
گزارش   پاییز    1399

دیوار، حامیحیوانات

گزارش همکاری دیوار با فعاالن محیط زیست در حوزه گونه های ممنوعه حیات وحش



مقدمه
ر به عنــوان پلتفرمــی که امــکان خریدوفروش انــواع کاال را ارائــه می دهد همیشــه با چالش  دیوا
ز  آگهی های مربوط به حیوانات و گونه های ممنوعه حیات وحش درگیر بوده و این موضوع یکی ا
ر محیط  ر سوء جبران ناپذیری ب ر حوزه حیات وحش آثا اصلی ترین دغدغه ها بوده است. سوداگری د
ر قبال آن احساس مســئولیت می کرد و به دنبال این بود که  ر د زیســت دارد و به همین دلیل دیوا

ر این دست آگهی ها را به حداقل برساند. انتشا
ز حیوانات، چارپایــان و پرندگانی هســتند که به صــورت عمده پرورش داده می شــوند و  بســیاری ا
ز در  زمره حیوانات خانگی هستند  ز گونه های حیات وحش نی ز است؛ برخی ا خریدوفروش آن ها مجا
ز اســت. ایــن موضوع و  ز دیــدگاه زیســت محیطی و هــم قانونی خریــد و فروش آن ها مجا و هم ا
ز  همچنین گســتردگی انواع گونه های حیات وحش باعث شــده بود برخورد با آگهــی های غیرمجا
ر تبدیل شــود که بدون راهنمایی و کمک متخصصان حوزه محیط زیست و حیات  به چالشی دشوا

وحش امکان مقابله با آن وجود نداشت.
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ز آن ها خواست با تهیه جزوات و کمک  ز فعاالن، خبرنگاران و حامیان حوزه حیات وحش ا ر با دعوت ا ز این رو دیوا ا
ز فعاالن  ر با دعوت ا ر ۱۳۹۹ دیوا ر تی ر باشند. د ر دیوا ر این راه یاری گ به تکمیل فهرست ســیاه گونه های ممنوعه د

ز آن ها برای رفع این مشکل درخواست کمک کرد. سرشناس حوزه محیط زیســت ا

ر غیرقانونی به خرید و فروش گونه های  ز مهم ترین چالش ها این بود که شــکارچی ها و افرادی که به طو یکی ا
ز محدوده ۹  رج ا ز کلمات و اصطالحاتی اســتفاده می کنند که خا حفاظت شــده می پردازند، به هنگام ثبت آگهی ا
ر عنوان آگهی  ز گونه های ممنوعه، د ر یکی ا ر آگهی د ر تالش برای انتشــا ر اســت یا د ر کلیدواژه ممنوعه دیوا هزا
ر حوزه حیات وحــش بود که  ر دانــش تیم نظــارت د ر د به گونه حیوان اشــاره نمی کننــد. همچنین مشــکل دیگ
ر  ر دفت ــر ۱۳۹۹ د ر ۱۰ تی با همکاری این فعــاالن و ارائه آموزش های الزم به شــکل قابــل توجهی ارتقا پیــدا کرد. د
ر با تاکید  ر این نشســت مدیران دیــوا ر شــد. د ر برگزا ر مدیران دیوا یگان حفاظت محیط زیســت، نشســتی با حضو
ر موضوعات  ز انجام تخلفات خریــد و فروش و سوءاســتفاده د ر دغدغه مندی ایــن مجموعه جهت جلوگیــری ا ب
ر آگهی ها و اعالن های  مرتبط با محیط زیست و حیات وحش، آمادگی خود را جهت اصالح فوری و عملیاتی ساختا
ر ســرهنگ محبت خانی  ر این جلســه، با حضو این ســایت تا رفع تمامی نگرانی ها و نواقص فعلی اعالم کردند. د
ز فوریت های سایبری یگان حفاظت محیط  )فرمانده یگان حفاظت محیط زیست(، علیرضا ساجدین )مسئول مرک
ر این شد با همکاری بین  ر ب ر رســانه ای فرمانده یگان حفاظت محیط زیست(، قرا زیست( و مجید غضنفری )مشاو

ر و یگان حفاظت ســازمان محیط زیست این مشکل حل شود. مجموعه دیوا

احمد بحری 
ر عامل  محیط بان  و مدی

ر طبیعت انجمن نذ

محمد درویش 
فعال محیط زیست

ایمان ابراهیمی 
ر انجمن آوای بوم مدی

صدرا محقق 
ر اجتماعی  روزنامه نگا

حوزه محیط زیست

حمیدرضا میرزاده 
ر اجتماعی  روزنامه نگا

حوزه محیط زیست

رضا ساکی
ر حوزه خبـــرنگا
محیط زیست

میترا حجار 
هنرمند فعال حوزه 

محیط زیست
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ر  ر ماه های شهریو د
۱۳۹۹، حــدود  ــر  و مه

ر  ز آگهی های دیوا نیمی ا
ر دســته پرنده ها و نزدیک  د

به یک چهارم آن بــرای حیوانات 
مزرعه بوده است.

ز حدود ۱ میلیون و ۲۰۸  ر این دو ماه ا د
ر دسته حیوانات،  ر آگهی منتشرشده د هزا

آگهی به  ر  آگهی به پرنــدگان و ۳۲۶ هزا ر  ۶۱۰ هزا
حیوانات مزرعه تعلق داشته است.

پرنده

حیوانات مزرعه

سگ

ماهی و آکواریوم

لوازم جانبی

موش و خرگوش

گربه و خزنده

5۰4۰۳۰۲۰۱۰۰

%50
%27

%9

%6
%5

%2

%1 ر  توزیع آگهی های منتشرشده د
ر  ر دسته های مختلف د ر د دیوا

ر 1399 ر و مه ماه های شهریو
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تنوع آگهی های حیوانات



نظارت بر 
آگهی  حیات وحش

ز آگهی ها توسط ربات های هوشمند  ر دو مرحله دارد؛ بخشــی ا ر دیوا ر آگهی ها د نظارت ب
ر قبول یا رد یک آگهی  ر ناظران عمومی د و بخشی هم توســط ناظران بررسی می شــود. اگ
ر به کمک فعاالن  تردید داشته باشند، موضوع را به ناظران متخصص ارجاع می دهند. دیوا
ر آموزش تخصصی به ناظران، لیست سیاه کاملی را هم  حوزه حیات وحش توانست عالوه ب

ر می گیرد. ر ب ز گونه های حیات وحش را د تهیه و تدوین کند که گســتره جامعی ا

ز حیوانات مختلف به عنوان گونه های ممنوعه  ز اردیبهشت ســال ۱۳۹۹، تعداد ۲۵۰ نژاد ا ا
ر بررســی آگهی های دســته حیوانــات دیوار اضافه شــده که  به فهرســت »محتــوای بد« د
ز ورود به مرحله بررسی ناظران حذف  ر توسط ربات های هوشــمند پیش ا به صورت خودکا

می شود.

ر مرداد ۱۳۹۹ نهایی شــده اســت،  ر که د ز نژادهــای ممنوع، طبق آیین نامه فعلی دیوا به ج
ز موارد زیر باشد نیز به دلیل دغدغه های مرتبط با حفظ محیط  آگهی هایی که شامل یکی ا

زیست رد می شود:
ر کلی ری به طو  پرندگان شکا

ر و عرضه قانونــی ندارند،   گوشــت حیوانات ممنوعه و گوشــت حیواناتــی که کشــتا
مانند گوشت خوک، گراز، کبک، بلبل، گنجشک، کله گنجشــک، کبوتر، ملخ و جیرجیرک

ر الکل انداخته می شــوند  تمام حیوانات و موجودات طبیعی که برای زیبایی د
 تمام حیوانات تاکسی درمی )خشک شده(

ر آن حیوانات را برای شــرط بندی و سرگرمی   موارد مربوط به جنگ بین حیوانات، که د
ر می کنند با هم به جنگ وادا

 سگ وحشی و خروس وحشی
 اجزای بــدن حیوانات به جــز پرنده هایی کــه برای مصــارف خوراکی ذبح می شــوند و 
ز ســانان(  ز  )ب همچنیــن حیوانات گاو ) گاومیش و بوفالو(، گوســفند ) میش و قوچ(، ب

ر و شت
 برخی لوازم مربوط به حیوانات که باعث ترویج خشــونت علیه آنان می شــود، مانند 
ز تله برای حیوانات موزی مانند تله موش(، اســلحه های  ر خروس، تله حیوانات )به ج خا

بیهوشی و داروهای بیهوشی حیوانات )با نشــانه های خشونت علیه حیوانات(
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ر آگهی  حیات وحش نظارت ب



ر آگهی گونه های  تحوالت ایجادشده د
ر یک نگاه حیات وحش د

ر مثبت ارتقای عملکرد ربات های نظارت برای رد آگهــی گونه های ممنوعه آثا

   %۸0
ر آگهی  کاهش انتشا

گونه های ممنوعه به کمک 
ربات های نظارت

%16
کاهش درخواست 

ثبت آگهی گونه های 
ممنوعه

5640
ر  ر ه تعداد آگهی های ردشده د

هفته به دلیل درخواست ثبت 
گونه های ممنوعه

 %430
افزایش سهم آگهی هایی که 

ز  توسط ربات های  نظارت پیش ا
ز کل  بررسی ناظران حذف می شود ا

آگهی های ردشده

ر های زابل، زاهدان،  شه
تبریز، شهرکرد، ایرانشهر، 

تربت جام، بندرعباس، 
اراک و مرند بیشترین سهم 
ز  آگهی گونه های ممنوعه ا
کل آگهی های ارسال شده 

حیوانات را داشته اند.

در یک نگاه



نا امیدی متخلفین 
از دیوار

ــر محتــوای بــد بــرای  ز اعمــال فیلت پــس ا
ر دو مرحله،  ز گونه های ممنوعه د تعدادی ا
ســهم آگهی های ارسال شــده برای خرید و 
ز کل آگهی های  فروش گونه های ممنوعه ا
ر نهایت ۱۶ درصد  حیوانات ابتدا ۱۲ درصد و د
ر  ز حــدود ۹5۰ آگهــی د کاهــش یافــت و ا

ر هفته رسید. هفته به ۷۵۰ آگهی د

آگهی های  تغییرات درصد 
ر گونه های ممنوعه ارسال شده د

ر »محتوای بد«      پیش از اعمال فیلت

ر »محتوای بد«     پس از اعمال فیلت

ر رمه رمردادشهریو فروردیناردیبهشتخردادتی
۰.۰

۰.۱

۰.۲

۰.۳

۰.4

۰.5

۰.6

میانگین:
 0٫41 درصد 

میانگین:
 0٫49 درصد 
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ر »محتوای بد« ز اعمال فیلت تغییرات آگهی ها پس ا



ــر  ز اعمــال شــدن فیلت طــی دو مــاه پــس ا
ز بین  ــر ۱۳۹۹(، ا ر و مه محتــوای بد )شــهریو
ر کل  6۷5۰ آگهــی ممنــوع ارسال شــده د
کشور، حدود ۳۱5۰ مورد مربوط به حیوانات 
وحشــی و مــوارد مرتبط بــه نــزاع حیوانات، 
حــدود ۱5۰۰ مــورد مربــوط بــه یــا کریــم، 
65۰ مــورد مربوط به خســک، حــدود ۹5۰ 
موردمربــوط به قمــری و مابقــی مربوط به 

بقیه گونه های ممنوعه بوده است.

آگهی های ممنوعه ز  سهم ا

%47

%22

%13

%10
%۸

یاکریم

سایر موارد
قمری

خسک

حیوانات وحشی و نزاع حیوانات

 ۸ 

انواع تخلف های حوزه حیات وحش



ر استان سیستان  ر )زابل، زاهدان و ایرانشــهر( د ر اول، سه شــه ز پنج شه ا
ر محتوای  ز اعمال شــدن فیلت ر دو ماه پس ا و بلوچستان واقع شده اند. د
آگهی هــای گونه هــای ممنوعه  ز کل  ر و مهــر(، ۸۷ درصــد ا بــد )شــهریو
ر حالی  ر مربوط به »یا کریم« بوده است. این د ر این سه شه ارسال شده د
ر این بازه زمانی، فقط ۲۲ درصد آگهی های ممنوع  ر د ر کل کشو است که د

برای این پرنده بوده است.

اطالعات جغرافیایی
ر نقاط  ز ســای ر ا ر برخی شــهرها به شــکل معناداری بیشــت آگهی های مربوط به گونه های ممنوعه حیات وحش د
ز کل  ر گونه های ممنوعه ا ر هفت ماه ابتدای ســال ۱۳۹۹، ســهم آگهی های ارسال شــده د ر بوده اســت. د کشــو
ر ۹ شهر زابل، زاهدان، تبریز، شــهرکرد، ایرانشــهر، تربت جام، بندرعباس، اراک و مرند دو برابر این سهم  آگهی ها د

ر شهرها بوده است. ر سای د

ر  ز اعمال فیلت طی دو ماه پس ا
ز کل ۹۸6 آگهی  محتوای بد، ا

ر این  ممنوعه ارسال شده د
سه شهر، ۸6۰ آگهی دارای 
واژه »یا کریم« بوده است. 

ر حالی است که تعداد  این د
آگهی های ارسال شده دارای 
ر این  ر د ر کل کشو این واژه د

بازه زمانی برابر با ۱5۱۱ بوده 
است.

زابل

مرند

ر ایرانشه

تربت جام

زاهدان

ز تبری

شهرکرد

اراک

بندرعباس

۱.5۱.۲۰.۹۰.6۰.۳۰

متوسط سهم آگهی های ارسال شــده حاوی گونه های ممنوعه 
ر هفت ماه ابتدای سال 1399 )درصد( آگهی ها د ز کل  ا
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اطالعات جغرافیایی



کاهش شدید 
ر آگهی   انتشا

گونه های ممنوعه
ری با فعاالن محیط زیست  ر همکا ر د ر که گفته شد دیوا همان طو
و یگان حفاظت ســازمان محیط زیست توانســت فهرست محتوای 
ز مرداد ۱۳۹۹  ر حوزه حیات وحش را با دقت زیــاد تدوین کند و ا بد د
ر اعمال  ر دو مرحلــه روی ربات های نظارت دیــوا ر جدیــد د این فیلت
ز گونه هــای ممنوعه  ز اعمال ایــن فیلتر برای تعــدادی ا شــد. پس ا
ر دو مرحله، ســهم آگهی هــای منتشرشــده ممنوع بــرای خرید و  د
ز کل آگهی های منتشرشــده ابتدا ۲5 درصد  فروش این گونه هــا ا
ر  ر مســتم ر نهایــت ۸۰ درصد کاهــش یافــت . این فیلتــر به طو و د

ر خطاهای آن کاهش یابد. ر مســتم بروزرسانی می شود تا به طو

آگهی های  تغییرات سهم 
منتشرشده گونه های ممنوع 

آگهی های حیوانات ز کل  ا

ر »محتوای بد«      پیش از اعمال فیلت
ر »محتوای بد«     پس از اعمال فیلت

فروردین ر خردادشهریو ر رمه اردیبهشتتی مرداد
۰.۰

۰.۰5

۰.۱۰

۰.۱5

۰.۲۰

۰.۲5

۰.۳۰

میانگین: 
 0٫19  درصد

میانگین: 
0٫04 درصد

موارد ممنوع منتشرشده مربوط 
به حاالت خاصی بوده که صرِف 

ر عنوان  وجود کلیدواژه ممنوع د
یا توضیحات آگهی به رد شدن آن 

ر نمی شده است. تقریبا همه  منج
این آگهی ها با نظارت انسانی حذف 

ر  می شوند و موارد نادری که منتش
ز گزارش کاربران  می شوند نیز پس ا

ر خارج می شوند. ز انتشا بالفاصله ا
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کاهش آگهی های ممنوعه



آگهی به دلیل  تغییرات نرخ رد 
وجود گونه های ممنوعه

۰.۰

۰.۰5

۱

۱.5

۲

۲.5

۳

۳.5

4

میانگین:
 2٫2 درصد

میانگین:
 3٫5 درصد

میانگین:
 3٫2 درصد

عملکرد تیم نظارت

ر آگهی  گونه هــای ممنوعه  کاهش انتشــا
ارائــه  و  جدیــد  ــر  فیلت اعمــال  نتیجــه  ر  د
آموزش هــای تخصصــی بــه تیــم نظــارت 
ر محتــوای بد برای  ز اعمــال فیلت بود. پــس ا
ر دو  ز گونه هــای ممنوعــه د تعــدادی ا
مرحله، نــرخ رد آگهی خریــد و فروش 
حیوانــات به دالیل زیســت محیطی 

55 درصد زیاد شد.

ر »محتوای بد«      پیش از اعمال فیلت
ر »محتوای بد«      پس از اعمال اولین فیلت

ر »محتوای بد«     پس از اعمال دومین فیلت

تعداد آگهی های ردشده به دالیل 
ز حدود 4.۷4۰ آگهی  زیست محیطی ا

ر  آگهی د ر هفته به حدود ۵٫۶۴۰  د
هفته افزایش یافت. 

فروردین ر خردادشهریو ر رمه اردیبهشتتی مرداد
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ز اعمــال فیلتــر زیســت محیطی، تعــداد آگهی های  پس ا
ردشــده حاوی گونه هــای ممنوعــه به وســیله ربات های 
ر هفته به حــدود ۱6۰۰  ز حــدود ۳۱۰ آگهــی د هوشــمند ا
ر هفته افزایش یافته اســت و ســهم آگهی هایی  آگهی د
ز  ز بررسی ناظران حذف می شود ا ر پیش ا ر خودکا که به طو

ر شده است. کل آگهی های ردشده 5.۳ براب

ر آگهی   ر چگونه توانست انتشا دیوا
گونه های ممنوعه را کاهش دهد؟

ز عناوین  ر برخورد با آگهی هــای گونه  حیات وحش ناآشــنایی با بســیاری ا ر د ز چالش هــای تیم نظارت دیــوا یکی ا
ز طریــق ربات و چه  و گونه ها بــود که فقــط متخصصین این حوزه بــا آن ها آشــنایی دارند و تشــخیص آن ها چه ا
ر همه این حوزه ها بهبودهای  ز همکاری با فعاالن محیط زیســت د ر بود. پس ا ر دشــوا توسط کارشناسان بســیا
ر کردن گشــت ســایت برای یافتــن محتوای ممنوعــه و البته  ر گی چشــمگیری صورت گرفت کــه مهم ترین آن ها د
ر  ر زی ر دو نمــودا ر می گیــرد. د ر بات های نظــارت مورد اســتفاده قرا بهینه ســازی فهرســت محتوای بد بــود کــه د

ر این آگهی ها به وجود آمده است. ر روند نظارت ب ز اعمال این فیلتر، چه تغییری د مشاهده می شــود که پس ا

ر زیســت محیطی ز اعمال فیلت پیش ا

%95

%2۸

%
4

%6۸

%5

ر زیست محیطی ز اعمال فیلت پس ا

گشت سایت محتوای بد
محتوای بد ر ناظ

ر ناظ

آگهی های حیوانات  توزیع شیوه های رد 
به دلیل وجود گونه های ممنوعه 
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ر ساز و کا

جهت باال بردن دقت بررسی آگهی های 
دســته حیوانات، تمام مراحل بررسی 
ر  ز عبــو ا )پــس  ایــن دســته  ر  د
ــر محتــوای بــد  ز فیلت آگهی هــا ا
و ربات هــای تشــخیص آگهــی 
ناظــران  توســط  ری(  تکــرا
انجام می شــود. برای ایــن کار، 
ر  ــر آموزش دیــده به طو روزانــه ۱۲ ناظ
آگهی هــای  مطابقــت  اختصاصــی 
ارسال شــده را بــا قوانیــن حفاظــت 

محیط زیست بررسی می کنند.

ر دســته خرید و فــروش حیوانــات، گزارش  د
ز دو دلیل »محتــوای خالف  آگهی بــه یکــی ا
قانون« یا »محتوای نامناسب« در شهریور ۹۹ 
ر مقایسه با ماه پیش  ز اعمال فیلترها د پس ا
ز  ز اعمال فیلترها 4۰ درصد کاهش یافته و ا ا
ر تیر بــه حدود 65۰ آگهی  حدود ۱۱۰۰ آگهی د

ر شهریور رسیده است. د

درصــدی   ۲۸.4 ســهم 
ر   رد آگهی های  ربات ها د
ر دسته ها  ر مقایسه با سای ممنوع حیوانات د
ر نشــان می دهد که فهرســت سیاه  ر دیوا د
ر  گونه های ممنوعه با دقت و جامعیت بسیا

زیاد تدوین شده است.
ردشــده  آگهی هــای  ســهم 
ز  به وســیله ربات های هوشمند ا
ر دسته  کل آگهی های ردشــده د
ر  ر این سهم در سای حیوانات نزدیک به سه براب

دسته هاست.

آگهی های  توزیع شیوه های رد 
ر دسته ها  سای

ری( آگهی های تکرا ز حذف  )پس ا

ربات ها
محتوای بد

گشت سایت

ر ناظ

%0٫1

%10 %
3٫

9

%۸6
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ز حیواناتــی که حیات وحــش به آنها     حیات وحــش متعلق بــه حیوانات اســت. این گــروه ا
ر این  ر خانه نگهداری کــرد. اگ ز  آن هــا د تعلــق دارد، حیوان خانگی یا پت نیســتند که بشــود ا
حیوانات وحشــی، رام و دســتی شــوند، خرید و فروش شــان بازاری را درســت می کند که یک 
ز طبیعــت می گیرند و  ر شــکارچی هایی که آنها را ا ر دارند و ســوی دیگ ســوی آن خریداران قرا
ز طبیعت به اســارت گرفته  ر ، همه ا حبس می کنند. چرا ما معتقدیم که حیوانات وحشــی بازا
می شوند؟ چون خیلی کم پیش می آید که حیوانات وحشی در اسارت زاد و ولد  کنند. مثال کسی 
ر اسارت او را مجبور به زاد و ولد کند. این حجم باالی خرید  ر کرده و د نمی تواند یک پلنگ را اسی
ز طبیعت گرفته  و برای فروش آماده  و فروش حیوانات حیات وحش نشان می دهد که آنها را ا
ر  ز طبیعت می گیرند، چراکه زاد و ولدشــان د کرده اند. همچنین برخی پرنده هــا و خزنده ها را ا
اسارت ناموفق است و آن وقت آنها را چندین میلیون تومان آگهی می کنند. این اتفاق تبعات 
ر آن تبعات جبران ناپذیری  جبران ناپذیری، برای خود حیوان، طبیعت و سپس انسان دارد. عالوه ب
هم برای آن منطقه به دنبال خواهد داشت. چراکه اجزای حیات وحش مثل زنجیره به هم وصل 
ر دچار مشکل شود. صید حیوان  ز اجزا، تغذیه گروهی دیگ است و ممکن است با شکار برخی ا
وحشی باعث می شــود که تعداد آنها کاهش یابد و چرخه طبیعی اش به هم بخورد. حتی با 
حذف یک گونه ممکن است گیاهان آن منطقه آسیب ببینند. برای مثال ممکن است کم شدن 
ز آن منطقه  شود. چرا که گرگ ها، آهوها  گرگ در یک منطقه، منجر به حذف یک نمونه گیاهی ا
ر می شود. درنتیجه آهوها  ر گرگ وجود نداشته باشد، تعداد آهوها بیشت را شکار می کنند و اگ
ر منطقه چرا خواهند کرد. این موضوع روی آلودگی هوا، پوشــش گیاهی و  ز قبل د ر ا بیشــت
ر آمریکا وقتی یک گله گرگ را  ر خواهد بود. در پژوهشــی د حتی سیالب های منطقه تاثیرگذا
ر اکوسیستم آنجا شدند. اضافه شدن این گله  وارد منطقه ای کردند، شاهد تحول عظیمی د
ر حیوانات آن منطقه بیشتر و درنتیجه پوشش گیاهی آنجا احیا شود.  گرگ باعث شد که شکا
ر  ر تبدیل به سیالب می شدند، چراکه وقتی پوشش گیاهی د ر کمت همچنین بارندگی هادیگ

یک منطقه خوب باشد، زمین بارندگی آن را جذب می کند. 
ر معرض  ر خودمان می توانیم به مورد یوزپلنگ اشــاره کنیم که د ر کشــو به صورت موردی د
ر دانشــمندان  ز نظ ر طبیعت ایران باقی مانده و ا ز فقط 5۰ یوزپلنگ د ر دارد. امرو انقراض قرا
ز یک طرف جمعیت شان خیلی پایین است و زاد و  این گونه، منقرض شده به حســاب می آید. ا
ر شود. ولدهای درون گروهی یا فامیلی باعث می شود که ژن نسلی بعدی آن ها هم ضعیف ت

ر منطقه محافظت شده توران  ر د اما اگر یوزپلنگ نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟ مثال اگ

احمد بحری،  محیط بان و فعال محیط زیست

ر خرید و فروش حیوان  بازا
ر جمع شد؟ ز دیوا ر ا وحشی چطو
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ر  ر منطقه توران به خاط دیگر یوزپلنگی نباشد، دو پاسگاه محیطبانی تعطیل خواهد شد. د
ر حیوانات  ز یوزپلنگ ها فعــال دام اجازه چرا ندارد، اما وقتی یوزپلنگی نباشــد دیگ محافظت ا
ر هم کم  ز طرف دیگ ز بین می برند. ا برای چرا وارد منطقه می شوند و پوشــش های گیاهی را ا
ر می شــود. سپس برای اضافه  کم مجوزهای بهره برداری معادن، جاده ها و کارخانجات صاد
ر خواهند کرد. این زنجیره باعث می شــود که  کردن امکانات، چاه های آب عمیقی برای آن حف
باغ های اطراف توران کم کم خشک شوند و این منطقه پوشش گیاهی خود را از دست بدهد. 
حاال این را در نظر بگیرید که همین موضوع زمینه ساز شکل گیری سیالب ها و افزایش آلودگی 
ز طبیعت صید شده  ر حیوانی که ا ر همین است که خرید و فروش ه هوا خواهد شد. به خاط
باشــد، ممنوع اســت. تنها حیوانات اهلی مثل کبوتر، االغ، اسب، گاو، ســگ، گربه و گوسفند 
ر متعلق به حیات وحش هستند که وقتی  ز این، حیوانات دیگ ر ا اجازه خرید و فروش دارند. غی
ر می رســند یعنی یا دزدیده شــده اند و یا به صورت جوجه، بره یا بچه آن حیوان به اسارت  به بازا

ر شده اند.  گرفته و تکثی
ر شــاهد خریــد و فروش این  ر شــد، به مرو ز وقتی شــبکه های اجتماعــی قدرتمند و فراگیرت ا
ر شده  ر تعداد این آگهی ها مدام بیشــتر و بیشــت حیوان ها بوده ایم اما در یکی دو ســال اخی
اســت. گاهی در بین آگهی های حیوانات حیــات وحش هم گونه های بومــی و هم وارداتی 
ر کشــور پا گرفت. برای مثال برخی برای نمایش  ر به دالیل مختلفی د مشاهده می شد. این بازا
ر  ر کثیف دامن می زدند. از طرف دیگ زندگی الکچری خود، این حیوانات را می خریدند و به این بازا
ز قبل باعث شــد که عده ای رو به قاچاق حیوان ها  ر ا افزایش فشارهای اقتصادی هم بیشــت
ر کم کم بــه پلتفرم های خریــد و فروش آنالین هم ســرایت کــرد. تعداد این  بیاورند. ایــن بازا
ر به دلیل جامعه بزرگ مخاطبانش، افزایش یافت و خرید و فروش این  ر سایت دیوا آگهی ها د
ر این اتفاق  ر هم دســت به دست می شــد. به همین خاط حیوانات مدام در پلتفرم های دیگ
ر تصمیم های جدیدی  ر این مدت با همکاری دیوا دیگر زنگ خطری را برای ما به صدا درآورد. د

ز مسیرهای مختلف کاهش دهیم. گرفته شد تا تعداد این خرید و فروش ها را ا
پیش از این افراد مختلف روزانه ده ها آگهی خرید و فروش حیوان وحشی در پلتفرم های مختلف 

ر به  این بازا
دالیل مختلفی 

ر پا  ر کشو د
گرفت. برای 
مثال برخی 

برای نمایش 
زندگی الکچری 

خود، این 
حیوانات را 

می خریدند 
ر  و به این بازا
کثیف دامن 

می زدند.
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ر می شدند که تخلف های آنها را  برای من می فرستادند. گاهی همکاران مان با فروشنده ها درگی
افشا کنند. گاه هزینه زیادی می کردند که به عنوان خریدار وارد معامله شوند و با گرفتن حکم 
ر گاهی بین آن ها و فروشنده ها درگیری، برخورد و  قضایی، متخلف را بازداشت کنند. در این مسی
ضرب و شتم هم در می گرفت. اما در نهایت این روش  ها هیچ فایده ای نداشت چرا که فروشنده  
ر می داد و همین مسیر را تکرار می کرد. بعد  بعد از مدتی بازداشت، دوباره خط موبایلش را تغیی
ر  ارائه و عملیاتی  ز جلسات مختلف با تیم دیوار پیشنهادهای مختلفی برای از بین بردن این بازا ا
ر کارشناسان اعتقاد داشتیم که دیوار باید لیست سیاهی از گونه های  شد. برای مثال من و دیگ
ر انقراض داشته باشد. برای این کار تیم دیوار با سازمان محیط زیست ارتباط گرفت که این  در خط
ر شد.  ر اســامی محلی حیوانات حیات وحش جمع آوری و منتش ز طرف دیگ لیست را به روز  کند. ا
چراکه گاهی فروشنده ها روی حیوانات ممنوع، اســامی محلی می گذاشتند که در جستجوی 
ر  نمی شد ردشــان را گرفت. برای مثال اگرچه حیوانی به اسم ســارمینا نداریم ولی این یک  دیوا
اصطالح عامیانه برای سارهایی بود که مثل مینا می توانستند صحبت کنند. لیست اصطالح ها 

و اسامی محلی هم به مرور با همکاری تیمی تکمیل شد. 
ر حیات وحش در  همچنین دیوار با روش های هوشمندانه  توانست کاری کند تا هر زمان تصاوی
آگهی ضمیمه شده باشد، هوش مصنوعی بتواند با تشخیص عکس آن را مسدود کند. یکی 
ر این پلتفرم مبارزه با حیوان آزاری بود. برای مثال آگهی های  ز قدم های برداشته شده د ر ا دیگ
ر انگشترهای ســنگی عقرب یا مورچه، به  ر حیوانات ممنوع شــد و انتشا جنگ سگ ها و دیگ
ز گذاشــتن  ر شــد که قبل ا ر این قرا ر این پلتفرم بــه ممنوعیت درآمد. عالوه ب صورت تزئینــی د
آگهی حیوان ها، پیام های آموزشــی برای فرد نمایش داده شــود که به جــای خرید و فروش 
ر این بود  که دسته بندی حیوانات خانگی که قبال  سگ، آن را به سرپرستی بگیرند. اقدام دیگ
ر داشت وارد قسمت مربوط به خانه شود؛ چراکه به اعتقاد ما حیوانات  در بخش سرگرمی قرا
ز پیشــنهادهای من هم این بود که ناظران بخش  ر ا ر سرگرمی انسان نیســتند. یکی دیگ ابزا
ر آگهی تصمیم بگیرند.  حیوانات به صورت تخصصی آمــوزش ببینند تا بتوانند درباره انتشــا
ز  ر تخلف ها را کاهش داد و کاری کرد که انرژی محیط بانان امرو این پیگیری هوشمندانه دیوا
ز منطقه خود شود. امیدواریم این روش در  به جای درگیری با متخلفان، معطوف به حفاظت ا

ر هم تبدیل شود. آینده به الگوی خوبی برای پلتفرم های دیگ

ر با  دیوا
روش های 

هوشمندانه  
توانست کاری 

ر  کند تا ه
ر  زمان تصاوی
حیات وحش 

ر آگهی  د
ضمیمه شده 
باشد، هوش 

مصنوعی 
بتواند با 

تشخیص 
عکس آن را 

مسدود کند.
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ر کاربران رفتا
ر کاربرانی که آگهی گونه های ممنوعه  رفتا
ر اســاس  را ثبــت مــی کننــد جالــب اســت. ب
ر سایت  ر این کاربران د تحقیقی که روی رفتا
ر انجــام شــده، باالترین ســهم یعنی  دیــوا
ر دســته حیوانات  5۰ درصــد آن ها صرفــا د

فعالیت می کنند.

ر بیــن کاربرانــی  د
دســته  ر  د کــه 
آگهــی  حیوانــات 
ر  ز اعمال فیلت ممنوع ارســال کرده اند، پس ا
زیســت محیطی ســهم آنهایــی کــه هیــچ 
ر نداشــته اند ۱4  ر دیــوا فعالیــت دیگــری د

درصد کاهش یافته است.

ر  آگهی کاربرانی که د توزیع 
ر دسته حیوانات  ر 1399 د شهریو

آگهی حاوی گونه های ممنوعه 
ارسال کرده اند

ر  ر دیوا تعداد کاربرانی که تنها فعالیت آنها د
ر دسته  ارسال آگهی گونه های ممنوعه د
ز  ر ماه پیش ا ر د ز 4,۲۲۰ نف حیوانات بوده، ا

ر ماه پس  ر د اعمال فیلترها )تیر( به ۳,5۷۰ نف
ز اعمال فیلترها )شهریور( رسیده است. ا

ر دسته ها فقط سای
ر دسته ها هم دسته حیوانات و هم سای

فقط دسته حیوانات

%16

%50

%34
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آیا مشکل خرید و 
فروش گونه های 

ر  ممنوعه حیوانات د
فضای مجازی رفع 

شده است؟
ر  ز تمــام ابزارهــا و د ر بــا اســتفاده ا دیــوا

همــکاری بــا فعــاالن محیــط زیســت و 
یگان حفاظت ســازمان محیط زیست 

و طی یــک برنامه ریــزی توانســته با 
آمــوزش و تدوین فهرســت ســیاه، 

امکان ثبــت آگهی هــای ممنوعه 
حیوانــات را کاهــش دهــد و بــه 
زرســانی  برو روی  ر مــداوم  طــو
ر می کنــد.  شــیوه های خــود کا
امــا داســتان خریــد و فــروش 
گونه هــای ممنوعه حیات وحش 
بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود! 

ایــن  ز  ا ری  بســیا متاســفانه 
ر شبکه های اجتماعی  متخلفین د

ر به  و دیگر پلتفرم های مشابه دیوا
فعالیت خود ادامه می دهند.

ر  ر د ر نتیجــه، بــا وجــود اینکه دیــوا د
این حوزه به دغدغه های فعاالن محیط 

ر راستای  زیست پاسخ داده و سعی کرده د
ر قبال محیط زیست برای  مســئولیتی که د
ر  خود قائل اســت بهترین راهکارها را به کا
گیرد، همچنــان بســترهایی وجود دارد که 
خرید و فروش این گونه هــا را برای کاربران 

تسهیل می کند.

هجوم متخلفین به شبکه های اجتماعی



   ماجرای انتشار اسکرین شات های فعاالن محیط زیست و دوست داران حیوانات از صفحات 
ر  ر تعداد، کم نیســت. اگ ز نظ خرید و فروش حیوانات اهلی و وحشــی قدمت زیادی ندارد اما ا
به این حوزه ها عالقه مند باشید یا برای حفاظت محیط زیست یا حفاظت حیات وحش فعالیت 
ر گروه های مجازی یا صفحات اینترنتــی پیام های اعتراض آمیزی درباره خرید  کنید، معموال د
ر مثل  و فروش جانورانی مانند انواع ســهره و بلبل و الکپشــت و حتی گونه های گوشــت خوا

عقاب ها و شاهین ها و توله گرگ و... دریافت می کنید.
ز کاالها و خدمات که راه  واقعیت این است که با گســترش خدمات اینترنتی، همانند بسیاری ا
ر فضای مجازی  ر زیرزمینی خرید و فروش حیوانات نیز راه خود را د به فضای مجازی یافتند، بازا
ز فروش حیوانات وحشی زنده به عنوان حیوان خانگی خاص یا همان »اگزوتیک پت«  ز کرد. ا با
ر شبکه های  ر  و... هم د گرفته تا فروش اعضای بدن حیوانات مانند پوست جانوران، دندان ما
ر زیرزمینی قابل مشاهده  ز این بازا اجتماعی و هم در وب سایت های خرید و فروش کاال، ردی ا
است. بازاری که اگرچه فروشــندگانش عمدتا می دانند که کاری غیرقانونی انجام می دهند، 
ز  ز جامعه ممنوعیت این معامالت چندان توجیه شده نیست. هنو ر ذهن بخش مهمی ا اما د
ر شیر و عقاب را نوعی فضیلت  ز حیواناتی نظی ر جامعه کم نیستند افرادی که نگه داری ا هم د
ز طرفی،  ر  را چاره ساز مشکل شان تصور می کنند. ا ز دندان گرگ و مهره ما می دانند یا استفاده ا
ز دلیل ممنوعیت های قانونی برای خرید و فروش های این چنینی را نمی دانند.  بسیاری هنو
ر فضای مجازی، راهکارهایی  مشکل آن جا دو چندان می شود که برای کنترل چنین مواردی د
ر  بومی اندیشیده نشده و این فضای باز مجازی، خود می تواند به تسهیل چنین معامالتی منج
ر کند.  به این سیاهه، ضعف های دولتی در برخورد با تخلفات و  شود و این بازار زیرزمینی را داغ ت
جرایم خرید و فروش حیوانات وحشی و البته فضای متزلزل اقتصادی کشور را هم باید افزود.
ر اینترنت،  ز خرید و فروش کاال د ز بزرگ ترین و گســترده ترین مراک ر به عنوان یکی ا سایت دیوا
ر اینترنت محسوب می شود. در این سایت، در کنار  ز  ابزارهای داد و ستد حیوانات در بست یکی ا
ر داده  ز محتوای قرا خرید و فروش قانونی حیوانات اهلــی و مزرعه ای، بخش قابل توجهــی ا
شده توســط کاربران در زیرمجموعه  حیوانات را حیوانات وحشــی، گونه های وارداتی و بعضا 
ر پروتکل هایی را برای کنترل محتوا  ز این، دیوا اعضای بدن حیوانات تشکیل می دادند. پیش ا

ر و فعال محیط زیست حمیدرضا میرزاده، روزنامه نگا

وقتی یک همکاری 
ر می نشیند تخصصی به با
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ر این زیرمجموعه تدوین کرده بود؛ پروتکل هایی همچون حــذف آگهی هایی که مصداق  د
ر مانند گربه سانان بزرگ جثه و...  حیوان آزاری بودند یا حذف آگهی گونه های کمیاب و مشهو
ر  ر کا ر کشو ر ایران به عالوه گونه های قاچاق شده د اما تعداد زیاد گونه های جانوری موجود د

ر می کند و کنترل این بخش، نیازمند تالشی تخصصی است. ر ا دشوا
ر اساس قوانین جاری کشــور، خرید و فروش گونه های وحشــی ممنوع است و طبق قانون  ب
ر اســاس وضعیت گونه مورد بحث، مجازات هایی برای  ر و صید« )مصوب سال ۱۳46( ب »شکا
ر ساله فهرســت »ارزش حیوانات وحشی  ر این، ه ر گرفته شده اســت. عالوه ب ر نظ متخلفان د
ر  ر و زیان محیط زیســت« توسط شــورای عالی حفاظت محیط زیست منتش ر مطالبه ضر ز نظ ا
می شود که در بیان عامیانه به آن »جریمه شکار« گفته می شود ولی شامل زنده گیری حیوانات 
ز  ر شرایط اسارت و برداشــتن تخم پرندگان و خزندگان ا ز طبیعت، نگه داری غیرقانونی آنها د ا
ز می شود. همچنین کشور ما عضو »کنوانسیون تجارت گونه های نادر« با نام اختصاری  النه نی
»سایتیس« )CITES( است. این کنوانسیون مقررات بین المللی جابه جایی حیوانات با اهداف 
ز جمله اهداف تجاری بین کشــورها را تدوین می کند و شــامل پیوســت هایی است  مختلف ا
ر آنها فهرســت شده اند و ممنوعیت یا شروط  ر اساس وضعیت شان د که گونه های وحشی ب

جابه جایی برای آنها تعیین شده است.
ر همکاری با فعاالن و کارشناســان محیط زیســت، تــالش کردند تا  ر د مســئوالن ســایت دیوا
مکانیزمی کارآمد را برای حــذف آگهی گونه های وحشــی که خرید و فروش آنهــا ممنوع بود 
طراحی کنند. این همکاری تنها به تهیه فهرســت نام گونه های وحشــی محدود نبود، بلکه 
ز طبیعت  ر مورد حیوانات، بررســی اینکه چه حیوانی ا مواردی همچون اصطالحات عامیانه د
ز  ز مهم عرضه حیوانات وحشی و بسیاری موارد ری گرفته شده و چه حیوانی پرورشی است، مراک

ر این همکاری دوجانبه وجود داشت. ز د ر نی و درشت دیگ
ز هوش مصنوعی، بررســی واژه ها و بررسی های تصادفی توسط  خوشــبختانه با بهره گیری ا
ز آگهی های  کاربران انسانی، مکانیزمی طراحی شد که تاکنون موفق شده بخش قابل قبولی ا
ر شــده درباره حیوانات وحشــی را کنترل و حذف کند که این دســتاوردی جالب است. با  منتش
ز اســت تا  ر قدم های بعدی نیا ز ایــن مکانیزم کامل و بدون اشــتباه نیســت و د این حال هنو

ز جمله سازمان های دولتی را به همراه داشته باشد. ر ا همکاری بخش های دیگ
نکته مهم این اقدام آن است که چنین مکانیزمی برای اولین بار در کشور طراحی شده و تجربه 
این سایت می تواند راهگشای ســایر پلتفرم های اینترنتی باشد؛ اتفاقی که با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور و افزایش شکار غیرمجاز و خرید و فروش گونه های وحشی در چنین شرایطی، 

ر اجرای قوانین مربوط به شکار و صید محسوب می شود. ز مهم د یک نیا
ز حل یک  ر نمونه کوچک و جالبــی ا همکاری داوطلبانه فعاالن محیط زیســت و ســایت دیــوا
ر کشور وجود دارند که  ز مشکالت د ر نشست. هنوز بسیاری ا مشکل بود که خوشبختانه به با
ز تبدیل  ر  که پیش ا تنها با همکاری نزدیک چند بخش تخصصی قابل رفع هســتند و چــه بهت

ر شویم.  شدن مشکالت به بحران برای رفع آن ها دست به کا

مسئوالن 
ر  سایت دیوا
ر همکاری  د

با فعاالن و 
کارشناسان 

محیط زیست، 
تالش کردند 
تا مکانیزمی 

کارآمد برای 
حذف آگهی 

گونه های 
وحشی که 

خرید و فروش 
آنها ممنوع 

بود را طراحی 
کنند.
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