگان استتفاده
می شود.

 ارتفاع فنس

فلزی والکتریکی

برای هر یک از حیوانات و بر اساس جر و قابلیت فیزیکی هتر یتک
دو بالا وفتن و پریین از فنستاا و همچنتین کنتین زمتین ،بایستتی
اوتفا مناس دو نﻈر گرفت شود.

 نوع ساختار فنس
 میزان تحمل نیروهای وارده

ساختاو و طراحی فنس های فلزی ن تناا بایستی شرایط ایمنی وا جات نگایاوی حیوانات ایجاد کنی ،بلک امکان متاهیه مناس بترای بازدیتی کننتیگان وا نیتز
بایی فراهم سازد ،جات نگایاوی از حیواناتی از قبیل شیر،ببر،خرس،گرگ و...ک ب لتاظ فیزیولوژیکی،انیازه ،وزن بالاو طبیعت وحتی داونی بایستی از فنس هتای
فلزی متبک استانیاود و متناس استفاده شود ک دو برابر نیروهای واوده از طرف حیوانات استتکام بالایی داود.
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کلیات
گرب سانان بزوگ داوای قابلیت های فیزیکی بسیاوی هستنی ک نناا وا قتادو
ب شکاو پستانیاوانی بزوگتر از جر خود متی ستازد .انتیازه ،قتیوت ،پنجت و
دنیاناای بسیاوی از حیوانات ،نناا وا ب طوو ذاتی دو دست حیوانات خطرناک
قراو می دهی .دو حالیک بعای از حیوانات از بیو تولی خود بت صتووت استیر
بوده و دو باغ وحتاا ب دنیا می نینی ،همچنان قابلیتاتای فیزیکتی و عتادات
زنیگی دو حیات وحش وا حفظ می کننی .بنابراین نناتا وا همچنتان بایستتی

طراحتتتتتی پیرامتتتتتون
حفاظتی حیوانات

خطرناک برای انسان ب شماو نوود.

دو طراحی فنس های مناس برای حیوانات وحتی ،با توج ب قابلیتاای فیزیکی نناا می توان متوج شی امکان فراو و نسی وسانین بت بازدییکننتیگان وجتود
داود .اگر حیوان نگایاوی شیه تتت استرس قراو گرفت و یا دچاو ترس شود ،می توانی از موانعی بالا وفت و عبوو کنی ک بسیاو فراتر از حی معمول وفتاو نن است.
طبق گزاوشی از باغ وحتاای کتوو کانادا ،انجام متاسبات ساده ای می توانی متخص سازد ک یک ببر بالغ تناا نیازمنی سرعتی کمتی بتیش از 94کیلتومتر دو
ساعت است تا بتوانی از مانعی ب اوتفا  3/8متر و طول  91متر عبوو کنی .این دو حالی است ک ببرها توانایی وسیین تا سرعت  44کیلتومتر دو ستاعت وا حتتی
دو متیط های بسیاو کوچک داونی .البت بسیاوی از گرب سانان دو وضعیت سکون خود می تواننی اوتفا زیتادی وا پترش کننتی .همچنتین ایتن گتزاوش شتامل
خبرهایی از مجروح و کتت شین بازدییکننیگان دو سالاای اخیر بیلیل فراو این حیوانات از قفس دو باغ وحتاای کتوو کانادا می باشی.
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قوانین و مقررات



متوط حیوانات با مساحت زیر  911متر مربع بایستی مسقف
باشی



متوط ای ک متل نگایاوی حیواناتی با توانایی بالتا وفتتن و
یا پرش است بایستتی سرپوشتییه باشتی.دو غیتر ایتن صتووت
اوتفا فنس ها بایی بالا بوده و داوای برنمیگی ب سمت داختل

مقروات عمومی

باشی.


پیرامون حفاظتی حیوانات بایستی ب حی کتافی قتوی بتوده و

نگاتتتتیاوی حیوانتتتتات

پیرامون حفاظتی دو طرف حیوانات و بازدییکننیگان بایستتی

وحتی دو باغ وحش

فاقی نقاط برنیه و تیز باشی تا از فتراو و صتیم دیتین حیتوان
جلوگیری نمایی.


داوای موانع مناسبی بتوده تتا از نزدیتک شتین بتیش از حتی
حیوانات ب فنس و تماس مستتقیم نناتا بتا افتراد جلتوگیری
نمایی .
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