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پیشگفتار
اي تجمالتی و درجـه دو نیسـت؛ یـک مسـأله     لهمسأله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی، براي ما مسأ

.در تالش ما براي توسعه کشور، اولویت باید در این بخش باشد. حیاتی است
14/12/1377

، مد ظله العالیمقام معظم رهبري

سیاست براي چیست؟ اقتصاد براي چیست؟ خدمات گوناگون شهري و کشوري براي چیسـت؟ اصـالً   
. رفت براي این است که انسانها زندگی سالم و مطلوبی داشـته باشـند  پیشرفت کشور براي چیست؟ پیش

.اهمیت محیط زیست اینجاست.ي اینها باطل خواهد شداگر محیط زیست تخریب شد، همه

17/12/1389
، مد ظله العالیمقام معظم رهبري

جتمـاعی  در جمهوري اسالمی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهاي بعد باید در آن حیات ا
از این رو فعالیتهاي اقتصادي و غیر آن کـه بـا   . گرددرو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می

.آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران) 50(اصل پنجاه 

و قـانون اساسـی کشـور، تـالش در     اي خامنـه ... آیت الـمقام معظم رهبري، حضرت فرمایشاتمطابق 
است کـه بـر همـین اسـاس، وزارت ورزش و جوانـان     اي همگانیراستاي حفظ محیط زیست، وظیفه

هاي گذشته به منظـور حمایـت   در سال)فرجناب آقایان دکتر محمود گودرزي و دکتر مسعود سلطانی(
گذاري هر فدراسیون ورزشی به نام یکـی از آن  دام به نامهاي جانوري در حال انقراض ایران، اقاز گونه

هـا بـه   هـاي آن هاي ورزشی و فدراسیونکتاب حاضر، به معرفی مختصري از رشته. ها نموده استگونه
.ي جانوري متناظر با آن پرداخته استهمراه گونه

و عیـب را بـراي همـۀ    بر این بوده است که کتابی بدون نقص گردآورندگانهر چند تالش ما به عنوان 
و مشتاقانه آمـاده دریافـت   نخواهد بودکه این کتاب بدون اشکال تقاضیان فراهم کنیم، اما مسلم استم

. نظرات و پیشنهادات تمامی خوانندگان محترم هستیم
دانیم که از تمامی افرادي که ما را صمیمانه در تـدوین و نگـارش ایـن کتـاب یـاري      در پایان بر خود الزم می

تشـکر و  )مدیرکل ورزش و جوانـان اسـتان اصـفهان   (بویژه جناب آقاي دکتر محمد سلطان حسینی مودند،ن
.قدردانی کنیم و آرزوي توفیق روزافزون براي این دوستان از درگاه باري تعالی خواهانیم
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) 1903(لندنیوزو) 1902(آمریکا،)1900(مجارستاندرآنبدنبالوگردیدتاسیسانگلیس1سلطنتی

اتومبیلهايکانونهايفعالیت،خدماتگسترشوتوسعهبا. آمدندوجودبهمشابهیهايکانوننیز
ایدهپیدایشخودرو،باسفرانگیزهایجادهمچنینوتولیديخودروهايازدیادوکشورهادررانی

در پی آنوگرفتشکلبودندهاییکانونچنیندارايکهکشورهاییبیندربینابینهمکاري
وحفظمنظوربهفدراسیوناین. شدتأسیسمیالدي1904سالدر2رانیاتومبیلالمللیبینفدراسیون

راخودهايفعالیتموتورينقلیهلوسایاز کنندگاناستفادهورانیبیلاتومهايسازمانمنافعتامین
.باشدمیدنیاسراسردررانیاتومبیلورزشبرحاکمبدنهسازمان،اینهمچنین. نمودآغاز

120ازرارانیاتومبیلسازمان169کهاستخصوصیسازمانیرانیاتومبیلالمللیبینفدراسیون
وراناتومبیلمیلیون100ازبیش،نمایندهعضوهايکانون. استآوردهدهمگرقاره5درکشور

. باشدمیرانیاتومبیلالمللیبینفدراسیونافتخارباعثموضوعاینکهباشندمیآنانخانواده
مصرفقوانینوزیستمحیطپویایی،وتحركایمنی،نظیرمسائلیرانیاتومبیلالمللیبینفدراسیون

هايسازمانسایرواروپااتحادیهملل،سازماندرراناناتومبیلمنافعازودادهارتقاءفعاالنهرانکنندگا
.نمایدمیحمایتالمللیبین

صورتبهروزهااین، یکفرمولمسابقات.دنیاستصنعتیورزشترینپربینندهامروزرانیاتومبیل
تماشاچیاننفريمیلیارددوجمعیتازآمارهاالبتهوشودمیپخشدنیاسراسرهايتلویزیوناززنده

میانقراردادهارقمباالترینجزءپربینندهورزشاینقراردادهايتنها.دهندمیخبرتلویزیونی
.استجهانسراسرورزشکاران

پیداورزشیهايرشتهسایرومردمبیندرراايویژهوخاصجایگاهرانیاتومبیلمسابقاتامروزه
یکیبهراتحركپررشتهاین) یکفرمول(مسابقههرازنفرمیلیاردیکازبیشپیگیري. استردهک
مسابقهرانندهیککهجاییدریاواستکردهتبدیلهاورزشترینپربینندهوترینپرتماشاچیاز

یکانجاميبرامخصوصهاينرمشوبدنسازيهايفعالیتبهساعت8تا7بینروزانهاتومبیلرانی
تمامورزشیکواقعاًرانیاتومبیلکهسازدمیروشنرانکتهاینپردازد،میماهدرساعتهدومسابقه
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ترمشکلنیزورزشیهايرشتهسایرازآنانجامرشتهاینقهرمانانازبسیارينظربهواستعیار
دیگرطرفاز. داردباالعملسرعتوفکربهنیازهموورزیدهبدنبهاحتیاجهمچوناست

در؛باشدمیجهاندرخودروسازيصنعتجدیدتغییراتوتحوالتپیشگاماتومبیلرانیمسابقات
ازمختلفهايشرکتوهاکارخانهکهاستتحقیقاتیواحدیکازبخشیمانندمسابقاتاینحقیقت

رانیاتومبیلمسابقاتمختلفهايپیستدرراآن،بازاربهخودمحصولازجدیديمدلارائهقبیل
پیدا دریافتراتولیدخطبهورودجوازآنهارويبرگوناگونآزمایشاتازبعدوگذارندمیامتحانبه

شارژرتوربوچهارسوپاپه،موتورهايهم،ازجداتعلیقهايسیستمترونیک،تیپگیربکس،می کنند
مسابقاتمیادیندرپیشهاسالشوند،مینصبهااتومبیلرويبربیشوکمامروزهکه... و

اینبهصحیحبطورنپرداختنوآشناییعدمعلتبهماکشوردر. اندگرفتهقرارتستمورداتومبیلرانی
برخوردورانیاتومبیلسوانحبهفقطهارسانهسایروتلویزیونیمختلفهايشبکهدرورزشیرشته

یکرانیاتومبیلکهآمدهبوجودمردماکثرذهندرفکراینوستاشدهاکتفامسابقاتدرهااتومبیل
. استخیابانیویراژهايوبازيآرتیستهمچنینومرگوجراحت،تصادفآوریادوجسورانهعمل
تصادفاتشاهدبایدروزهرباشد،میمسابقاتاینمهدکهاروپادربوددرستتفکرطرزایناگر

داردفعالیتاتومبیلرانیمدرسهوباشگاه53انگلستاندرتنهاکهبدانیدنیستبد. بودیممیآوريمرگ
برعالوهآنجادرآنهاوفرستندمیمدارساینبهآموزشجهتراخویشفرزندانهاخانوادهکه

دررامتعدديمدارجکمکمهنرجویانوپردازندمیرانندگیهايآموزشوفنونیادگیريبهتحصیل
.شوندمیايحرفهمسابقاتآمادهوکنندمیطیمدارسعنواین
اتحادیه«بصورتبعدهاکه»اتومبیلکلاتحادیه«صورته بهامبورگدر1902سالدرفدراسیوناین
هـاي سـال طـی آننامـه اسـاس . گردیـد تأسیس،شدشناخته1906سالدر» اتومبیلکلوپالمللیبین

. باشـد مـی پـاریس درآنجایگـاه حاضـر حالدر. ه استدرآمدلیفعصورته بتاکردهتغییرمختلف
وسایلمروروعبوریاوگردشحرکت،ترتیبوتوسعه»اتومبیلالمللیبیناتحادیه«تأسیسازهدف
وترتیـب رانـان، اتومبیـل رفـت و آمـد  روزانـه مسـائل حـل بهکمککشورها،تمامدرايجادهنقلیه

حفـظ وموتـوري نقلیـه وسـایل بهمربوطعملیاتیوفنیمسائلحلی،راناتومبیلمسابقاتگسترش
.باشدمیراناناتومبیلمنافع

هـا سـال آندر. گـردد مـی بـر شمسـی هجـري 30دهـه بهایراندررانیاتومبیلمسابقاتبرگزاري
ـ پایـه راورزشـی ۀرشـت ایـن ایرانـی مندانعالقازنفرچندهمکاريباکشوردرمقیمخارجیان زيری

پارکینـگ ، مرغـی قلعـه فرودگـاه ، کنکويدرمسابقاتمخصوصپیستفقدانعلتبهابتدا.نمودند
10ازپـس وانقالبازبعد.گردیدمیبرگزارزاديآاستادیوماطرافهمچنینوالمللیبیننمایشگاه
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9اتومبیل رانی              

سـیون فدراکنـار دررشـته ایـن درگذشـته قهرمانـان ازتـن چنـد همـت به1369سالدروقفهسال
بـه »رانـی اتومبیـل وموتورسـواري فدراسیون«نامبهبعدبهسالآنازوگردیدتشکیلموتورسواري

1374سـال ازوگردیداحداثآزادياستادیومدررانیاتومبیلپیست1373سالدر.پرداختفعالیت
مسـابقات حاضـر حالدر.درآمدرانیبیلاتومالمللیبینفدراسیونرسمیعضویتبهفدراسیوناین
مـارپیچ ورالـی ،)ریـس (سرعتهايرشتهدرفصلچهاردروکشورقهرمانیبصورترانیبیلاتوم

.شودمیبرگزارامداديو)کالیمهیل(نورديتپه،)اساللوم(
رانیفدراسیون موتورسواري و اتومبیلتاریخچه
فدراسیونعنوانتحت1354سالدرراخودفعالیترانیاتومبیلوموتورسواريفدراسیون

طوربهآناعضايوفدراسیوناینتحمیلیجنگواسالمیانقالبازپسونمودآغازموتورسواري
دربسزایینقشوداشتهحضورجنگهايجبههدرکهسواريموتورهايه گروباکارسازومستمر

.اندبودهارتباطدراندداشتهرزمندگانپیروزي
فدراسیونمدتیازبعدوکردفعالیتبهشروعفدراسیوننظرزیررانیاتومبیلهکمیت1368سالدر

.دادنامتغییررانیاتومبیلوسواريموتورفدراسیونبهبدنیتربیتسازمانموافقتباسواريموتور
استهنمودزیربناییوآموزشیهايبرنامهراه اندازي و توسعه بهاقدامفدراسیوندر طی این سال ها 

چنین انتشار بولتن هاي آموزشی و تخصصی و با برگزاري کالس هاي آموزشی، فنی، علمی و هم
. باعث ارتقاء سطح آموزش هاي رانندگی رویدادهاي مربوطه در سطح جامعه شده است
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شغال

شغال:فارسینام
Canis aureus:علمینام

Golden Jackal:انگلیسینام

)شال: مازندرانی) (چغَل: لري) (توره: کرمانی) (چغَل: کردي) (چاقال: ترکمنیوترکی) (تولَک: بلوچی(

این. ترکوچکايثهجولیروباهبهشبیهايقیافهباگرگبهشبیهاستجانوريشُغال:مشخصات
یدهنامشغالزه زوشغالصداي. استسانانسگتیرهازوپستاندارانخواران،گوشتراستهازجانور

بدنطرفدووپاودستها،گوش. استآنازترکوچکمراتببهولیگرگشبیهجثه. شودمی
رسدمینظربهبریدهگاهیدمانتهاییقسمت.استسفیدتقریباًیاوزنجبیلیزردبدنزیرگندمگون،

.رددامینگهپاهابینوپایینرادممعموالًدویدنموقعدر. استترتیرهآنرنگو
وزنمتر،سانتی50تا38ارتفاعمتر،سانتی30تا20دممتر،سانتی100تا50تنهوسرطول:هااندازه

.کیلوگرم15تا6
اطرافدریا،سواحلپست،نواحیزارهايبوتهکنند،میزندگیایرانهايزیستگاهاغلبدر:زیستگاه

.دندهمیترجیحراسکونیممناطقاطرافوزبالهریختنهايمحلها،تاالب
.داردپراکندگیایرانمناطقاکثردر:پراکندگی

.آفریقاوآسیااروپا،:جهانیپراکنش
سایردرولیگردندشبعموماًکنندمیزندگیمسکونیمناطقاطرافدرکههاییشغال:عادات
زندگیگروهیاهیگوجفتانفرادي،صورتبه. شوندمشاهدهنیزروزطولدراستممکنمناطق

سایرمتروکهالنهوها،سنگشکافطبیعی،هايسوراخها،گودالندارند،مشخصیالنهمعموالً. کندمی
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11شغال              

شبطولدرگاهیوغروباوایلدر. کندمیانتخابنوزادانتولدوالنهایجادبرايراجانوران
.دهندمیرسانسانجیغشبیهايزوزهجمعیدستهصورتبههاشغالمعموالً

اوقاتاغلب. کنندمیتأمینمختلفیمنابعازراخودغذايوهستندتوقعیکمحیواناتهاشغال:غذا
کوچک،پستاندارانهمگاهی. کنندمیتغذیهزبالهوخواران،طعمهغذايماندهباقیحیوانات،الشهاز

خوارگیاهکامالًغذایی،منابعاینکمیابیمواقعدرکنند،میشکارراحشراتوخزندگان،پرندگان،
آنهانوزاداننیزوناتوانوپیرحیواناتبهتوانندنمیهاشغالمعموالً. کنندمیتغذیهمیوهازوشوندمی

.آورندمیدرپايازراآنهاگلو،یاگردنگرفتنگازباوشوندمیورحمله
20تا15بینمادهونرگیريجفتموقعدر. ندکنمیگیريجفتزمستانفصلدرمعموالً:مثلتولید
تاسهواستماهدوحدودآبستنیمدت. نیستندیکدیگرازجداییبهقادروشدهقفلهمبهدقیقه
چشمروز10ازبعد. کنندمیمراقبتهابچهازمشتركمادروپدر. زایندمیکروکورۀبچهشت

کهايشدههضمنیمهگوشتباتغذیهویابدمیپایانخوارگیشیرهفتگیسهدرشود،میبازهابچه
بهوالدینهمراهبعدبهماهگیدواز. گیردمیصورتشودمیگذاشتهآنهااختیاردروالدینتوسط
عمرطول. هستندمثلتولیدبهقادرسالگییکدر. شوندمیمستقلماهگیششدر. روندمیشکار

.استسال16حدودآنها
ازاستفادهوخوباستتارقدرتمحیط،گوناگونشرایطباحیواناینتطابقعلتبه:فعلیعیتوض

تهدیدراآنهانسلخطريحاضرحالدروبرخوردارندخوبیجمعیتازمتفاوتغذاییمنابع
.کندنمی
وزیرکیازروباهمثلگاهی،شکاربرايجانوراین. داردوجودبسیاريهايافسانهشغالمورددر
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