
هر کسی در طول زندگی خود سعادت 
دیدن حیات وحش را ندارد و کمتر 
کسی را می توان پیدا کرد که انواع 
حیوانات از شیر و پلنگ و ببر تا 
انواع پرندگان و بی مهرگان و ماهی ها 
و دوزیستان و پرندگان نایاب را به 
جز باغ وحش یا تلویزیون در جایی 

دیده باشد. 
تاکسیدرمی صنعت و هنری است که این موضوع را 
عینیت بخشیده و انسان را قادر کرده تا کالبد حیات وحش 
را از نزدیک ببیند و آن را برای مدت نسبتا طوالنی حفظ 
کند. این کار باید بسیار با دقت و مهارت انجام گیرد 
و گذشته از آن، تاکسیدرمیست ها که تعدادشان در دنیا 

زیاد نیست، حتما باید جواز این کار را داشته باشند. 
تاکسیدرمی لغطی یونانی، که از دو بخش تکس به 
معنای خشک و درمی به معنای پوست تشکیل شده، 
هنر شکل دادن به پوست جانور مرده است. مردم عادی 
فکر می کنند که خشک کردن با وصل کردن کالبد جانور 

به برق انجام می شود، درصورتی که این طور نیست.
تاکسیدرمی انواع حیات وحش را دربرمی گیرد و می تواند 
شامل حیوانات بزرگی مانند شیر و ببر و زرافه یا پرندگان 
یا حتی پروانه ها شود که روش تاکسیدرمی هر رده اسامی 
مخصوص به خود را دارد. تاکسیدرمی پرندگان آمپایه 
و اتاله، مونته برای خزندگان و ماهی ها و نمونه ها باید 
دارای شناسنامه باشند و نام علمی آنها و محل زیست 
و برخی خصوصیات آنها به صورت پالک در پای 
مجسمه جانور و در بروشورهای موزه ذکر شده باشد 
و از آن مهم تر راهنمایان موزه هستند که توضیحات 
آنها می تواند کامل کننده زحمات کارشناسان تاکسیدرمی 

شود و نظر بازدیدکنندگان را جلب کند.
بسیاری از نمونه های تاکسیدرمی در موزه های تاریخ 
طبیعی مانند تاکسیدرمی پرنده فینچ که داروین انجام 
داده و هنوز سالم باقی مانده، مستندات علمی به حساب 
می آیند. هر قدر این گونه ها تنوع بیشتری داشته باشند، 

موزه غنای بیشتری دارد و معتبرتر است.

سابقه تاکسیدرمی
برخی اعتقاد دارند سابقه تاکسیدرمی به مصر باستان 
می رسد و مصری ها با توجه به تسلط بر دانش مومیاگری 
برای حفظ کالبد پادشاهان و اشراف، نخستین مردمی 

بودند که کالبد جانوران را خشک کردند.
از زمان های دور انسان های شکارچی شاخ یا سر یا پوست 
شکار خود را نگه می داشتند و مثال به دیوار می زدند. 
در ایران حدود ۱۰۰ سال پیش در زمان قاجار برای 
نمایش آنچه شاه یا اهالی درباره شکار کرده بودند به 
صورت غیرعلمی بدن شکار را از کاه پر می کردند و 
فرمی به آن می دادند. در دهه ۱34۰ برادران تاجبخش کار 
تاکسیدرمی اصولی و علمی را در ایران شروع کردند. این 
افراد برای آموزش به امریکا اعزام  شدند و در بازگشت 
به ایران کار را با مواد و ابزارهای نوین شروع کردند. تا 
قبل از آن، تاکسیدرمی در ایران به صورت غیرعلمی و 

با استفاده از کاه و پوشال انجام می شده.

چرا باید تاکسیدرمی کرد؟
به مرور کارشناسان محیط زیست و حیات وحش به این 
نتیجه رسیدند که می توان کالبد نمونه های رو به انقراض 
یا کمیاب را به صورت اصولی نگهداری کرد. در ضمن 
مثال برای شناساندن ظاهر یک حیوان آفریقایی ساکن 
مناطق گرم استوا در مناطق سردسیری که امکان زندگی 
آنها وجود ندارد، یکی از راه های دیدن کالبد حیوان از 
نزدیک تاکسیدرمی است. هرچند گاهی از نمونه های 
شکار برای تاکسیدرمی استفاده می شود، کارشناسان به 
قصد تاکسیدرمی حیوانی را شکار نمی کنند و حیوانات 
تاکسیدرمی اغلب گونه هایی هستند که عمرشان در 
باغ وحش ها به پایان رسیده اما آنقدر با ارزشند که می توان 
کالبد آنها را نگهداری کرد. بسیاری از افراد به خصوص 
بچه ها می توانند به کمک تاکسیدرمی از ابعاد یک جانور 

و ظاهر آن تصوری واقعی پیدا کنند.
مثال در ایران 9 گونه متفاوت از قوچ و میش داریم و 
تنها با کمک تاکسیدرمی است که می توان تفاوت یک 
قوچ اوریال ۱۰۰ کیلویی با قوچ الرستان 3۰ کیلویی 
با قوچ البرز یا قوچ اصفهان را از نزدیک مشاهده کرد.

تاکسیدرمی چطور انجام می شود؟
پوست تنها بافتی است که برای تاکسیدرمی استفاده 
می شود و برای این کار باید اعضای داخلی و ماهیچه ها 
و استخوان های حیوان را از داخل پوست خارج کرد. 

البته این تکنیک درباره حشرات صدق نمی کند.
بعد از خارج کردن اعضای داخلی، برای دباغی )پیکور( 
پوست حیوان از اسیدهای مختلف مانند اسید فرمیک و 
اسید سولفوریک و فرمالین و براکس کمک می گیرند. 
نمک از عناصر مهم برای دباغی و گندزدایی است. 
پوستی را که به کمک این مواد شیمیایی دباغی شده 

باید چربی زدایی کرد و تراش زد و در این مراحل 
استادکار باید مراقب باشد تا شکل و اندازه طبیعی 

پوست حیوان تغییر نکند.
گوشت و استخوان هایی را که از درون پوست جانور 
به صورت یکپارچه خارج کرده اند، به همان شکلی 
که قرار است حیوان روی پای خود بایستد، قالب 
می گیرند. مثال اگر بخواهیم گوسفندی در حال چرا 
را تاکسیدرمی کنند، باید کالبد حیوان را که از درون 
پوست خارج کرده اند، با سیم و مفتول به همان شکل 
دلخواه دربیاورند که مرحله بسیار دشواری است. بعد 
از آن با فایبرگالس از این توده گوشت و استخوان که 
سر پا کرده اند، قالب گرفته می شود. بعد از آن قالب 
مانکن گرفته می شود، تراش داده و پرداخت می شود تا 
عضالت تا حد امکان به صورت طبیعی خود را نشان 
دهند. در این مرحله، درواقع مجسمه حیوان ساخته شده 
و در مرحله بعد باید روی مجسمه پالستیکی ساخته 

شده، پوست گندزدایی شده را می دوزند.
ساخت صورت از دیگر مراحل مهم و دشوار تاکسیدرمی 
است. برای این کار باید اندازه و رنگ طبیعی و حاالت 
خشم و آرامش چشم به صورت طبیعی و واقعی خود 
روی صورت قرار گیرد. مثال شکل چشم با قرنیه ریز 
برای تاکسیدرمی شیر در حال حمله حتما باید توجه 
شود. به مرور باید رنگ آمیزی و زیباسازی انجام گیرد 

و برای نمایش در موزه تاریخ طبیعی آماده شود.
نمونه های تاکسیدرمی در جاهایی از موزه باید قرار 
گیرند که نماد طبیعت واقعی زیست آنها باشد. این 
زیستگاه ها )دیوراما( در موزه به صورت مصنوعی 
ساخته می شوند. مثال برای ساخت یک زیستگاه 
کوهستانی زیستگاه کل و بز، خصوصیات این نوع 
زیستگاه مانند سنگ و آبشار و گونه های گیاهی خاص 
آن منطقه در نظر گرفته می شوند. در موزه های تاریخ 
طبیعی پیشرفته تر امروزه از نمایش فیلم برای نشان 

دادن زیستگاه گونه های جانوری استفاده می کنند.

عمر تاکسیدرمی
این کار درواقع هنر کارشناس است که با مواد و ابزارها 
و تکنیکی که آن را یاد گرفته عمر بیشتری به تاکسیدرمی 
بدهد. در ضمن کار فقط به تاکسیدرمی تمام نمی شود، 

بلکه نگهداری از آن هم برای عمر بیشتر مهم است.
میزان حرارت و رطوبت و گرد و غبار برای نگهداری 
گونه های تاکسیدرمی مهم است و نکته مهم دیگر آنکه 

تاکسیدرمی ها را باید به موقع سمپاشی کرد.
گونه های تاکسیدرمی را باید ترمیم و بازسازی کرد. این 
روزها مانکان های تاکسیدرمی از طرف کارخانه ها ساخته 
می شوند. در ایران موزه های بسیار باارزش تاکسیدرمی 

حیات وحش وجود دارند.
برای نگهداری بهتر تاکسیدرمی عکس انداختن با فلش 

و لمس ممنوع است.

تاکسیدرمی های غیراصولی دردسرسازند
تاکسیدرمی باید با نظر کارشناس انجام گیرد و کارشناسان 
این فن باید مجوز مخصوص این کار را داشته باشند. کالبد 
حیوانات خشک شده، اغلب پرندگان، که این روزها ما 
در بسیاری از فروشگاه های خاص گردشگران در شمال 
یا جنوب کشورمان می بینیم، گذشته از آنکه به صورت 
علمی انجام نشده، ممکن است نادانسته کالبد پرنده های 
نایابی باشند. نمونه های غیرکارشناسی تاکسیدرمی به 
سرعت بید می زنند و می توانند کل خانه را آلوده کنند 
و به وسایل خانه آسیب برسانند و خالصی از این بالی 

بید هم آسان نیست.

تاکسیدرمی در موزه ها 
تاکسیدرمی را اغلب در موزه های حیات وحش می توان 
دید که از پرطرفدارترین موزه ها به خصوص برای کودکان 
هستند. موزه تاریخ طبیعی پردیسان با انواع گونه های 
کمیابی که در خود جا داده از بهترین موزه های تاکسیدرمی 

است. در این موزه انواع ماهی ها، حیات وحش، پروانه ها 
و...نگهداری می شود. اداره این موزه ها بر عهده سازمان 
حفاظت محیط زیست است. عالوه بر آن، شهرداری ها 
هم گاهی متولی موزه های حیات وحش هستند، مانند 

موزه حیات وحش دارآباد و هفت چنار تهران.
اصلی ترین نقش تاکسیدرمی آموزش به خصوص در 
مورد گونه های منقرض  شده است. مثال اگر در حدود 
دهه ۱32۰ که شیر ایران از میان رفت، تاکسیدرمی وجود 
داشت، حاال دست کم می توانستیم کالبدی و تصوری از 
نماد ملی خود داشته باشیم و همین طور از ببر مازندران 
که گونه بومی ایران بوده و در ادبیات ما هم از آن نام 

برده شده، تنها یک پوست دباغی شده به جا مانده.
به سازمان  متعلق  بر موزه های حیات وحش  عالوه 
حفاظت محیط زیست، موزه حامد عربیان در مشهد 
با گنجینه ای از تاکسیدرمی ها تنها موزه خصوصی 

تاکسیدرمی در ایران است.
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تاکسیدرمی کتابخانه ای ماندگار از حیات وحش است 

تاکسیدرمی، هنر شکل دادن به پوست جانور مرده

قاب سبز

برخی از تاالب های ایران »در حال خشک شدن کامل هستند«. 
رسانه های ایران می گویند بر اساس داده های سازمان فضایی این 

کشور برخی از تاالب های ایران از جمله هامون در سیستان و 
بلوچستان و بختگان و ارژن در استان فارس در حال خشک شدن 
کامل هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، »سازمان فضایی 

ایران تغییر مساحت سطح آب ۱۰ تاالب و دریاچه کشور را با 
استفاده از داده های ماهواره ای برآورد کرده است که طی آن 
به غیر از مشخص بودن خشکی کامل 3 تاالب  هامون، ارژن و 

بختگان، معلوم است که سطح تمامی تاالب ها و دریاچه ها به جز 
تاالب گاوخونی و چغاخور، در مقایسه با ماه مشابه سال ۱3۹۹ در 
حال کاهش است.« تاالب صالحیه در استان البرز، تاالب میانکاله 

در مازندران، تاالب های پریشان، ارژن، مهارلو، طشت و بختگان در 
استان فارس و تاالب های  هامون سیستان در استان و بلوچستان از 

جمله آنهاست. 

حال ناخوش خلیج فارس؛ از لکه های نفتی تا جاروشدن کف آب ها 
با کشتی های صیادی غولخیزر. ۱۰ اردیبهشت در تقویم ما مزین 

به نام »روز ملی خلیج فارس« شده است، در حالی که آبزیان 
این حوضه با چالش های زیست محیطی بسیاری چون آلودگی های 

صنعتی و نفتی، رسوبات ناشی از ساخت و ساز و بدتر از همه 
جارو شدن کف آن با کشتی های صیادی چینی مواجهند و محققان 

این حوزه اعتقاد دارند یکی از دالیل خودکشی نهنگ ها در این 
پناهگاه آبزیان وجود این کشتی ها در عمق ۹۰ متری است که 

موجب کاهش منابع تغذیه برای ساکنان خلیج فارس شده است. 

کاهش چشمگیر حجم آب زیرزمینی در ایران. تاثیر تخلیه و 
ازدست رفتن ذخایر آب زیرزمینی ایران در حال حاضر تاثیر 

کاهش در ذخایر آب زیرزمینی با بیش برداشت بیش از حد در 
۷۷ درصد سطح زمین ایران، رشد شوری خاک در کل کشور و 
افزایش فرکانس و میزان فرونشست زمین در ایران آشکار شده 

است. در حالی که خشکسالی های هواشناسی/ هیدرولوژیکی 
به عنوان محرکی در افزایش سرعت تخلیه آب های زیرزمینی 
ذخیره شده در سطح کشور عمل می کنند، اما کاهش آب های 

زیرزمینی در مقیاس حوضه عمدتا به دلیل برداشت گسترده آب 
توسط انسان ایجاد می شود. 

پژوهشی جدید نشان داده که بخش بزرگی از زباله های پالستیکی 
شناور در آب های جهان، از طریق حدود هزار رودخانه به 

اقیانوس ها می رسند.
هشدار سبز

قبل از ارائه راه حل، باید بعضی مشکالت زیست محیطی را 
که منجر به بحران در مدیریت شهری تهران شده بشناسیم.
۱. انباشت و افزایش مواد زائد جامد شهری: رشد 
روزافزون جمعیت به ویژه جمعیت شهری در تهران و 
به تبع آن افزایش مواد زائد جامد مستهلک شده باعث 
شده معضل مواد زائد و بی مصرف توجه کارشناسان 
محیط زیست و تصمیم گیران فعال در این حوزه را به 
خود جلب کرده چرا که بسیاری از این مواد به طور 
غیراستاندارد توسط افراد سودجو دوباره وارد چرخ مصرف می شوند و 
خطرات جانی زیادی برای شهروندان به بار می آورند. همچنین لزوم توجه 
به معیارها و ضوابط زیست محیطی جهت مکان یابی، محل های دفن بهینه 

مواد زائد جامدشهری را به مساله ای اساسی تبدیل کرده است.
۲. افزایش میزان مصرف منابع طبیعی: با افزایش جمعیت میزان تقاضا 

برای مصرف منابع طبیعی به مراتب زیادتر می شود این منابع به دو گروه 
تقسیم می شود: الف( منابع تجدیدپذیر: منابعی هستند که به طور عمده از 
جانداران به دست مي آیند، سرعت تولید این منابع زیاد است و متناسب 
با مصرف تولید می شوند. مثل پشم، پنبه... ب( منابع تجدیدناپذیر: منابعی 
هستند که چرخه تولید آنها بسیار طوالنی است اما سرعت مصرف آنها بسیار 
زیادتر از سرعت تولید آنهاست مانند نفت و گاز. پیشرفت در شهرنشینی 
عمال سبب شده است منابع کره زمین به طور فزاینده ای مصرف شود و 
بشر در آینده نزدیک با کمبود منابع تجدیدناپذیر مانند سوخت های فسیلی 
مواجه خواهد شد، ضمن اینکه مصرف بی رویه این منابع آلودگی هوا و 

مشکالت مرتبط با آن را به دنبال دارد.
۳. آلودگی هوا: آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیان آور به یکی از 
ملموس ترین معضالت زیست محیطی تهران و چند شهر دیگر ایران تبدیل 
شده  است. نخستین زنگ خطر جدی درباره آلودگی هوای تهران در 

سال ۱3۷4 به صدا درآمد. در آن هنگام نزدیک به ۱۰۰نفر از کارشناسان 
محیط زیست، جغرافیا و شهرسازی در پی نشستی در سالن اجتماعات 
پارک شهر تهران، متنی موسوم به بیانیه »هوای تهران ۷4« منتشر کردند که 
در آن برای نخستین بار از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک »بحران 

ملی« که راه مقابله با آن »عزم ملی« است، نام برده شد.
در حال حاضر بیشتر روز های سال هوای تهران آلوده است و برای برون 

رفت از این مشکل، اقدامات زیر بنایی و سلسله واری باید انجام بگیرد.
۴. آلودگی صوتی: بیشترین سهم آلودگی صوتی در کالنشهر تهران ناشی 
از سیستم حمل و نقل موتوری است، عاملی پنهان از چشم که یکی از 
ابعاد مهم و تاثیرگذار در بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست شهری به 
شمار می آید. کاهش آلودگی صوتی می تواند تضمین کننده سالمت روانی 
و ایجاد شادابی و نشاط در جامعه باشد. حوادث ناگوار گزارش شده در 
تهران در اثر جر و بحث های صورت گرفته در مورد وجود سر و صداهای 
مزاحم از طرف همسایگان، رانندگان و... اتفاق افتاده است که این رفتارهای 

پرخاشگرانه و تهاجمی بعضی از مواقع منجر به قتل و جرح شده است.

مشکالت زیست محیطی تهران، سدی در برابر مدیریت شهری
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