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چکیده
پســماندها و هدررفــت مــواد غذایــی انســانی، نــه تنهــا از 
جنبــه اخالقــی و رفــع نیازهــای فقــرا و گرســنگان مهــم 
می باشــد، بلکــه از جنبه هــای مختلــف محیط زیســتی نیــز 
حائــز اهمیت اســت. یکــی از مســائل جدیــد و نوظهــور، در 
دســترس بــودن پســماندهای غذایــی بــرای حیــات وحش 
می باشــد. حیوانــات وحشــی ممکــن اســت فقــط گاهــی 
از پســماندهای غذایــی اســتفاده کننــد، و یــا حتــی ممکــن 
اســت کامــاًل متکــی و وابســته بــه آن هــا باشــند. از اثــرات 
فراهــم بــودن پســماندهای غذایــی بر حیــات وحــش برای 
نمونــه می تــوان بــه تغییــر تراکــم جمعیــت، تغییــر توزیــع 
ــه، تغییــر  گونــه و جمعیــت، تغییــر محــدوده گســتره خان
تعامــالت جامعــه و تغییــر عملکــرد اکوسیســتم و همچنین 

تأثیــرات چنــد وجهی تأمیــن غذا بــر پویایــی انگل-میزبان 
اشــاره کــرد. در ایــن مقالــه بــه بررســی تأثیرات مســتقیم و 
غیرمســتقیم وجود پســماندهای غذایی بــر گونه های حیات 
وحــش پرداختــه شده اســت و همچنیــن اینکه چگونــه این 
موضــوع باعــث تشــدید تعارضــات انســان-حیات وحــش 
می شــود. در بخــش دیگــر نیــز بــه اثــرات کاهــش و حذف 
پســماندهای غذایــی بر حیــات وحــش پرداخته شده اســت. 
در مجمــوع، بــر اســاس ایــن مطالعــه، می تــوان گفــت کــه 
الزم اســت به پســماندهای مــواد غذایی و اثــرات آن از جنبه 
زیســت محیطــی توجــه بیشــتری شــود و بــه عــالوه لزوم 
تغییــر در نگــرش و مدیریــت پســماندهای مــواد غذایی نیز 

احســاس می شــود. 

کلمات کلیدی: حیات وحش، منبع غذایی، تعارض، ضایعات غذا، حفاظت

31

هر
پــ

سـ
ت 

ســ
زیـ



مقدمه
ــی  ــتم های طبیع ــر سیس ــای تغیی ــی از چالش ه یک
توســط انســان ورود پســماندهای غذایــی بــه طبیعــت 
اســت. حداکثــر 26% زباله هــا در مناطــق شــهری 
می توانــد از مــواد غذایــی دور ریختــه شــده تشــکیل 
ــب  ــور مناس ــه ط ــا ب ــه آن ه ــه هم ــند، ک ــده باش ش
 .)Carpenter & Savage, 2021( نمی شــوند  دفــع 
ــرای  ــده ب ــد ش ــی تولی ــواد غذای ــادی م ــر زی مقادی
مصــرف انســان یــا دام در طــی تولیــد، حمــل و 
ــی  ــه راحت ــا ب ــه ی ــن رفت ــازی از بی ــل و ذخیره س نق
 Newsome & Van Eeden,( می شــود  ریختــه  دور 
ــی  ــواد غذای ــن م ــارد ت ــاله 1/3 میلی ــر س 2017a(؛ ه

تولیــد شــده بــرای مصــرف انســان )یــک ســوم کل 
ــار  ــن آم ــی  رود. ای ــدر م ــا ه ــه ی ــن رفت ــد( از بی تولی
نگران کننــده اســت زیــرا در ســطح جهانــی تقریبــاً از 
هــر 8 نفــر 1 نفــر بــه غــذای کافــی دسترســی نــدارد؛ 
ــن  ــور ای ــال ظه ــئله در ح ــک مس ــود ی ــن وج ــا ای ب
ــان  ــط انس ــده توس ــدر داده  ش ــذای ه ــه غ ــت ک اس
اغلــب در دســترس حیوانــات وحشــی قــرار می گیــرد. 
ــش از 10  ــا، بی ــا و اروپ ــال: در آفریق ــوان مث ــه عن ب
ــاله دور  ــر س ــده ه ــح ش ــه گاو ذب ــن الش ــون ت میلی
ریختــه می شــود و در اســترالیا و ایــاالت متحــده 
آمریــکا ســاالنه 3 تــا 4 میلیــون تــن غــذای خوراکــی 
در زباله دان هــا ریختــه می شــود. بــه همیــن ترتیــب، 
ــد،  ــس از صی ــی پ ــن ماه ــون ت ــاله 6/8 میلی ــر س ه
یــا 8% از کل صیــد جهانــی دور ریختــه می شــود 

.)Newsome & Van Eeden, 2017b(
حیوانــات وحشــی در محیط هــای خــارج از شــهر 
می تواننــد  شــهری  وحشــی  حیوانــات  حتــی  و 
ــل  ــل از حمــل و نق ــی را قب ــواد غذای پســماندهای م
ــوان  ــه عن ــد و ب ــه مصــرف کنن ــه محــل دفــن زبال ب
ــی عمــل  ــد غذای ــواد زائ شــکل دیگــری از حــذف م
کننــد. بــه طــور کلــی، نشــان داده شــده اســت کــه بــا 
ــواد  ــده ای از م ــه طــور فزاین ــات ب شهرنشــینی، حیوان
ــن مســئله  ــد. ای ــه می کنن ــی انســان تغذی ــد غذای زائ
در پســتانداران، ماننــد کایوت هــا و روبــاه کیــت، 
ــهری  ــای ش ــی مورچه ه ــدگان و حت ــدگان، خزن پرن
 .)Carpenter & Savage, 2021( گــزارش شــده  اســت
ــر  ــم انداز تغیی ــه در چش ــش ک ــات وح ــای حی گونه ه
ــکونتگاه ها  ــی س ــا در نزدیک ــان ی ــط انس ــه توس یافت

زندگــی می کننــد، معمــواًل  یــا آن چشــم اندازها 
تغییــر قابــل توجهــی را در دسترســی بــه منابــع، بــه 
 Fehlmann( ــد ــه می کنن ــی، تجرب ــواد غذای ــژه م وی

.)et al., 2021

در دســترس بــودن پســماندهای غذایــی بــرای 
ــر  ــمگیری ب ــرات چش ــد تأثی ــش می توان ــات وح حی
بوم شناســی آن هــا و زندگــی انســان ها داشــته باشــد؛ 
ــه تغییــر  از جملــه اثــرات بوم شــناختی آن می تــوان ب
تراکــم جمعیــت، تغییــر توزیــع گونــه و جمعیــت، تغییر 
ــه،  ــالت جامع ــر تعام ــه، تغیی ــتره خان ــدوده گس مح
ــرات  ــن تأثی ــتم و همچنی ــرد اکوسیس ــر عملک تغیی
چنــد وجهــی تأمیــن غــذا بــر پویایــی انگل-میزبــان 
ــی آشــکار می شــود کــه  اشــاره کــرد. ایــن امــر زمان
بوم شناســی و رفتــار حیــات وحــش بــا دسترســی بــه 
زباله هــای غذایــی تغییــر کنــد و دسترســی حیوانــات 
ــای  ــی روی گونه ه ــماندهای غذای ــه پس ــی ب وحش
دیگــر و فرآیندهــای بــوم شــناختی تأثیــر بگــذارد، که 
در نتیجــه تعارضــات تشــدید شــده، و خطــر آســیب 
ــر در اکوسیســتم های تحــت ســیطره  ــا مــرگ و می ی
ــماندهای  ــن پس ــد. همچنی ــش می یاب ــان افزای انس
غذایــی انســان کــه بــه راحتــی در دســترس هســتند، 
ــه ای مخصــوص  ــد نیازهــای تغذی ممکــن اســت فاق
گونه هــای حیــات وحــش بــوده و بــه عــالوه ممکــن 
ــا  اســت حــاوی ترکیبــات ســمی کشــنده باشــند و ی
 Newsome &( ــوند ــا ش ــترش بیماری ه ــبب گس س
 Van Eeden, 2017a, 2017b; Schulte-Hostedde et

 al., 2018; Strandin et al., 2018; Kirby et al., 2019;

.)Rohini et al., 2020; Carpenter & Savage, 2021

ــات  ــتفاده حیوان ــزان اس ــه، می ــن مقال ــن در ای بنابرای
ــر  ــتقیم ب ــرات مس ــی، تأثی ــماند غذای ــی از پس وحش
اکولــوژی و رفتــار حیــات وحــش، اثــرات غیرمســتقیم 
بــر حیــات وحــش و جوامــع زیســت محیطــی، ســایر 
تأثیــرات بــر ســالمت حیــات وحــش، درگیــری 
انســان و حیــات وحــش و یــک مــدل مفهومــی مــورد 
ــه،  ــن مطالع ــج ای ــت. نتای ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
ــه  ــرای درک مکانیســم هایی ارائ مفاهیــم مهمــی را ب
ــن  ــای تأمی ــودن غذاه ــترس ب ــه در دس ــد ک می ده
ــی دارد و  ــات وحش ــر حیوان ــان ب ــط انس ــده توس ش
انگیــزه ای بــرای تغییــر نحــوه مدیریــت پســماندهای 

ــد. ــم می کن ــی را فراه ــواد غذای م
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میزان پسماند غذایی در رژیم غذایی حیات 
وحش

ــی از  ــط گاه ــت فق ــن اس ــی ممک ــات وحش حیوان
ــن  ــا همچنی ــد، ام ــتفاده کنن ــذا اس ــماندهای غ پس
ــی  ــی متک ــع غذای ــن منب ــه ای ــاًل ب ــد کام می توانن
از  اســتفاده  مــورد  در  مطالعــه ای،  در  باشــند. 
پســماندهای غذایــی انســانی توســط پســتانداران 
شــکارچی بــا انــدازه بــدن بیــش از 1 کیلوگــرم، ایــن 
 Newsome .ــت ــده اس ــته ش ــتفاده برجس ــف اس طی
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــان دادن ــکاران )2015( نش و هم
متوســط، بیــن 10% تــا 50% از رژیم هــای پســتانداران 
شــکارچی حــاوی پســماند غذایــی اســت، هرچنــد در 
برخــی مــوارد بیــش از 90% را شــامل می شــود. 
فاکتورهــای مختلفــی وجــود دارد کــه میــزان اســتفاده 
ــرل  ــا کنت ــن گونه ه ــی را در ای ــماندهای غذای از پس
ــود  ــود و نب ــه، در صــورت کمب ــرای نمون ــد؛ ب می کنن
ــماندهای  ــت از پس ــن اس ــی، ممک ــای وحش طعمه ه
ــتفاده  ــزان اس ــن می ــود. همچنی ــتفاده ش ــی اس غذای
ممکــن اســت مربــوط بــه ترجیحــات غذایــي باشــد؛ 
برخــي شــکارچیان احتمــااًل ترجیــح می دهنــد برخــي 
ــواع ضایعــات مــواد غذایــي را نســبت بــه ســایر  از ان
مــوارد اســتفاده کننــد. اســتفاده متفــاوت ممکن اســت 
ــا ترجیحــات شــکار را منعکــس  ــت زیســتگاه ی کیفی
کنــد، بعضــی از شــکارچیان شــکار زنــده را بــه الشــه 
یــا زبالــه ترجیــح می دهنــد؛ بنابرایــن اســتفاده 
انحرافــی در گونه هــای شــکارچی انفــرادی همچنیــن 
ــی  ــت اجتماع ــده وضعی ممکــن اســت منعکــس کنن
ــراد زیردســت و در  ــن وســیله اف ــه ای آن هــا باشــد، ب
رده پاییــن گــروه و افــراد نابالــغ بیشــترین مصــرف از 
ــرا آن هــا نمی تواننــد  ــد؛ زی ــد غذایــی را دارن مــواد زائ
ــدا  ــه کشــتارهای طعمه هــای وحشــی دسترســی پی ب
کننــد یــا بــرای اجتنــاب از آســیب، کشــتار و کاهــش 
ــد اســتفاده  ــه ای از مــواد غذایــی زائ رقابــت درون گون
می کننــد. در مقابــل، همچنیــن ممکــن اســت افــراد 
بــا موقعیــت رده بــاال بــر مناطقــی دارای پســماندهای 
ــاال  ــری ب ــا کال ــی ب ــای غذای ــی و رژیم ه ــاد غذای زی
تســلط یابنــد؛ بــا ایــن وجــود وجــه اشــتراک در همــه 
ــکارچی  ــتانداران ش ــه پس ــن اســت ک ــوارد ای ــن م ای
ــده  ــه ش ــای تهی ــذب غذاه ــی ج ــه راحت ــد ب می توانن
ــایر  ــورد س ــر در م ــن ام ــوند؛ همی ــان ش ــط انس توس

می کنــد  صــدق  نیــز  طبقه بنــدی  گروه هــای 
در  دورریزهــا   .)Newsome & Van Eeden, 2017b(
قالــب ماهی هــای کــم حجــم و کوچــک، زائــدات یــا 
ــم  ــی مه ــع غذای ــک منب ــاری ی ــر تج ــای غی گونه ه
ــی )52 درصــد( در  ــدگان دریای ــرای بســیاری از پرن ب
سراســر جهــان هســتند )Giménez et al., 2021(. بــه 
ــز  ــه دورری ــود ک ــن زده می ش ــال: تخمی ــوان مث عن
ــه  ــود کاهــش آن نســبت ب ــا وج ــت شــیالت ب صنع
ســال های قبــل )بــرای نمونــه کاهــش 48% در 
2010 در مقایســه بــا ســال 1990( در دریــای شــمال 
بیــن حــدود 3/5 میلیــون پرنــده دریایــی را حمایــت و 

.)Sherley et al., 2020( پشــتیبانی می کنــد
ــوژی و  ــر اکول ــی ب ــرات پســماند غذای تأثی

رفتــار حیــات وحــش
ــع و  ــی، توزی ــات غذای ــر در ترجیح ــر تغیی ــالوه ب ع
کمیــت مــواد زائــد غذایــی احتمــااًل بــر ظرفیــت قابــل 
تحمــل، رفتــار و اســتفاده از زیســتگاه حیــات وحــش 
 )RDH( ــع ــی مناب ــه پراکندگ ــذارد. فرضی ــر می گ تأثی
ــه  ــی لک ــی فضای ــه پراکندگ ــد ک ــی می کن پیش بین
ــی  ــد، در حال ــن می کن ــرو را تعیی ــدازه قلم ــی، ان غذای
ــد؛  ــدازه گــروه را تعییــن می کن ــای لکه هــا ان کــه غن
بنابرایــن، جایــی کــه منبــع غذایــی فراوانــی در یــک 
ــن  ــش ممک ــات وح ــود دارد، حی ــی وج ــکان کانون م
اســت جمــع شــده و فعالیت هــای روزمــره خــود 
ــد و دارای  ــز کن ــی متمرک ــع غذای ــن منب ــول ای را ح
ــوردی  ــات م ــود. مطالع ــری ش ــروه بزرگت ــدازه گ ان
خرس هــای  و   )Canis dingo( دینگــو  مــورد  در 
ــی  ــای ایده آل ــمالی )Ursus spp( مثال ه ــکای ش آمری
ارائــه  اثراتــی  چنیــن  برجسته ســازی  بــرای  را 
داده اســت؛ در مــورد دینگوهــا، کاهــش گســتره خانــه 
ــرخ  ــش ن ــر، افزای ــروه بزرگت ــدازه گ ــا، ان و جابجایی ه
ــودن و اســتفاده از  ــر در اجتماعــی ب ــی و تغیی همخون
 Newsome & Van( ــت ــده  اس ــزارش ش ــتگاه گ زیس
همچنیــن   .)Eeden, 2017b; Rohini et al., 2020

تحقیقــات نشــان داده کــه تراکــم کایــوت در مناطقــی 
ــا انســان  کــه بیشــترین اســتفاده از غــذای مرتبــط ب
ــالوه  ــه ع ــت؛ ب ــش یافته اس ــر افزای ــته، 8 براب را داش
افزایــش 7 برابــری گربــه )Felis catus( و روبــاه 
 Newsome et( معمولــی نیــز گــزارش شده اســت
ــدازه  ــا ان ــت گوشــتخواران ب al., 2015(. تراکــم جمعی
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متوســط نیــز در زیســتگاه های شــهری، ممکــن 
ــا  ــع غذایــی مرتبــط ب ــه دلیــل افزایــش مناب اســت ب
پســماندهای غذایــی انســان افزایــش یابــد. دسترســی 
خصــوص  بــه  انســانی  غذایــی  زباله هــای  بــه 
ــه در  ــتره خان ــش گس ــا کاه ــهری ب ــق ش در مناط
ــا و  ــت در کایوت ه ــم جمعی ــش تراک ــا، افزای راکون ه
کاهــش زمــان صــرف غذایابــی در خرس هــای ســیاه 
ارتبــاط دارد )Beckmann and Berger 2003(. ایــن 
مزایــا، نتیجــه کالــری اضافــی موجــود در مــواد زائــد 

.)Carpenter & Savage, 2021( غذایــی اســت
میــر  و  مــرگ  بــه  می تــوان  دیگــر  اثــرات  از 
ــرگ و  ــرد. م ــاره ک ــش اش ــات وح ــای  حی گونه ه
میــر زیــاد خــرس در اثــر برخــورد وســایل نقلیــه بــه 
ــز  ــا نی ــه زباله ه ــا ب ــذب خرس ه ــا ج ــاص ب ــور خ ط
ارتبــاط داشــته  اســت. برخــورد بــا قطارهــا همچنیــن 
ــی  ــای گریزل ــر خرس ه ــرگ و می ــی م ــل اصل عام
ــه  ــی ک ــت، جای ــادا بوده اس ــق کان ــی از مناط در بعض
ــای  ــده از قطاره ــه ش ــالت ریخت ــط غ ــا توس آن ه
ــوند؛  ــذب می ش ــل ج ــوط ری ــمت خط ــه س ــاری ب ب
بنابرایــن، در حالــی کــه مناطــق حــاوی پســماندهای 
ــن  ــا را تأمی ــذای خرس ه ــت غ ــن اس ــی ممک غذای
کننــد، ممکــن اســت بــا افزایــش مــرگ و میــر اثــرات 
مثبــت را نفــی کنــد. تغییراتــی در دموگرافــی و رفتــار 
خــرس نیــز در مناطــق شــهری مرتبــط بــا زباله هــای 
 Newsome & Van( غذایــی مشــاهده شــده اســت

.)Eeden, 2017b

غــذای تأمیــن شــده توســط انســان بــه عنــوان عاملی 
در تغییــر رفتــار حیوانــات، پویایــی جمعیــت و ســاختار 
ــات  ــن حــال، مطالع ــا ای ــه شــناخته می شــود. ب جامع
کمــی پیگیــر ایــن موضــوع بوده انــد کــه وقتــی ایــن 
ــی  ــه اتفاق ــد، چ ــش یاب ــانی کاه ــی انس ــع غذای منب
ــانی  ــع انس ــن مناب ــا کاهــش تأمی ــذف ی ــد. ح می افت
بــه احتمــال زیــاد آثــار زیســت محیطــی قابــل توجهی 
ــه  ــه عنــوان مثــال: اگــر یــک گون خواهــد داشــت. ب
معیــن از نظــر محلــی فــراوان باشــد و بــه غذاهــای 
ــش  ــد، کاه ــی باش ــان متک ــط انس ــده توس ــه ش تهی
ــور  ــا را مجب ــن گونه ه ــد ای ــی می توان ــن غذاهای چنی
 Newsome et( ــد ــن کن ــای جایگزی ــر غذاه ــه تغیی ب
al., 2019(؛ چنیــن تغییراتــی می توانــد تأثیــرات قــوی، 

ــن  ــه جایگزی ــای طعم ــر گونه ه ــذرا، ب ــد گ ــر چن ه

ــذای  ــه غ ــواردی ک ــژه در م ــه وی ــد، ب ــته باش داش
انســانی باعــث افزایــش فــراوان شــکارچیان شــده و 
ــم  ــکار فراه ــش ش ــرای افزای ــه ای ب ــه زمین در نتیج
ــه،  ــرای نمون ــد )Courchamp et al., 2000(؛ ب می کن
Pseu� )دینگوهــا ترجیــح می دهنــد مــوش صحرایــی 

domys desertor( را در مناطقــی کــه پســماندهای 

ــه  ــی ک ــد، در حال ــکار کنن ــده ش ــدود ش ــی مح غذای
در مناطقــی کــه پســماندهای غذایــی بــه طــور مداوم 
در دســترس بــوده، رژیــم دینگــو، طعمه هــای محیــط 
زندگــی را نشــان نــداده  اســت. کاهــش در دســترس 
ــر تعامــالت  ــز ب ــودن پســماندهای مــواد غذایــی نی ب
بیــن دینگوهــا تأثیــر گذاشــته اســت؛ زیــرا در جایــی 
ــواری  ــده، آدمخ ــته ش ــذا برداش ــماندهای غ ــه پس ک
کاهــش یافتــه و ممکــن اســت مصــرف یــک 
شــکارچی درجــه متوســط )مزوشــکارچی( ماننــد 
New-( ــد ــش یاب Felis catus( افزای ــی  ــه وحش )گرب
ــا،  ــورد خرس ه ــن در م some et al., 2019(. همچنی

ــی  ــارک مل ــا در پ ــن زباله ه ــل دف ــدن مح ــته ش بس
ــر  ــرگ و می ــش ســریع م ــه افزای یلوســتون منجــر ب
خــرس گریزلــی )Ursus arctos horribilis( و افزایــش 
بیــش از 5 برابــری گســتره خانــه شــده  اســت. اثــرات 
ــز  ــی نی ــیاه آمریکای ــای س ــرای خرس ه ــابهی ب مش

مشــاهده شــده  اســت.
اثرات غیرمستقیم بر سایر گونه ها و جوامع 

زیستی
قابــل پیش بینــی بــودن زباله  هــای غذایــی بــه 
افزایــش  باعــث  می توانــد  منبــع  یــک  عنــوان 
بــه  و  شــده  فرصت طلــب  گونه هــای  جمعیــت 
نوبــه خــود دینامیــک شکار-شــکارچی و شــکارچی-

 Newsome & Van Eeden,( شــکارچی را تغییــر دهــد
2017b; Rohini et al., 2020(. بــه عنــوان مثــال: 

ــراف  ــر را در اط ــای دیگ ــه خرس ه ــی ک خرس های
ســگ های  وجــود  می کننــد.  تحمــل  زباله هــا 
ــای  ــا، وجــود گونه ه ــا زباله دان ه ــاط ب ولگــرد در ارتب
 Chrysocyon( دیگــر از جملــه گرگ هــای یالــدار
Myrme�( ــر ــول پیک ــوار غ ــه خ brachyurus(، مورچ

cophaga tridactyla( و پــودو )Pudu puda( )یــک 

گــوزن آســیب پذیر در ســطح جهانــی( را تعییــن 
ــور  ــا حض ــی ب ــا از مناطق ــا ی ــن گونه ه ــد؛ ای می کن
ــق  ــا از طری ــد ی ــاب می کنن ــرد اجتن ــگ های ولگ س
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شــکار از بیــن می رونــد؛ بــرای نمونــه، 50% حمــالت 
Silva-Rodrí- ــان شــده  اســت  ــار بی ــودو، مرگب ــه پ )ب
 guez & Sieving, 2012; Newsome & Van Eeden,

 .)2017b

حــذف یــک منبــع غذایــی انســانی می توانــد پویایــی 
طعمــه درنــده را تغییــر دهــد؛ ماننــد مــورد کفتارهــای 
خــال دار )Crocuta crocuta( کــه در طــول روزه هــای 
ــوده،  ــدود ب ــی مح ــماندهای غذای ــه پس ــیحی ک مس
ــش  ــد. افزای ــش دادن ــی را افزای ــای اهل شــکار االغ ه
ــر  ــد تأثی ــد غــذا می توان ــواد زائ ــودن م در دســترس ب
ــد  ــال: صی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــته باش ــابهی داش مش
ــن  ــای دف ــماندها در محل ه ــش پس ــه و افزای بی روی
زبالــه باعــث تغییــر پایــگاه منابــع شــبکه های غذایــی 
ســاحلی شــده و همچنیــن، تهیــه مــواد غذایی توســط 
انســان می توانــد عملکردهــای اکوسیســتم ارائه شــده 
توســط گیاهخــواران فرصت طلــب را، کــه بــه عنــوان 
ــر دهــد؛  ــد، تغیی ــذر عمــل می کنن ــدگان ب پراکنده کنن
بــه عــالوه افزایــش فعــل و انفعــاالت بیــن گونه هــا 
در منابــع زبالــه مــواد غذایــی ممکــن اســت منجــر به 
افزایــش دورگه هــا شــود. بــه عنــوان مثــال: برخــی از 
ــتری  ــرگ خاکس ــوت، گ ــان )کای ــای سگ س گونه ه
ــا هــم آمیــزش کــرده  ــد ب و ســگ خانگــی( می توانن
ــه  ــی ک ــند. در جاهای ــته باش ــارور داش ــدان ب و فرزن
ــزوی  ــای خاکســتری کوچــک و من ــت گرگ ه جمعی
اســت، کایوت هــا و گرگ هــا بــا یکدیگــر جفتگیــری 
ــا  ــیون ب ــترده تر، هیبریداس ــور گس ــه ط ــد. ب می کنن
ــت  ــرای حفاظ ــی ب ــدی اساس ــی تهدی ــتگان اهل بس
از گونه هایــی ماننــد گرگ هــای اتیوپــی، دینگــو 
ــی  ــکاتلندی تلق ــای وحشــی اس ــترالیایی و گربه ه اس

.)Newsome & Van Eeden, 2017 b( می شــود
انتقال بیماری و تأثیر بر سالمت حیات وحش

ــی  ــی و خانگ ــات وحش ــن حیوان ــل بی ــش تعام افزای
می توانــد شــیوع بیمــاری و عوامــل بیمــاری زا را 
بیــن حیوانــات وحشــی، دام هــا، ســایر حیوانــات 
اهلــی و گاهــی اوقــات انســان تســهیل کنــد. افزایــش 
ــم  ــش تراک ــل افزای ــه دلی ــاری ب ــال بیم ــر انتق خط
ماننــد  گونه هایــی  می توانــد  ولگــرد،  ســگ های 
ــی  ــای اتیوپ ــی و گرگ ه ــی آفریقای ــگ های وحش س
ــد؛ همچنیــن مشــخص شده اســت کــه  ــد کن را تهدی
مــرگ و میــر مربــوط بــه بیمــاری در مناطــق شــهری 

نســبت بــه مناطــق حومــه و روســتاها بــرای راکــون 
ــه ســبب  بیشــتر بوده اســت )Prange et al., 2003(. ب
حضــور در زباله دان هــای مــواد غذایــی، حیوانــات 
در معــرض خطــر مصــرف پالســتیک و ســایر مــواد 
زائــد غیــر قابــل هضــم قــرار دارنــد؛ بــرای نمونــه، در 
ــا %25  ــه 3 ت ــت ک ــخص شده اس ــت ها مش الک پش
ــش  ــث کاه ــی، باع ــات گوارش ــتیک در محتوی پالس
2/5 تــا20% در فراوانــی غــذای دریافتــی و کل انــرژی 
ــا الک  ــه ب ــود شده اســت و در نتیجــه در مقایس موج
پشــت هایی کــه تحــت تأثیــر پالســتیک نبــوده 
ــر و 10  ــت پایین ت ــاخص وضعی ــا 15% ش ــد،10 ت ان
ــت  ــی رخ داده اس ــاروری فصل ــش کل ب ــا 88% کاه ت
یالــدار  درگــرگ  همچنیــن   .)Marn et al., 2020(
ــل  ــر قاب ــای غی ــه زباله ه ــت ک ــده  اس ــخص ش مش
ــد پالســتیک( در حــدود 40% از   هضــم انســانی )مانن
نمونه هــای مدفــوع و در دینگوهــا حــدود 17% وجــود 

داشــته  اســت. 
ــی  ــر پویای ــد ب ــان می توان ــط انس ــذا توس ــه غ تهی
میزبان-انــگل تأثیرگــذار باشــد؛ ســه مکانیســم اولیــه 
ــر  ــا تغیی ــن رابطــه پیشــنهاد شــده اســت: )1( ب در ای
رفتارهــای حرکتــی و ارتباطــی میزبــان، )2( بــا تغییــر 
جمعیت شناســی میزبــان، )3( بــا تغییــر سیســتم 
ایمنــی بــدن میزبــان. سیســتم ایمنــی بــرای توانایــی 
میزبــان در مقاومــت و مقابلــه بــا عفونــت بســیار مهم 
ــا  ــرژی و مــواد مغــذی ب ــرای تأمیــن ان اســت، امــا ب
ســایر صفــات فیزیولوژیکــی رقابــت می کنــد. در 
ــی و  ــرایط بدن ــن ش ــه بی ــود رابط ــر وج ــات ب تحقیق
عفونــت تأکیــد شده اســت. شــواهد نشــان داده  اســت 
ــک »دور  ــت ی ــب و عفون ــت نامناس ــن وضعی ــه بی ک
باطــل« وجــود دارد کــه بــه واســطه ظرفیــت ایمنــی 
ــناریو،  ــن س ــاس ای ــر اس ــود؛ ب ــاد می ش ــان ایج میزب
افــرادی کــه در بدتریــن شــرایط جســمی قــرار دارنــد 
ــر عفونت هــا  ــی مقاومــت در براب دارای حداقــل توانای
می باشــند کــه ایــن امــر وضعیــت آن هــا را بیــش از 
پیــش بدتــر کــرده و بــه نوبــه خــود باعــث افزایــش 
ــم  ــود، علی رغ ــن وج ــا ای ــود؛ ب ــت می ش ــار عفون ب
ــه منابــع غذایــی  مزایــای آشــکاری کــه دسترســی ب
ــی  ــات وحش ــه حیوان ــی ب ــل پیش بین ــراوان و قاب ف
ــان  ــی میزب ــر ایمن ــا ب ــرات آن ه ــد، تأثی ــا می کن اعط
ممکــن اســت در سراســر جهــان مثبــت نباشــد. 
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غذاهــای انســانی ممکــن اســت حــاوی آالینده هایــی 
باشــد کــه ایمنــی بــدن را مختــل می کننــد، یــا فاقــد 
ــک  ــق ی ــه از طری ــند ک ــی باش ــذی مهم ــواد مغ م
ــن  ــد تأمی ــر می توان ــی متعادل ت ــی طبیع ــم غذای رژی
ــه  ــژه هنگامــی کــه تهی ــه وی ــرات ب ــن تأثی شــود. ای
ــد،  ــد باش ــر هدفمن ــدی و غی ــر عم ــی غی ــواد غذای م
بســیار محتمــل اســت؛ بنابرایــن، اغلــب ایــن عواقــب 
در حیــات وحــش در نظــر گرفتــه نشــده  اســت 

 .)Strandin et al., 2018(
از آنجایــی کــه پســماندهای غذایــی انســانی بــا 
رژیــم غذایــی طبیعــی حیــات وحــش متفــاوت اســت، 
ــب  ــد عواق ــان بای ــی انس ــماندهای غذای ــرف پس مص
فیزیولوژیکــی بــرای حیــات وحش، بــه ویــژه تاثیراتی 
مربــوط بــا گلوکــز و متابولیســم چربــی، داشــته  باشــد. 
در مطالعــه ای نشــان داده شــده کــه زیرمجموعــه ای از 
ــا دسترســی بــه مــواد زائــد غذایــی  بابون هــای زرد ب
انســان، دارای تــوده بدنــی بیشــتری بــا مقاومــت بــه 
انســولین و افزایــش ســطح ســرمی گلوکــز هســتند. 
ســطح  دارای  همچنیــن  زرد  بابون هــای  ایــن 
باالتــری از لپتیــن، هورمــون پپتیــدی، هســتند؛ لپتین 
بــا کنتــرل اشــتها، متابولیســم چربــی و تعــادل انــرژی 
ــی  ــا چاق ــاط دارد و ب ــتانداران ارتب ــیاری از پس در بس
در چندیــن گونــه مرتبــط اســت. در تحقیقــی از ســه 
ــش  ــرای آزمای ــو، ب ــوب آنتاری ــون از جن ــت راک جمعی
ایــن فرضیــه اســتفاده شــد کــه دسترســی بــه 
زباله هــای مــواد غذایــی انســانی منجــر بــه افزایــش 
تــوده بــدن، گلوکــز خــون و لپتیــن ســرمی می شــود. 
ــه  ــی ب ــن دسترس ــایت دارای باالتری ــای س راکون ه
ــل توجهــی ســنگین تر  ــی بطــور قاب ــد غذای ــواد زائ م
بــوده و دارای ســطح قابــل توجــه بیشــتری از پروتئین 
ســرم گلیکــزه )GSP( بودنــد؛ عــالوه بــر ایــن، غلظــت 
GSP بــا تــوده بــدن ارتبــاط مثبــت داشــت. در نهایت، 

ــان شــد، کــه رژیم هــای غذایــی  در ایــن تحقیــق بی
شــهری ممکــن اســت پیامدهــای فیزیولوژیکــی قابل 
توجهــی بــرای حیــات وحــش شــهری در ارتبــاط بــا 
متابولیســم گلوکــز داشــته باشــد؛ هرچنــد در نهایــت 
بیــان شده اســت کــه بــرای تعییــن عواقــب تکاملــی 
رژیــم غذایــی جدیــد شــهری و اینکــه آیــا ســازگاری 
Schul- )رخ می دهــد، تحقیقــات بیشــتری الزم اســت 

 .)te-Hostedde et al., 2018

همچنیــن در مطالعــه ای بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــی  ــواد غذای ــای م ــذی در زباله ه ــواد مغ ــه م ــه چ ک
ــی  ــواد غذای ــماندهای م ــت، پس ــود اس ــهری موج ش
ــدن بررســی شــده  اســت. در  در شــهر فیالدلفیا-کام
آن تحقیــق دریافتنــد کــه مــواد زائــد غذایــی انســانی 
ــبت  ــتر نس ــدرات بیش ــاً 1000% کربوهی ــاوی تقریب ح
بــه ســایر مــواد مغــذی اســت. بــا توجــه بــه تأثیــری 
کربوهیــدرات  از  غنــی  غذایــی  رژیم هــای  کــه 
ــن  ــد، ممک ــان بگذارن ــالمت انس ــر س ــد ب می توانن
ــط  ــات در محی ــرای حیوان ــی ب ــب مهم ــت عواق اس
شــهری یــا حیواناتــی کــه از ایــن پســماندهای غذایی 
ــن  ــن، ای ــد؛ بنابرای ــته باش ــد، داش ــرف می کنن مص
امــکان وجــود دارد کــه ایــن دسترســی بــه غذاهــای 
انســان عواقــب ناگهانــی بــرای کل جوامــع و خدمــات 
ــته  ــهری داش ــای ش ــا در محیط ه ــتم آن ه اکوسیس
ــوه ای و  ــرس قه ــر دو خ ــه، در ه ــرای نمون ــد؛ ب باش
گنجشــک های خانگــی جمعیت هایــی کــه دسترســی 
ــتند،  ــان داش ــی انس ــای غذای ــه زباله ه ــتری ب بیش
ســطح کربوهیــدرات بیشــتری را نشــان دادنــد. در این 
مــوارد، ایــن امــر بــا تأثیــرات منفــی بهداشــتی مرتبط 
نبــود، امــا مطالعاتــی وجــود دارد کــه تأثیــرات منفــی 
ــل  ــه دلی ــهری ب ــات ش ــر روی حیوان ــتی را ب بهداش
کمبودهــای غذایــی یــا عــدم تعادل هــای دیگــر 
ــات  ــن مطالع ــر از ای ــی دیگ ــد. برخ ــان می ده نش
تأثیراتــی را بــر روی حیوانــات در مراحــل رشــد نشــان 
می دهنــد؛ جوجه هــای )nestlings( کالغ و گنجشــک 
کــه بــا زباله هــای غذایــی انســان تغذیــه شــده بودنــد، 
ــی  ــع غذای ــه از مناب ــی ک ــا جوجه های ــه ب در مقایس
طبیعــی تغذیــه می کننــد، رشــد و شــرایط نامناســبی 
را نشــان دادنــد. تحقیقــات دیگــر نیــز اثــرات منفــی 
ــت؛  ــان داده اس ــغ را نش ــات بال ــالمت حیوان ــر س ب
مطالعــه ای در مــورد راکون هــا بــا دسترســی بــه 
ــا  ــه آن ه ــان داد ک ــان نش ــی انس ــد غذای ــواد زائ م
دارای هیپوگلیســمی بودنــد، عالئمــی کــه یــک فــرد 
 Carpenter & Savage,( دیابتــی را نشــان می دهــد
ــان  ــذای انس ــر غ ــورد تأثی ــی در م 2021(. در تحقیق

بــر خــواب زمســتانی و پیــری ســلولی در خرس هــای 
ســیاه وحشــی، نشــان داد کــه اگرچــه خواب زمســتانی 
ــا  ــود بخشــد، ام ــری ســلولی را بهب ممکــن اســت پی
جســتجوی غذایــی انســان می توانــد بــا کوتــاه کــردن 
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خــواب زمســتانی ایــن رونــد را خنثــی کنــد. یافته های 
ــذای  ــه غ ــه چگون ــن نشــان داد ک ــه همچنی آن مقال
انســان می توانــد بــه طــور غیرمســتقیم بــر تغییــرات 
 Kirby et( پیــری در ســطح مولکولــی تأثیرگــذار باشــد

 .)al., 2019

تعارض انسان و حیات وحش
ــا  ــع ی ــرای مناب ــان ب ــش و انس ــات وح ــی حی وقت
فضــا یکســان رقابــت می کننــد، ممکــن اســت 
 .)Fehlmann et al., 2021( ایجــاد شــود  تعــارض 
ــی  ــای غذای ــه زباله ه ــی ب ــات وحش ــی حیوان دسترس
ــتقیم  ــتقیم و مس ــه غیرمس ــق تغذی ــد از طری می توان
ــد،  ــمال هن ــد. در ش ــاد کن ــارض ایج ــان تع ــا انس ب
ــه  ــی انســان منجــر ب ــراوان زباله هــای غذای ــع ف مناب
ــه در  ــود ک ــرد می ش ــگ های ولگ ــتر س ــم بیش تراک
زمســتان نیــز بــه دام هــای کوچــک وابســته هســتند. 
ــد  ــات توســط ســگ های ولگــرد می توان شــکار حیوان
ــد،  ــدید کن ــش را تش ــات وح ــان و حی ــری انس درگی
ایــن موضــوع باعــث می شــود بــه اشــتباه گونه هــای 
ــداد  ــر قلم ــده و مقص ــرزنش ش ــی س ــکارچی بوم ش

شــوند.
 اســتفاده گســترده حیوانــات وحشــی از غذاهــای تهیه 
شــده توســط انســان همچنیــن می توانــد باعــث 
ــش  ــات وح ــان و حی ــن انس ــالت بی ــش تعام افزای
ــود.  ــان ش ــه انس ــش ب ــات وح ــتر حی ــادت بیش و ع
ــات وحــش و انســان  ــن حی ــک بی برخوردهــای نزدی
ــگام  ــا هن ــتقیم و ی ــه مس ــی از تغذی ــد ناش می توان
جســتجوی مــواد زائــد غذایی باشــد. بــه عنــوان مثال: 
گــزارش شــده  اســت کــه حداقــل یــک نفــر توســط 
فیلــی کــه بــه دنبــال زباله دانــی بــوده  اســت، کشــته 
ــارک  ــه در پ ــال دار ک ــای ی ــت، و گرگ ه ــده  اس ش
ــه  ــواًل ب ــد معم ــه می کنن ــه تغذی ــل از زبال ــی برزی مل
ــن  ــد. چنی ــه می کنن ــپ( حمل ــای اردوگاه )کم چادره
برخوردهــای نزدیــک احتمــااًل نشــان  دهنــده عــادت 
روزافــزون حیــات وحــش نســبت بــه انســان پــس از 
ــی  ــواد غذای ــماندهای م ــه پس ــی ب ــا دسترس مدت ه
ــت  ــتقیم اس ــا غیرمس ــتقیم و ی ــه مس ــه تغذی از جمل
)Newsome & Van Eeden, 2017b(. اکوتوریســم و 
ــر  ــد منج ــی می توان ــات وحش ــتقیم حیوان ــه مس تغذی
ــان ها و در  ــدن انس ــته ش ــرگ و کش ــش م ــه افزای ب
ــش  ــان-حیات وح ــات انس ــش تعارض ــه افزای نتیج

ــه، یافته هــای تحقیقــی، وضعیتــی  ــرای نمون شــود؛ ب
ــو در هنــد  ــا خرس هــای تنبــل در کــوه اب جدیــد را ب
نشــان داد، کــه خرس هایــی کــه بــه طــور معمــول به 
ــبب  ــد، س ــدا می کنن ــی پی ــه دسترس ــطل های زبال س
افزایــش تعامــالت انســان-خرس و نگــرش منفــی در 

 .)Prajapati et al., 2021( بیــن ســاکنان شــده اند
غذایــی  رژیــم  مــورد  در  تحلیلــی  در  همچنیــن 
 Great دینگوهــای ســاکن در یــک ســایت معــدن در
Sandy Desert در اســترالیا، 270 مدفــوع جمــع آوری 

شــده  اســت. بیشــترین منبــع غذایــی مــورد مصــرف 
ــوع از 270  ــه در 218 مدف ــوده ک ــه( ب ــانی )زبال انس
مدفــوع )80/7% مدفــوع هــا و 65/3% حجــم مدفــوع( 
یافــت شــده اســت؛ همچنیــن قابــل توجــه ایــن بــوده 
کــه در نســبت باالیــی از باقیمانده هــای دینگــو، 
در 18/9% مدفــوع هــا و 10/4% از حجــم مدفــوع، 
نشــانه های وقــوع آدم خــواری مشــاهده شــده  اســت. 
ــده  ــالح ش ــق اص ــوه مناط ــر بالق ــا تأثی ــن یافته  ه ای
توســط انســان و در دســترس بــودن منابــع مرتبــط بــا 
ــد  ــته می کن ــا را برجس ــی دینگوه ــم غذای آن در رژی

 .)Smith et al., 2020(
ــات  ــط حیوان ــی توس ــوالت غذای ــتجوی محص جس
وحشــی همچنیــن می  توانــد بــر اقتصــاد محلــی 
تأثیــر منفــی داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال: 
در  می تواننــد  فیل هــا  اوگانــدا،  روســتاهای  در 
ــع  ــر مرب ــه 6510 مت ــی ب ــرای غذایاب ــفر ب ــک س ی
محصــوالت خســارت وارد کننــد؛ در محیــط شــهری، 
ــا  ــر دنی ــردم سراس ــتقیماً از م ــذا را مس ــا غ کاکایی ه
ــمالی  ــکای ش ــیاه در آمری ــای س ــد؛ خرس ه می قاپن
ــهری  ــای ش ــه وارد محیط ه ــتفاده از زبال ــرای اس ب
Macaca fas� ماکاک هــا  آســیا،  در  و  )می شــوند 
ــانی  ــای انس ــه غذاه ــی ب ــرای دسترس cicularis( ب

بــه خانه هــا و امــالک تجــاری وارد شــده و بــه 
ــا آســیب می رســانند )Fehlmann et al., 2021(؛  آن ه
بنابرایــن، حیــات وحــش یــا گونه هــای معرفــی شــده 
ــاد  ــی ایج ــد آزار عموم ــهری می توانن ــق ش در مناط
کننــد. جمعیــت کالغ هــای خانگــی معرفــی شــده در 
ــر در طــول 15-16 ســال  ســنگاپور بیــش از 30 براب
افزایــش یافتــه کــه بیشــتر بــه دلیــل بهره بــرداری از 
منابــع غذایــی انســانی بوده اســت؛ بــه همیــن ترتیــب، 
کبوترهــای چاهــی تقریبــاً در هــر شــهر بــزرگ جهان 

37

هر
پــ

سـ
ت 

ســ
زیـ



ــترش  ــث گس ــد باع ــه می توانن ــده اند ک ــر ش تکثی
ــی  ــات اهل ــان و حیوان ــه انس ــاری زا ب ــل بیم عوام
ــوده  ــود آل ــا فضــوالت خ ــاختمان ها را ب ــوند و س ش
ــا  ــه آن ه ــه هزین ــرای نمون ــه، ب ــه طوریک ــد؛ ب کنن
ــد در ســال در  ــی میلیون هــا پون صدهــا هــزار و حت
ــش  ــن افزای ــت. همچنی ــده  اس ــرآورد ش ــس ب انگلی
ــع  ــاي دف ــه محل ه ــته ب ــا وابس ــي کاکایی ه فراوان
زبالــه بــا ســوانح هواپیمایــي مرتبــط اســت. برخــورد 
حداقــل390  ســاالنه  وحــش  هواپیماها-حیــات 
ــی در  ــوردی غیرنظام ــه در هوان ــون دالر هزین میلی
ــرده  ــاد ک ــا 2000 ایج ــده در 1990 ت ــاالت متح ای
ــا و  ــش از 300 هواپیم ــب بی ــث تخری ــت، باع  اس
کشــته شــدن بیــش از 300 نفــر در سراســر جهــان 
شده اســت؛ بیــش از 34000 برخــورد هوایــی حیــات 
وحــش بــه اداره هوانــوردی فــدرال ایــاالت متحــده 
گــزارش   2000-1990 ســال های  بیــن   )FAA(
ــه  ــوط ب ــًا مرب ــا عمدت ــن برخورده ــت. ای ــده  اس ش
ــات  ــر حی ــتانداران )2%( و دیگ ــدگان )%97(، پس پرن
ــزی،  ــدگان آب ــا، پرن ــت. کاکایی ه ــوده  اس ــش ب وح
شــکارچی ها )شــاهین و جغــد( و ســار در حــال 
ــورد توجــه هســتند  حاضــر بیشــتر در فرودگاه هــا م
راه هــای  از  یکــی   .)Barras & Seamans, 2002(
کاهــش برخــورد حیــات وحــش بــا هواپیماهــا، 
کاهــش جذابیــت فردوگاه هــا از طریــق کاهــش 
ــذا و  ــه غ ــش ب ــات وح ــای حی ــی گونه ه دسترس

ــد. ــانی می باش ــی انس ــع غذای مناب
تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم زباله هــای غذایــی 
بــر روی حیــات وحــش و انســان بــه احتمــال زیــاد 
در طــی چندیــن نســل و در اکوسیســتم های متعــدد 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــؤال اساس ــود. س ــکار می ش آش
ــای  ــش، فرآینده ــات وح ــرای حی ــی ب ــه اتفاق چ
اکوسیســتم و پویایــی انســان و حیــات وحــش 
می افتــد، زمانــی کــه زباله هــای مــواد غذایــی 
توســط انســان حــذف یــا مدیریــت صحیحــی 
داشــته باشــند. بــرای حیــات وحشــی کــه در حــال 
ــان  ــط انس ــده توس ــه ش ــای تهی ــه غذاه ــر ب حاض
ــی وجــود دارد  ــن پیامــد احتمال متکــی اســت، چندی
ــده  ــد. )2( پراکن ــنگی می میرن ــه: )1( از گرس از جمل
شــده و در جــای دیگــر زندگــی می کننــد. )3( 
ــر  ــای دیگ ــه طعمه ه ــود را ب ــی خ ــات غذای ترجیح

شــکل 1 مــدل مفهومــی نشــان می دهــد کــه چگونــه 
حــذف منابــع غذایــی انســانی می توانــد حیــات وحــش و 

اکوسیســتم ها را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

ــای  ــتجوی غذاه ــا )4( در جس ــد و ی ــر می دهن تغیی
انســان ها  بــا  تعــارض  دلیــل  بــه  جایگزیــن 
می میرنــد. ایــن ســناریوها در شــکل 1 همــراه 
ــر  ــه تصوی ــتم ب ــای اکوسیس ــب فراینده ــا عواق ب
کشــیده شــده اســت؛ البتــه، قابــل ذکــر اســت کــه 
تــا زمــان کامــل شــدن چنیــن مطالعاتــی، میــزان و 
ــن  ــراوان تأمی ــی ف ــع غذای ــذف مناب ــر ح ــد تأثی رون
شــده توســط انســان نامشــخص خواهــد بــود.  

نتیجه گیری
ســاالنه حجــم زیــادی از مــواد زائــد غذایــی توســط 
انســان وارد محیــط شــده و در دســترس حیــات 
ــرات  ــئله تأثی ــن مس ــه ای ــرد، ک ــرار می گی ــش ق وح
ــراه دارد؛  ــه هم ــش ب ــات وح ــرای حی ــادی را ب زی
بنابرایــن، در ایــن مطالعــه میــزان اســتفاده حیوانــات 
ــتقیم  ــرات مس ــی، تأثی ــماندهای غذای ــی از پس وحش
ــرات  ــش، اث ــات وح ــار حی ــی و رفت ــوم شناس ــر ب ب
ــت  ــع زیس ــا و جوام ــایر گونه ه ــر س ــتقیم ب غیرمس
محیطــی، ســایر تأثیــرات بــر ســالمت حیــات 
ــک  ــش و ی ــات وح ــان و حی ــری انس ــش، درگی وح
ــق  ــن تحقی ــج ای ــد. نتای ــی ش ــی بررس ــدل مفهوم م
ــه  ــم هایی ک ــرای درک مکانیس ــی را ب ــم مهم مفاهی
ــط  ــده توس ــن ش ــای تأمی ــودن غذاه ــترس ب در دس
انســان بــر حیوانــات وحشــی دارد را ارائــه داده 
ــت  ــوه مدیری ــر نح ــرای تغیی ــزه ای را ب ــت و انگی  اس
ــوده  اســت.  ــم نم ــی را فراه ــواد غذای پســماندهای م

38

هر
پــ

سـ
ت 

ســ
زیـ



منابع
1. Barras, S. C., & T. W. Seamans, 2002. Hab-
itat management approaches for reducing 
wildlife use of airfields. Proceedings of the Ver-
tebrate Pest Conference 20.:
2. Carpenter, M., & A. M. Savage, 2021. Nu-
trient availability in urban food waste: carbohy-
drate bias in the Philadelphia–Camden urban 
matrix. Journal of Urban Ecology 7: 1–9.
3. Courchamp, F., M. Langlais, & G. Sugi-
hara, 2000. Rabbits killing birds: modelling 
the hyperpredation process. Journal of Animal 
Ecology Wiley Online Library 69: 154–164.
4. Fehlmann, G., M. J. Oriain, I. Fürtbauer, 
& A. J. King, 2021. Behavioral causes, ecologi-
cal consequences, and management chal-
lenges associated with wildlife foraging in 
human-modified landscapes. BioScience 71: 
40–54.
5. Giménez, J., G. E. Arneill, A. Bennison, 
E. Pirotta, H. D. Gerritsen, T. W. Bodey, S. Bear-
hop, K. C. Hamer, S. Votier, & M. Jessopp, 2021. 
Sexual mismatch between vessel-associated 
foraging and discard consumption in a marine 
top predator. Frontiers in Marine Science. , 220, 
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/
fmars.2021.636468.
6. Kirby, R., H. E. Johnson, M. W. Alldredge, 
& J. N. Pauli, 2019. The cascading effects of hu-
man food on hibernation and cellular aging 
in free-ranging black bears. Scientific Reports 
Springer US 9: 1–7, http://dx.doi.org/10.1038/
s41598-019-38937-5.
7. Marn, N., M. Jusup, S. A. L. M. Kooijman, 
& T. Klanjscek, 2020. Quantifying impacts of 
plastic debris on marine wildlife identifies 
ecological breakpoints. Ecology Letters John 
Wiley & Sons, Ltd 23: 1479–1487, https://doi.
org/10.1111/ele.13574.
8. Newsome, T. M., J. A. Dellinger, C. R. 
Pavey, W. J. Ripple, C. R. Shores, A. J. Wirsing, 
& C. R. Dickman, 2015. The ecological effects 
of providing resource subsidies to predators. 
Global Ecology and Biogeography 24: 1–11.
9. Newsome, T. M., C. Howden, & A. J. Wirs-
ing, 2019. Restriction of anthropogenic foods 
alters a top predator’s diet and intraspecific in-
teractions. Journal of Mammalogy 100: 1522–
1532.

10. Newsome, T. M., & L. L. Van Eeden, 
2017a. Food waste is still an underappreciat-
ed threat to wildlife. Animal Conservation 20: 
405–406.
11. Newsome, T. M., & L. M. Van Eeden, 
2017b. The effects of food waste on wildlife 
and humans. Sustainability )Switzerland) 9.:
12. Prajapati, U., V. K. Koli, & K. S. G. Sundar, 
2021. Vulnerable sloth bears are attracted to 
human food waste: A novel situation in Mount 
Abu town, India. Oryx 1–9.
13. Prange, S., S. D. Gehrt, & E. P. Wiggers, 
2003. Demographic factors contributing to 
high raccoon densities in urban landscapes. 
The Journal of wildlife management JSTOR 
324–333.
14. Rohini, C., G. Ps, R. Vijayalakshmi, M. Ml, 
& E. Pasupathi, 2020. Global effects of food 
waste. Journal of Pharmacognosy and Phyto-
chemistry 9: 690–699.
15. Schulte-Hostedde, A. I., Z. Mazal, C. M. 
Jardine, & J. Gagnon, 2018. Enhanced access to 
anthropogenic food waste is related to hyper-
glycemia in raccoons )Procyon lotor). Conser-
vation Physiology 6: 1–6.
16. Sherley, R. B., H. Ladd-Jones, S. Garthe, 
O. Stevenson, & S. C. Votier, 2020. Scavenger 
communities and fisheries waste: North Sea 
discards support 3 million seabirds, 2 million 
fewer than in 1990. Fish and Fisheries John 
Wiley & Sons, Ltd 21: 132–145, https://doi.
org/10.1111/faf.12422.
17. Silva-Rodríguez, E. A., & K. E. Siev-
ing, 2012. Domestic dogs shape the land-
scape-scale distribution of a threatened forest 
ungulate. Biological Conservation 150: 103–
110, https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0006320712001516.
18. Smith, B. P., D. S. Morrant, A.-L. Vague, 
& T. S. Doherty, 2020. High rates of cannibal-
ism and food waste consumption by dingoes 
living at a remote mining operation in the 
Great Sandy Desert, Western Australia. Aus-
tralian Mammalogy 42: 230–234, https://doi.
org/10.1071/AM19033.
19. Strandin, T., S. A. Babayan, & K. M. 
Forbes, 2018. Reviewing the effects of food 
provisioning on wildlife immunity. Philosoph-
ical Transactions of the Royal Society B: Biolog-
ical Sciences 373.:

39

هر
پــ

سـ
ت 

ســ
زیـ


