زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اردک اﻫﻠ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳ اردک اﻫﻠ
ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اردک اﻫﻠ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ورود اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻗﺮن
 ،۱۸ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎر زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻃ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺗﺨﻤﻬﺎی اردک را ﺟﻤﻊ
آوری ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و در زﻣﺎن ﭘﺮرﯾﺰی و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﺘ ﻗﺪرت ﭘﺮواز ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ،اردک
ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ را ﺻﯿﺪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﺮ ﺳﺎل ،اردﮐﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻮﻣﺮﻧ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎل ﺷﺎر ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﻔ ﺷﺪه در ﻻﺑﻪ ﻻی ﻧﯿﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرﭼ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در زﯾﺮ آب ﺷﻨﺎ
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣ۔ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺎر ﻣ ﺷﺪﻧﺪ )ﻓﻠﻮد  .(۱۹۹۶ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺎر اردک ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎرﭼﯿﺎن ﻧﯿﺰ در
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ از روش ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﺮای ﺷﺎر اردک اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﻘﺎﺷ و ﺣﺎﮐ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آراﻣﺎه ﻣﺮروک ،وزﯾﺮ ﻓﺎرو ﺗﺘﯿﻪ )ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺷﺸﻢ ۲۲۴۰ ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد( در ﺳﺎﮐﺎرا و ﻧﺎچ )ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ ۱۵۵ ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد( ،ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺧﻄ و اﺧﺘﺮ ﺷﻨﺎس آﻣﻮن در

ﻣﻌﺒﺪ ﮐﺎرﻧﺎک ﻣﺼﺮ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  3ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻪ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺷﺶ وﺟﻬ ﺗﻮری در ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎی ﺟﻠﻪ ﻧﯿﻞ ،ﺷﺎر ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اردک ﻫﺎ در ﻻﻧﻬﻬﺎی ﺑﺰرگ،
ﻧﻬﺪاری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﺗﻤﺎﻣ ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺒﺎری ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﻋﻠ رﻏﻢ اﯾﻨﻪ ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ اﻫﻠ ﺷﺪن ﻏﺎزﻫﺎی ﺑﻮﻣ در ﻣﺼﺮ وﺟﻮد دارد ،دور از ﺗﺼﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ اردک ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻫﻠ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗـﺮن ﻫـﺎی ﭘﯿـﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﻣـﺎرﮐﻮس ﺗﺮﻧﺘﯿـﻮس وارو’ ) ۱۱۶‐۲۷ﻗﺒـﻞ از ﻣﯿﻼد( ﺷﺨﺼـ روﻣـ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺸﺎورزی داﺷﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮورش اردک
را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ،او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ای ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﻨﺎ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﻋﻘﺎب ﺑﻪ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺮوج اردﮐﻬﺎ از آن ﺷﻮد .ﻟﻮﺳﯿﻮس ﻣﻮدراﺗﻮس ﮐﻠﻮﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻫﻤﺰﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﭘﺮورش اردک
ﻣﺤﻠ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در زﯾﺮ ﻣﺮغ ﻫﺎی .
ﺧﺎﻧ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﯾﻦ روش ،اردﮐﻬﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺣﺸ ﺗﺨﻤﺬاری ﮐﺮده و ﺑﺪون ﺷ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در
ﻗﻔﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﺷﻮد .او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎﯾ ﺣﺼﺎرﮐﺸ
ﺷﺪه و دارای اﺳﺘﺨﺮ آب و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻋﻠﻒ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از
ﺳﻨ و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻻﯾﻪ ﺻﺎﻓ از ﮔﭻ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در آن ﺗﺨﻤﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﻮس ﭘﻮرﺳﻴﻮس ﻛﺎﺗﻮ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬ داﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اردک ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺗﻔﺎﻟﻪ اﻧﻮر و ﺣﺘ ﮔﺎﻫ
ﺷﺎه ﻣﯿﻮ )ﻻﺑﺴﺘﺮ( و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﺑﺰی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎرﮐﺸ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌ از آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎ ،ﺣﺎﮐﯿﻬﺎ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اردک در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط
اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻮﺷﺖ اردک در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮغ و ﻏﺎز ،اردﮐﻬﺎ اﻫﻠ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻗﺮﻗﺎول ،ﻣﺮغ ﺷﺎﺧﺪار و ﺗﻮﮐﺎی ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻮﻃ در ﻗﻔﺲ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺎﻫﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ و ﺧﻮش۔
رﻧ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی روﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .از ﭘﺮﻫﺎ و ﮐﺮﮐﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﯾﻖ ﺳﺎزی ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﺗﺸ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﺪ .از ﭘﺮﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎه ﭘﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﭘﯿﺎن )ﺗﯿﺮ
ﮐﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﺪ و از ﺷﺎﻫﭙﺮﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﻏﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ.
ﻫﺎرﭘﺮ ) (۱۹۷۲اﻫﻠ ﮐﺮدن اردک را در ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿ و ﻗﺮون وﺳﻄ ﺑﺎزﺑﯿﻨ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﻣﺄﺧﺬ
ﻣﺸﺨﺼ را ﺑﺮای اردک اﻫﻠ) ﺑﺮﺧﻼف اردک وﺣﺸ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوح ﺗﻮﺳﻂ روﻣﯿﻬﺎ ﺗﺎ  ۸۱۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در آن زﻣﺎن اردک در ﮐﻨﺎر ﻏﺎز ،ﻗﺮﻗﺎول و ﻣﺮغ در ﻓﻬﺮﺳﺘ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﮐﺎن در اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺰرﻋﻬﺎی اﻫﻠ اﻋﻢ از اردک و
ﻏﺎز اﻫﻠ در دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۱۵۰ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮورش اردک در ﻫﯿﭽﺪام از
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﻧﻈﺮ دﻻﮐﻮرا ) (۱۹۵۶اﺳﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ اردک در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑ
ﭘﯿﺶ از ﻗﺮون وﺳﻄ) ﺑﯿﻦ ﻗﺮن  ۵ام ﺗﺎ  ۱۵ام( اﻫﻠ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
از ﻗﺮن  ،۱۲ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ اردﮐﻬﺎی اﻫﻠ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟ اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ اﻧﻠﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی آن اﻧﺪک ﺑﻮده اﺳﺖ .ارزش آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺮاواﻧ اردﮐﻬﺎی وﺣﺸ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻗﺮن  ۱۳ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر در ﻃﻮل دوره ﭘﺮرﯾﺰی و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ و از دﺳﺖ دادن ﻗﺪرت ﭘﺮواز در
زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﻼﻗ ﺷﺮق اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎر ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺪاوم ﺻﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨ در ﺳﺎل  ۱۵۳۴ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺎر در ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪ ).(Robinson، ۲۰۰۴

در ﻗﺮن  ،۱۵در اﻧﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿ و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﻮر ﺑﺮای ﺑﻪ
دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ .اردﮐﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻣﺸﺎﺑﻪ اردک ،ﺗﻠﻪ
اردک ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎﻓ اردﮐﻬﺎی وﺣﺸ ﺗﻮﺳﻂ دام ﺟﺬب ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺻﯿﺎد ﺳ ﮐﻮﭼ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺑﺎه را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮر ﺗﻮﻧﻠ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ

ﮐﻨﺠﺎوی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺮاﯾﺰ ﮔﺮوﻫ ،ﺳ را در ﻃﻮل ﺗﻮﻧﻞ ﺧﻤﯿﺪه ) ۵۰اﻟ ۶۰ ﻣﺘﺮ
ﻃﻮل دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
راﺑﯿﻨﺴﻮن ) (۲۰۰۴وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  ۲۱۵ﻧﻮع ﺗﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺷﺮق اﻧﻠﺲ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮر ﺗﻮﻧﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اردک را ﺻﯿﺪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺮن  ۱۹ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻔﻨﻬﺎی ﺳﺎﭼﻤﻪ
ای ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺷﻠﯿ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اردک را ﺷﺎر ﮐﻨﻨﺪ در ﻗﺮن  ۱۶ام ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺘﺎر و ﻓﺮوش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸ در ﺑﺎزار اﻧﻠﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اردک ﻫﺎی اﻫﻠ در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺎﺷ ای در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻣﻠ در ﻟﻨﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن

اﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﻃﻴﻮر ﺧﺎﻧ ”اردک ﻫﺎی اﻫﻠ ﭘﺮﺳﻔﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد .اردﮐﻬﺎی اﻫﻠ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ در ﻏﺮب اروﭘﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده آﻧﻬﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺮن ﻫﺎی ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪ .ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ اردک در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﻠﺲ ﺑﻮری )ﻓﺼﻞ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و
آﻣﯿﺨﺘﻬﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑ ،اردک اﻫﻠ ﻣﻌﺮوف اﯾﻠﺲ ﺑﻮری را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اردک اﻫﻠ : اﻫﻠ ﮐﺮدن در ﭼﯿﻦ و ﺧﺎور دور
وﭼﻨ (۱۹۸۸) ﺑﺮ اﺳﺎس اردﮐﻬﺎی ﺳﻔﺎﻟ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﺣﻔﺎری ﮐﻮﻫﻬﺎی ﯾﺎن‐ﺷ۔ ﻣﻨﻮ در اﺳﺘﺎن
ﻓﻮﭼﯿﺎن در ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﻫﻠ ﮐﺮدن اردک از دوران ﺳﻨ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ده ﻫﺰار

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﯿﺎن ﻫﻮا ) (۲۰۰۴ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺎری ﺷﺎﻧﮋﯾﺎن
ﮐﺎﻧﺘ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﻨﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اردک ﻫﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و در ﻃﻮل ﺗﻤﺪن ﯾﺎﻧ ﺷﺎﺋﻮ

اﻫﻠ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻼﻳﺘﻮن ) (۱۹۸۴ﮔﺰارﺷ از ﯾﻪ در ﻣﺪارک ﭼﯿﻨ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳ ،اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اردک ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻫﻠ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺪک ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻫﻠ ﺷﺪن اردک ،ﺟﺎﻧ و زو ) (۱۹۸۰اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘ و زﻣﯿﻦ داران ﺑﺰرگ ،اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻘ را ﺑﺮای اردک ﻫﺎی

ﮔﻮﺷﺘ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﯿﻨ ۱۶۴۴‐۱۳۶۸) ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد( اردک ﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮋادی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺮورش اردک

