ﺷـــﺎر ﮐﺒـــ | آﻣـــﻮزش ﻫـــﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿـــﺎت ﯾـــ
ﺷﺎرﭼ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎر ﮐﺒ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻫﯿﺠﺎناﻧﯿﺰ ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺎر

ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را دور از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧ داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﻨﻊ ﻣﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻓﻌﻞ ﺷﺎر از
ﮔﺬﺷﺘــﻪ در ﺟﻮاﻣــﻊ اﻧﺴــﺎﻧ ﺑــﻮده و اﻣــﺮوزه ﻧﯿــﺰ ﺑﺴــﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪ ﻣﺨﺼــﻮص ﺑــﻪ ﺧــﻮد را دارد .در اﯾــﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻬﻤﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎر ﮐﺒ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان ﺷﺎر و ﺷﺎرﭼ ﻗﻮاﻧﯿﻨ دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺴـﺖ رﻋـﺎﯾﺖ ﺷـﻮد اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﻧـﺮدن ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻬﺰﯾﺴـﺖﻣﺤﯿﻄ

ﺧﺴﺎراﺗ را وارد ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﭘﻠﻪ اول از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮوز ﺷﺎر را از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻬﻮبﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﯾ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ” ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘـﺮارت وﯾـﮋه ﺷـﺎر و ﺻـﯿﺪ ” را در ﺳـﺎﯾﺖ ﺧـﻮد درج ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿـﺪ از اﯾـﻦ آدرس ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎر ﮐﺒ،ﭼﯿﻞ ،ﺗﯿﻬﻮ از اول ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮداد ﻣﻤﻨﻮع

ﻣﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸ :ﻋﻘﺎب ﻃﻼﯾ ،ﺑﺎﻻﺑﺎن  ،ﻫﻤﺎ ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ،ﮐﺒ دری در دﺳﺘﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در
ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺎر ﮐﺒ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺎر ﮐﺒ
ﮐﺒ ﭘﺮﻧﺪه ای زﯾﺒﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮراﮐ از ﮔﻮﺷﺖ آن اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﺷﺎر ﻣ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﮐﺒ را ”  ” Perdicinaeﻣ ﻧﻤﺎﻧﺪ و آن را در ﺗﯿﺮه ﻗﺮﻗﺎوﻻن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ دوره اﻋﺮاب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺬت ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎده ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺒ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در آن
دوران روش ﻫـﺎی ﺷـﺎر ﺳـﺨﺖ و ﻏﯿـﺮ اﺻـﻮﻟ ﺑـﻮده و ﺳـﻌ ﻣـ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﺎ ﭘﺮاﻧـﺪن ﭘﺮﻧـﺪه در ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﺳﺮ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﺑﺮد ﺑﺎ دﺳﺖ آن را ﺑﯿﺮﻧﺪ.در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺒ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ
” ﺧﺮاﻣﯿﺪن  ،ﻗﻬﻘﻬﻪ زدن و ﺳﺮ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﺑﺮدن ” ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ داﺳﺘﺎن ﻓﺮو
ﮐﺮدن ﺳﺮ در ﺑﺮف ﮐﺒ در ﺷﺎر آن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺼﻪ ﻃﻮﻻﻧ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر از ﺷﻌﺎرا در
وﺻﻒ ﺣﺎل ﮐﺒ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺳﺮوده اﻧﺪ ” .ﺳﺮش را ﻣﺜﻞ ﮐﺒ زﯾﺮ ﺑﺮف ﮐﺮده ” .
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎر ﮐﺒ ﺑﻪ اﯾﻦ روش از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن روش اﻋﺮاب ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدن
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﮐﺒ ﻫﺎ و ﭘﺮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘ ﮐﺒ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﮐﺒ در ﻫﻨﺎم

ﺧﺴﺘ ﺑﺮای ﻣﺨﻔ ﺷﺪن ﺳﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺮف ﻓﺮو ﻣ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﯿﺎل آﻧﻪ ﺷﺎرﭼ آن را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻮری دﯾﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ ﮐﺒ از روی ﺧﺴﺘ وﻗﺘ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺳﺮش در ﺑﺮف ﻓﺮو ﻣ رود .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در آﺧﺮ ﮐﺒ ﺷﺎر
ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺎر ﮐﺒ

روش ﻫﺎی ﺷﺎر ﮐﺒ
ﺷﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯿﯿﺮد .در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺤﺮ ﻓﺮد ﺷﺎرﭼ از ﺗﻮر
 ،ﺗﻠﻪ  ،اﺳﻠﺤﻪ ﺷﺎری و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺷﺎر از اواﯾﻞ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺷﺮوع
ﻣﯿﺸﻮد  ،درﺳﺖ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﺒ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎﻫ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ دور از ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺎر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در زﻧﺪﮔ ﮐﺒ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻣﺤﻠ ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺷﺎر
ﮐﺒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎص ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﺎ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻏﺮوب ﺧﺮوﺷﯿﺪ ( ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
ﺗﻠﻪ ﻫﺎی در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﯾﺎ اﻃﺮاف آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
ﻧﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ روش ﺷﺎر ﮐﺮدن اﯾﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺒ ﻧﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ از ﺷﺎرﭼ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺳﻮت ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪا ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺒ ﻧﺮ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺻﺪا ﮐﺒ را ﺑﻪ ﺿﺒﻂ
ﮐﺮده و آن را ﭘﺨﺶ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺬب ﺷﻮد.ﯾ
روش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎرﭼﯿﺎن رواج دارد و آن ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳ ﻫﺎی ﺷﺎری ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳ ﻫﺎ ﺷﺎری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ رﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎر ﮐﺒ ﻫﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

