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 مقدمه 

، برای ممانعتت از ووود نناتا بت   حفاظت از حیات وحشبرای  الکتریکی اساساً، استفاده از فنس

ها و تصادم نناا با خودووهای دو حال حرکتت و هتیایت نناتا بت  ووگتووها و  ها و بزوگراه جاده

 زیرگووهای از پیش تعبی  شیه، همچنین ممانعت از ووود نناا ب  متزاو  و کتتتزاوها و نستی 

ای  هتای تتتت حفاظتت، وویت  ن امکان عبوو برخی گون وسانی ب  نناا، و از طرفی، فراهم نوود

های  متعاوف و موود پویرش است و ب  تعید دو نقاط مختلف دنیا اجرا شیه است. نلترناتیو فنس

ها و مراجع متعید، از هر دو جنب  فنی  های الکتریکی هستنی ک  ب  استناد گزاوش تووی، فنس

شونی. خصوصاً  حفاظت از حیات وحش متسوب میتری برای  و مالی، واهکاو مؤثرتر و اقتصادی

 کیلومتر وا دو بر گیرد  5  - 3 اگرمنطق  حفاظت شیه، متیط پیرامونی بیش از
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 دو الکتریکتتتی فتتتنس کتتتاوبرد

 وحتتتتتتتتتتش، حیتتتتتتتتتتات

  دامیاوی و مزاو ،کتاووزی

  ELECTRIC FENCE  

سیستم هوشتمنی و مقترون بت  صترف  و ، حصاو شوکیاویا  فنس الکتریکی    

میلادی دو حیتات 9191باترین جایگزین سیستم های سنتی بوده ک  از سال 

وحش،کتاووزی،دامیاوی و مزاو  جات تفکیک، جیاستازی و حفاظتت انتوا  

فتنس  فگون  های اهلی یا وحتی استفاده شیه است. دو این سیستتم برخلتا

هتادی تعتیادی قط متتمل بتر ف شوکیاو الکتریکی صنعتی، هادی های فنس

نیازی ب  فونیاسیون نیاشتت  و دو حتی متکتم کتردن  هاموازی است ک  پای  

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 

های حیوانی وحتی دو باغ وحتش الکتریکی جات تفکیک متوط  انوا  گون  

ها و پاوک های سافاوی، متناس  با نو  حیوان واه انیازی و ب  صووت ستاده و 

 ، بر اساس نو  حیوانتات فنس الکتریکیباین  استفاده گردییه است ، سیستم 

استانیاود و سطح ولتاژ های جیاگان  ای داود و ب  صووت دائمی یا موقت قابل 

یی می باشی.  لازم ب  ذکر است ساختاو فنس الکتریکتی نص ، اجرا و جا ب  جا

بتا فاتاهای متتیود از قبیتل دو مقایست  دو مناطق وسیع و پاوک های ملی 

سافاوی و باغ وحش متفاوت است،با توج  ب  اینک  دو پاوک هتای ملتی  پاوک

داونتتی، عمومتتا ستتاختاو فتتنس فاتتای نامتتتیودی دو اختیتتاو ،حیتتات وحتتش 

ساده بوده و حیوانات  با اولین برخوود و دویافت شوک الکتریکی و بسترسازی 

 ،هتای متتیود و بستت  مجیدا تمایلی ب  عبوو از فنس نیاونی. امتا دو متتیط

 متیطمتفاوت بوده و شرایط  الکتریکییا حصاو  الکتریکی استانیاودهای فنس

نگایاوی  و فاای متیود ایجتاب میکنتی ستاختاو فتنس فلتزی و الکتریکتی 

و باغ وحش  و با حتیاکرر ایمنتی  پاوک های سافاویستانیاودهای متناس  با ا

 .طراحی گردد 

 

 

 

 

 

 

 نقش فنس الکتریکی در حیات وحش  

 ایت یاهل واناتیووود و خروج ح از یریجات جلوگ ایوحش بوده ک  دو نقاط مختلف دن اتیشوک داو دو حیا حصاو یکیمام فنس الکتر یاز کاوبرد ها یکی

 یوحتت وانتاتیح وووداز  یریجلوگ وو بزوگراه ها ها ب  جاده یوحت واناتیووود ح ممانعت از ،حیوانات  یمناطق نگایاو کیمتوط  خاص، تفک ب  یوحت

گ ، ، شتاال ، گتر ووبتاه لیتاز قب یوحت واناتیاز ووود ح یریجلوگ یبرا مانع نیباتر ستمیس نیا است. یهیاستفاده گرد اویبس یب  مزاو  و باغات کتاووز

  می باشی . ها یو دامیاوباغات  ، یمزاو  کتاووز خرس و... ب 

 

 

https://emenhesarpouya.com/products/electric-fence/
https://emenhesarpouya.com/products/electric-fence/
https://mag.dooronazdik.com/23947/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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 حفاظت از گونه های مختلف    

و  فریقادو ن پلنگاز  حفاظت دا،کاناو  همتتی تیاالدو ا هوو ن زنگو ا نوا نظیر مختلف یگون ها از حفاظتدو  موفقی تتجربیابتتا استتتفاده از فتتنس الکتریکتتی 

از  ممانعت ایبر فریقادو ن لکتریکیا یفنسهااز  دهستفاا ،همچنین. ستا هشی اوشگز یلنیزنیوو  لیااسترا ،هنیدو  حشو تحیا دمتعی یگون هااز  حفاظت

نستتتان و  نص  تعملیا دی،قتصاا صرف . ستا هشی اوشگز کتتترات ب  ه،نیدو وانجانو گزنیاز  هادام حفاظت ایبر شمالی یمریکانو دو  او مز ب  فیلها سی ن

 لکتریکیا یفنسها ییاامز جمل از  ،یستز متیط با بیتتر تطابقو  حیاطردو  بیتتر فنعطاا قابلیت ،فنسدو  تنااحیو نشی وگرفتا کمتر لحتماا ، ستتتتتریع

 .میشونی بمتسو

 

  

https://am.gallagher.com/us
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 تنااحیو اوینگای

 دو باغ وحش

 و پاوک سافاوی

 وحشی واناتیاز ح ینگهدار   

 

خطرناک بتوده و مستتلزم  اویبس دو باغ وحش وحتی واناتیاز ح ینگایاو

از  نگونت یا یدقت دو نگایاو نیتتریب نیب  ننااست. بنابرا ادیز اویتوج  بس

و  یجات نگاتیاو  یامکانات اول ک ی. دو صووتردیصووت گ ستییبا واناتیح

ممکن است سب  بتروز  رد،یصووت نگ واناتیح نیا تیو امن شینسا نیتام

و خطراتتی همچتون  یهیگرد واناتیح نیاز طرف ا ییشی یها العمل عکس

و  یکننتیگانیحتی مرگ بازد ایوسانین و   یفراو از متوط  و دو ادام  نس

داونتی تتا  ازیتوحتش ن وحتتی دو بتاغ وانتاتیوحش شتود. ح کاوکنان باغ

، از حتتیاقل امکانتتات و ستترپناه طبیعتتت ختتود دو  یهمچتتون زنتتیگی عتتاد

و موانتع  هتا یهتا و بلنتی جود پستتیو نیهمچنمطمئن، برخووداو باشنی. 

 وانتاتیح نیتا ینگاتیاو طینبی از مستلزمات متت یها و حوضچ  عییطب

 است.
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 ناکارآمدی سیستم حفاظتیعوامل    

عیم وجتود وجود نقص دو مواودی همچون انتخاب و طراحی نامناس  فاای داخلی متیط نگایاوی، کوچک بودن ابعاد متوط ، سطح نامناس  زمین متوط ، 

حی نادوست سرپناه امن و وعایت نتین حریم خصوصی حیوانات، تاوی  نامناس  و نب کریف، انباشت  شین بیش از حی میفو  یا غواهای مانیه و همچنین طرا

یوانات و هتم بترای و موانع ایجاد شیه گردییه و خطراتی وا هم برای ح پیرامونی سیستم حفاظتتوانی سب  ناکاونمیی  تجایزات حفاظتی پیرامون متوط ، می

ی حیوانتات عموم افراد فراهم کنی.  کافی بودن امکانات و مناس  بودن مکان طراحی نیز دو برخی مواقتع نمیتوانتی از خطترات ناشتی از متتکلات ووحتی ووانت

انتات دو داختل نن، همچنتان جریتان جلوگیری کنی. فاای نگایاوی حیوانات وحتی بایستی ب  حی کافی بزوگ بوده تا بتوانی فعالیتاای فیزیکی و ذهنتی حیو

زوا قتراودادن 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 انت

بت  ختود و ادی دو حیوانتات ماننتی نستی  وستانین توانی سب  نتتان دادن برختی وفتاوهتای غیرعت حیواناتی ک  تمایل ب  زنیگی ب  صووت جمعی داونی، می

همچون مواودی ک  دو سالاای اخیر برای برخی حیوانات نگایاوی شتیه دو کتتوومان ود داده استت. وجتود ایتن عوامتل، عتیم  ، پرخاشگری بیش از حی شود

گتردد. بنتابراین،  این حیوانات برای فتراو از ووی فتنس متی احساس امنیت و نبود وفاه کافی برای حیوانات وحتی دو متوط  نگایاوی، منجر ب  افزایش تلاش

 .  می باشیکاونمیی سیستم حفاظت ایجاد شیه، نیازمنی وعایت مواود بسیاو و تامین نیازهای اولی  این حیوانات 
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و  یمنتتتتتیملزومتتتتتات ا

 فتتتنس یکلتتت ستتتاختاو

  الکتریکیفلزی و

 ملزومات   

 

 

 ستتییبا واناتیحفاظتی متوط  ح رامونیک  دو طراحی پ یمواود

 دو نظر گرفت  شود، عباوتست از: 

 و رنگ آنها یفلز یسازه و طرح فنسها 

 وانات،یزنیگی ح عییطب طیبا مت یمتوط  نگایاو یجات سازگاو 

 استفاده شود.  یفلز یفنساا یبرا رهیاز ونگ سبز ت ستییبا

 نوع موانع 

شتیه دو هتر دو طترف جاتت  جادیا یاز سازهاا تاس موانع عباوت

متوود، از  نیتبتا انستاناا. دو ا میاز تماس مستتق واناتیدوو بودن ح

بت  فتنس  وانتاتیشین ح کیمانع از نزد جادیا یبرا کییفنس الکتر

کننیگان استتفاده  ییبازد یهتیاودهنیه برا میعلا نیاصلی و همچن

 شود.  می

 ارتفاع فنس 

 کیتهتر  کییزیف تیقابلو بر اساس جر  و  واناتیاز ح کیهر  یبرا

 ستتییبا ن،یکنتین زمت نیاز فنستاا و همچنت ینیدو بالا وفتن و پر

 اوتفا  مناس  دو نظر گرفت  شود. 

  نوع ساختار فنس 

 وارده  یروهایتحمل ن زانیم 

  

 

 زیتکننتیگان وا ن ییتبازد یمتاهیه مناس  بتراامکان بلک  کنی،  جادیا واناتیح یوا جات نگایاو منییا طیشرا ستیین  تناا با یفلز یها و طراحی فنس ساختاو

،گرگ و...ک  ب  لتاظ فیزیولوژیکی،انیازه ،وزن بالاو طبیعت وحتی داونی بایستی از فنس هتای ،جات نگایاوی از حیواناتی از قبیل شیر،ببر،خرس فراهم سازد ییبا

 رف حیوانات استتکام بالایی داود.فلزی متبک استانیاود و متناس  استفاده شود ک  دو برابر نیروهای واوده از ط
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 رامتتتتتونیپ یطراحتتتتت

 واناتیح یحفاظت

 کلیات  

هستنی ک  نناا وا قتادو  یاویبس کییزیف یها تیقابل یسانان بزوگ داوا گرب 

ستازد. انتیازه، قتیوت، پنجت  و  ب  شکاو پستانیاوانی بزوگتر از جر  خود متی

خطرناک  واناتینناا وا ب  طوو ذاتی دو دست  ح وانات،یاز ح یاویبس یدنیاناا

 ریبت  صتووت است خوداز بیو تولی  واناتیدهی. دو حالیک  بعای از ح قراو می

و عتادات  کتییزیف یتاتایهمچنان قابل نی،ین می ایبوده و دو باغ وحتاا ب  دن

 ستتیینناتا وا همچنتان با نیکننی. بنابرا وحش وا حفظ می اتیزنیگی دو ح

 انسان ب  شماو نوود. یخطرناک برا

 

 وجتود بازدییکننتیگان بت  وسانین نسی  و فراو امکان شی متوج  توان می نناا فیزیکی قابلیتاای ب  توج  با وحتی، حیوانات برای مناس  های فنس طراحی دو

. است نن وفتاو معمول حی از فراتر بسیاو ک  کنی عبوو و وفت  بالا موانعی از توانی می شود، ترس دچاو یا و گرفت  قراو استرس تتت شیه نگایاوی حیوان اگر. داود

 دو کیلتومتر94  از بتیش کمتی سرعتی  نیازمنی تناا بالغ ببر یک ک  سازد متخص توانی می ای ساده متاسبات انجام کانادا، کتوو وحتاای باغ از گزاوشی طبق

 حتتی وا ستاعت دو کیلتومتر 44 سرعت تا وسیین توانایی ببرها ک  است حالی دو این. کنی عبوو متر 91  طول و متر 8/3 اوتفا  ب  مانعی از بتوانی تا است ساعت

 شتامل گتزاوش ایتن همچنتین. کننتی پترش وا زیتادی اوتفا  تواننی می خود سکون وضعیت دو سانان گرب  از بسیاوی البت . داونی کوچک بسیاو  های متیط دو

 .باشی می کانادا کتوو وحتاای باغ دو قفس از حیوانات این فراو بیلیل اخیر سالاای دو بازدییکننیگان شین کتت  و مجروح از خبرهایی
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   یمقروات عموم

 وانتتتتاتیح ینگاتتتتیاو

  وحتی دو باغ وحش

 قوانین و مقررات   

 

 مسقف  ستییمتر مربع با 911 ریبا مساحت ز واناتیمتوط  ح

   باشی

 با توانایی بالتا وفتتن و  متوط  ای ک  متل نگایاوی حیواناتی

یا پرش است بایستتی سرپوشتییه باشتی.دو غیتر ایتن صتووت 

اوتفا  فنس ها بایی بالا بوده و داوای برنمیگی ب  سمت داختل 

 باشی.

 بتوده و  یب  حی کتافی قتو ستییبا واناتیحفاظتی ح رامونیپ

 وانیتح ینیتباشی تا از فتراو و صتیم  د زیفاقی نقاط برنیه و ت

 .  یینما یریجلوگ

 ستتییبا یکننیگانیو بازد واناتیحفاظتی دو طرف ح رامونیپ 

از حتی  شیشتین بت کیتموانع مناسبی بتوده تتا از نزد یداوا

 یرینناتا بتا افتراد جلتوگ میب  فنس و تماس مستتق واناتیح

 . یینما

 

 

 
 

https://www.doe.ir/portal/home/?news/342073/710783/342105/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%AF
https://www.doe.ir/portal/home/?news/342073/710783/342105/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%AF

