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3A  اپيدمی خاموش برق گرفتگی پرنده
برق گرفتگی پرندگان بر روی سيم های برق از بيش از يک قرن پيش  

گزارش شده و هنوز ادامه دارد و ميزان آن رو به افزايش است . تا 
ه ای که برق گرفتگی مهمترين دليل مرگ و مير تعدادی از انداز

گونه های در حال انقراض است. برق گرفتگی می تواند تهديدی جهانی 
، عقاب دشتی ، باالبانبرای زندگی پرندگان شکارچی و الشخور مانند 

عقاب امپريال اسپانيايی و کرکس مصری و کرکس پشت سفيد و کرکس 
Cape .باشد

 

3B  ضعيف تأسيسات نيرو (برق) طراحی

با خطوط برق با ولتاژ متوسط صورت می گيرد که برق گرفتگی اوليه ، 
برای انتقال برق به مصارف عمومی و صنعتی استفاده می شود. دکل 
های با جنس فوالد تقويت شده و تير برق های فلزی، می توانند 

ترکيبات فلزی جريان برق را منتقل کنند و مخصوصًا وقتی که با 
نامناسب ، برای نگهداشتن کابل های برق به هم متصل می شوند،

فلز آالت استفاده شده در موقعيت نامناسب ، مشکل ساز می شوند. 
مثل پين های کوتاه عمودی که سيم های برق را به باالی ديرک های 

نگهدارنده وصل می کند نه به پايين آن.
مانند ديرک های چوبی ، هنوز ،خطوط توزيع برق فاقد پوشش کافی

برای بسياری از گونه ها بسيار خطرناک هستند اگر کابل های برق 
خيلی به هم نزديک باشند.
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4A  در تمامی مناطق جهان، تعداد زيادی پرنده دچار برق
گرفتگی می شوند.

برق گرفتگی در سراسر اروپا، بسياری از گونه ها مانند عقابها و لک  
ريقا عقابها و کرکس ها قربانی ها را به مرگ تهديد می کند. در آفلک 

تعداد گسترش سريع خطوط برق غير استاندارد می شوند. در سراسر آسيا، 
زيادی از گونه های مهاجر که شاهين ها و عقابها را هم شامل می 

قربانی افزايش تعداد دکل های برق می شوند. در آمريکای شمالی و شوند،
در حاليکه در جنوبی هم عقابها و پرندگان شکاری زيادی کشته می شوند.

د. استراليا گونه های بومی ميتوانند کمتر قربانی کابل های برق شون
در دنيا صدها هزار پرنده ساالنه دچار برق گرفتگی می شوند که تعداد 
قابل توجهی از آنها هم در معرض خطر انقراض هستند. فقدان آگاهی کافی 
در مورد عواملی که باعث برق گرفتگی پرندگان می شود و عدم انجام 

ح باعث گسترش اين اپيدمی خاموش در سطاقدامات الزم جلوگيری از آن ،
جهانی شده است.  

4B  شديد تهديد جهانی گونه های شکارچی ، باالبان در اثر
 اوراسيا 

پرنده ای است با محل زندگی باز، جايی که گونه در معرض خطر باالبان ،  
اغلب از دکل های برق به عنوان يک جايگاه بهتر برای شکار پستانداران 

بزرگ بيشتر در معرض خطر می کند. در نتيجه اين شاهين کوچک استفاده 
برق گرفتگی است و تعداد قابل توجهی از آنها بر روی دکل های برق

زاقستان و روسيه تا ارتفاعات تبت و قکشته می شوند. از مجارستان،
صحراهای مغولستان. رديابی ماهواره ای جمعيت پرندگان در اروپای 

اران پرنده برق مرکزی ، از مرگ آنها بر سيم های برق خبر می دهد. هز
گرفته در آسيای مرکزی ، ومخصوصًا مرگ پرنده های ماده، باعث شده 
تعداد نرها بيشتر از ماده ها شود و اين ممکن است باعث انقراض اين 

گونه ها شود.
 
 

4A  در تمامی مناطق جهان، تعداد زيادی پرنده دچار برق
گرفتگی می شوند.

برق گرفتگی در سراسر اروپا، بسياری از گونه ها مانند عقابها و لک  
ريقا عقابها و کرکس ها قربانی ها را به مرگ تهديد می کند. در آفلک 

تعداد گسترش سريع خطوط برق غير استاندارد می شوند. در سراسر آسيا، 
زيادی از گونه های مهاجر که شاهين ها و عقابها را هم شامل می 

قربانی افزايش تعداد دکل های برق می شوند. در آمريکای شمالی و شوند،
در حاليکه در جنوبی هم عقابها و پرندگان شکاری زيادی کشته می شوند.

د. استراليا گونه های بومی ميتوانند کمتر قربانی کابل های برق شون
در دنيا صدها هزار پرنده ساالنه دچار برق گرفتگی می شوند که تعداد 
قابل توجهی از آنها هم در معرض خطر انقراض هستند. فقدان آگاهی کافی 
در مورد عواملی که باعث برق گرفتگی پرندگان می شود و عدم انجام 

ح باعث گسترش اين اپيدمی خاموش در سطاقدامات الزم جلوگيری از آن ،
جهانی شده است.  

4B  شديد تهديد جهانی گونه های شکارچی ، باالبان در اثر
 اوراسيا 

پرنده ای است با محل زندگی باز، جايی که گونه در معرض خطر باالبان ،  
اغلب از دکل های برق به عنوان يک جايگاه بهتر برای شکار پستانداران 

بزرگ بيشتر در معرض خطر می کند. در نتيجه اين شاهين کوچک استفاده 
برق گرفتگی است و تعداد قابل توجهی از آنها بر روی دکل های برق

زاقستان و روسيه تا ارتفاعات تبت و قکشته می شوند. از مجارستان،
صحراهای مغولستان. رديابی ماهواره ای جمعيت پرندگان در اروپای 

اران پرنده برق مرکزی ، از مرگ آنها بر سيم های برق خبر می دهد. هز
گرفته در آسيای مرکزی ، ومخصوصًا مرگ پرنده های ماده، باعث شده 
تعداد نرها بيشتر از ماده ها شود و اين ممکن است باعث انقراض اين 

گونه ها شود.
 
 



گونه های شکاری : عقاب سر سفيد وتهديد جهانی بر روی  6
طاليی در شمال آمريکا 

مريکای شمالی است. به دليل مرگ عقابها در آبرق گرفتگی ، دليل اصلی  
بزرگشان ، آنها در هنگام بلند شدن يا نشستن روی سيم های برق بالهای

با دو سيم موازی برخورد می کنند. عقابهای طاليی گونه هايی هستند که 
درصد جمعيت پرندگان را 25بيشتر دچار برق گرفتگی می شوند و بيش از 

به خود اختصاص داده اند. کابل که با کابل های برق از بين می روند،
مخصوصًا نزديک برکه های آب ، توزيع برق در مناطق دشتهای باز ، های

خطرات زيادی برای اين جايی که عقابها به دنبال شکار می گردند ،
گونه دارد. 

مؤسسه بين المللی مديريت عقابها در آمريکا توصيه می کند که استقرار 
خطوط برق به دور از محل زندگی و شکار عقابها باشد. 

 
 

کرکس ها در اثر شديد جهانی تهديد گونه های شکارچی ، 7
ريقا فآ

کرکس ها در آفريقا دچار بحران هستند. دليل اصلی کاهش جمعيت آنها،  
سراسر قاره هم ، دليل مسموميت است اما افزايش سريع شبکه های برق در 

ديگر آن است. بزرگی جثه و پهنای بال آنها به اين معنی است که با 
خطر بزرگ برق گرفتگی روبرو هستند. تعداد زيادی از آنها وقتی که دور 
الشه ای در نزديکی خطوط برق جمع می شوند، کشته می شوند. در مجموع 

ز خطوط برق برای به سر و کرکس پشت سفيد دائمًا اCapeگونه هايی مانند 
بردن شب يا نشستن در روز استفاده می کنند که منجر به حوادث مرگبار 

بر روی خوط ط Capeمی شود. تخمين زده شده که بيش از دو سوم کرکس های 
برق ، جان خود را از دست داده اند. برای اين گونه از کرکس با طول 

ل توجهی در کاهش جمعيت معتقديم که برق گرفتگی اثر قابعمر زياد ،
آنها داشته است. 

 
 



تأثير قابل توجه بر گونه های مهاجر پرندگان  8

يک پرنده مهاجر است که بطور دسته گونه در حال انقراض کرکس مصری ، 
جمعی در طول مهاجرت ، از تنگه ها رد می شوند و خطوط انتقال برق ، 
محل جذابی برای نشستن و بيتوته کردن آنها به شمار می رود. در سواحل 

5000باعث مرگ بيش از کيلومتر کابل انتقال برق ،31دريای سرخ حدوداً 
سال ساخت آنها در بندر گاه سودان شده است. مرگ 80کرکس در مدت زمان 

و مير به اين دليل، عامل اصلی کاهش جمعيت اين گونه از کرکس بوده 
است.

 
 

افزايش خطر در اثر زياد شدن سازه های غير امن يا دارای  9
مکان نادرست توزيع.

همراه با عدم رعايت قانون و سرمايه ريقا،گسترش تأسيسات انرژی در آف 
گذاری های غير دولتی بوده است. اين گسترش را در سرتاسر آسيا نيز 
ميتوان ديد. ارزش افزوده سرمايه ، عامل مهمی برای انجام اين کار 
توسط سرمايه گذاران در هر دوقاره بوده است. اين کار باعث افزايش 

ده کابل های برق که از جنس استفاده از دکل ها و پايه های نگهدارن
بتن آرمه و فلزات هستند شده و خطر برق گرفتگی را افزايش داده است 

شماری از بی گسترش شبکه تأسيسات برق در افريقا و آسيا تعداد 
پرندگان را در معرض خطر برق گرفتگی قرار داده است. 

 
 



10B  مطالعات علمی در بسياری از کشورها برای
مشکل برق گرفتگی پرندگان

 
 

10A  تأثيرات مالی و اجتماعی آسيب تأسيسات و لزوم جلوگيری
از آن 

برق گرفتگی پرندگان بزرگ مانند پرندگان شکاری و لک لک ها می تواند  
چالش بزرگ شرکت باعث خسارت زدن به کابل های برق شود و قطعی برق ،

های عرضه برق در مناطقی است که برق گرفتگی به طور دائم اتفاق می 
پايه ها و زمين، می بينافتد. برخورد پرنده با پايه ها و اتصاالت يا 

واند به رشته سيم ها آسيب بزند اما اغلب برق گرفتگی باعث آسيب به ت
فيوزها ، و قطع کننده ها می شود. تجهيزاتی مانند ترانسفورماتور ها،

در محل باقی می ماند و در نتيجه ، الشه پرنده برق گرفته،گهگاهی ،
خرابی ناشی از جريان انرژی تا زمانی که خدمه تعميرات پرنده را 

باقی می ماند. تخمين زده می شود که جانوران دليل بيش بجا نکنند ،جا
از ده درصد قطعی برق در آمريکا هستند . جايی که هر قطعی برق باعث 

هزاران دالر خسارت و دردسرهای زيادی برای مشترکين می شود.
10B  مطالعات علمی در بسياری از کشورها برای مشکل برق

گرفتگی پرندگان

مطالعات علمی در باره برق گرفتگی پرندگان، در بسياری از کشورهای  
دنيا در حال انجام است. محققان در آمريکا و اسپانيا، توجه بسياری 
به اين موضوع دارند. در مجارستان و آلمان، نمايندگان حفظ محيط زيست 

با همديگر هماهنگی و و شرکت های برق در مورد موضوع برق گرفتگی ، 
اری ميکنند با وجود اينکه اين مشکل ، بيشتر در آسيا و آفريقا همک

سال قبل در آمريکا از نحوه فرود آمدن پرندگان شکاری 50وجود دارد. 
امن اری کرده اند تا بتوانند طرح هایبر روی دکل های برق فيلمبرد

تری توليد کنند و فالکونرها هنوز برای تهيه خطوط برق امن برای 
نه می کنند. اين مطالعات نشان می دهند که طراحی ضعيف پرندگان هزي

چگونه باعث برق گرفتگی پرندگان در تمام دنيا می شود طرح های موجود،
دستور .در جايی که زيستگاه و محل توليد مثل پرندگان يک ناحيه است

را در مورد اجتناب يا کم کردن تأثير شبکه های انرژی CMSالعمل های 
https://goo.gl/997ZB5ريقا و اوراسيا در ف(برق) بر پرندگان مهاجر در آ

می توان ديد.
 
 

10A  تأثيرات مالی و اجتماعی آسيب تأسيسات و لزوم جلوگيری
از آن 

برق گرفتگی پرندگان بزرگ مانند پرندگان شکاری و لک لک ها می تواند  
چالش بزرگ شرکت باعث خسارت زدن به کابل های برق شود و قطعی برق ،

های عرضه برق در مناطقی است که برق گرفتگی به طور دائم اتفاق می 
پايه ها و زمين، می بينافتد. برخورد پرنده با پايه ها و اتصاالت يا 

واند به رشته سيم ها آسيب بزند اما اغلب برق گرفتگی باعث آسيب به ت
فيوزها ، و قطع کننده ها می شود. تجهيزاتی مانند ترانسفورماتور ها،

در محل باقی می ماند و در نتيجه ، الشه پرنده برق گرفته،گهگاهی ،
خرابی ناشی از جريان انرژی تا زمانی که خدمه تعميرات پرنده را 

باقی می ماند. تخمين زده می شود که جانوران دليل بيش بجا نکنند ،جا
از ده درصد قطعی برق در آمريکا هستند . جايی که هر قطعی برق باعث 

هزاران دالر خسارت و دردسرهای زيادی برای مشترکين می شود.
10B  مطالعات علمی در بسياری از کشورها برای مشکل برق

گرفتگی پرندگان

مطالعات علمی در باره برق گرفتگی پرندگان، در بسياری از کشورهای  
دنيا در حال انجام است. محققان در آمريکا و اسپانيا، توجه بسياری 
به اين موضوع دارند. در مجارستان و آلمان، نمايندگان حفظ محيط زيست 

با همديگر هماهنگی و و شرکت های برق در مورد موضوع برق گرفتگی ، 
اری ميکنند با وجود اينکه اين مشکل ، بيشتر در آسيا و آفريقا همک

سال قبل در آمريکا از نحوه فرود آمدن پرندگان شکاری 50وجود دارد. 
امن اری کرده اند تا بتوانند طرح هایبر روی دکل های برق فيلمبرد

تری توليد کنند و فالکونرها هنوز برای تهيه خطوط برق امن برای 
نه می کنند. اين مطالعات نشان می دهند که طراحی ضعيف پرندگان هزي

چگونه باعث برق گرفتگی پرندگان در تمام دنيا می شود طرح های موجود،
دستور .در جايی که زيستگاه و محل توليد مثل پرندگان يک ناحيه است

را در مورد اجتناب يا کم کردن تأثير شبکه های انرژی CMSالعمل های 
https://goo.gl/997ZB5ريقا و اوراسيا در ف(برق) بر پرندگان مهاجر در آ

می توان ديد.
 
 



روشهای کاهش برق گرفتگی : عايق گذاری  13

تأسيسات الکتريکی موجود که دارای خطرات زيادی هستند می توانند با  
و يا کابل ها مواد عايق تکميل شوند و مانع تماس کابلهای دارای برق 

و تجهيزات فلزی روی زمين شوند. عايق می تواند روی قسمتهای رسانا 
ها را ساپورت کند. مواد عايق بايد با نصب شود و کابل ها و پايه

توجه به ولتاژ و محيطی که خطوط برق از آن رد می شود انتخاب شود و 
بايد به طرز صحيح توسط مهندسين خبره نصب شود. برای اطمينان از 

عملکرد صحيح عايق ، بايد نظارت و بازنگری دائمی وجود داشته باشد.
 
 

دولتها ، کمپانی های انرژی ، شرکت های سرمايه گذار و  12
ساير سهامداران بايد مطمئن باشند که طرح های موجود 

بايد خيلی شبکه های انرژی که برای پرندگان مضر هستند،
سريع دوباره نگری شوند.

) مصوبه ای در CMSکنوانسيون حفاظت از گونه های مهاجر حيات وحش ( 
در 2004دارد و در سال 2002گرفتگی پرندگان در سال مورد برق 

کنوانسيون برن ، توصيه هايی برای به حداقل رساندن اثرات خطوط برق 
سير هوايی بر پرندگان ارائه شده است. يک ابتکار عمل منطقه ای در م

Bird Life Internationalبه مديريت دريای سرخ ،پرندگان مهاجر در دره ريفت
گنجانده شده است. برای » پروژه افزايش پرندگان مهاجر «UNDP/GEFدر 

توجه به پايده سازی دستور العمل های مربوط به برق گرفتگی پرندگان. 
50شامل بيش از ) ،APLICکميته اثرات خطوط برق بر پرندگان در آمريکا (

روشهای کاهش برق گرفتگی پرندگان را در هماهنگی با مؤسسه برق ، 
رويس حمايت از حيات وحش و ماهيهای آمريکا ارائه می دهد. روند س

موجود نشان می دهد که خطوط برق دارای خطر زيادی است و دولت و 
شرکتهای انرژی و سهامداران آن الزم ست که با بازنگری در اين مورد را 

در اولويت قرار دهند.
 
 



روشهای کاهش برق گرفتگی : موانع نشستن و تغيير مسير  14
دهنده ها 

ميزان برق گرفتگی می تواند با نصب موارد بازدارنده نشستن پرنده ها  
بر روی قسمتهای خطرناک تأسيسات برق کاهش يابد. بعضی از موانع مثل 

مانع نشستن پرنده در محل خطر می شود و حال آنکهآينه های چرخان ،
ميخ های بزرگ چوبی ، پرندگان را به نشستن نزديک کابلهای برق تشويق 
می کند. متدهای پيشگيری ، کارآيی های متفاوت دارند و استفاده نابجا 
از آنها ميتواند خطر برق گرفتگی را افزايش دهد. بايد آينه ها و 
عايق ها متناسب با شرايط خاص انتخاب شوند و صحيح نصب شوند و به طور 

دائم بازديد و نگهداری شوند.
 
 

روشهای کاهش برق گرفتگی : بازسازی  15

نصب عايق ها و بازدارنده ها ، تا زمانی که راه حل دائمی انجام شود، 
بهترين راه حل موقت است. عالوه براين ها، مطالعاتی برای اقدامات 

. نتيجتًا بهترين گزينه ، تکميلی کاهش برق گرفتگی در دست انجام است
است که » ايمن برای پرنده«بازسازی قسمتهای فلزی خطوط انرژی و طراحی 

خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد. بازسازی می تواند جابجايی سيم های 
مانند پايه های برق به Tمعلق در هوا باشد و عبور آنها در زير قسمت 

رشته های عايق معلق.جای باالی آن و تعويض ميخ های عمودی با
بازسازی گزينه خيلی گرانی نيست و احتياج به نگهداری بيشتر از حد 
معمول ندارد. عالوه بر آن ، ريسک قطعی برق بيشتری نسبت به استفاده 

عايق ها ندارد. اما بايد به اين نکته توجه داشت که تجهيزات اصلی از 
خازن ها  و تعديل نمی توانند بازسازی شوند. ترانسفورماتورها و 

کننده ها که نياز به مواد عايق برای استفاده دارند.
 
 



پيشگيری : اطمينان از ايمن بودن شبکه های برق جديد. 16

خطر برق گرفتگی بايد در مرکز توجه باشد هنگامی که پيکر بندی فلز  
آالت خطوط توزيع برق انجام می شود مسئله اصلی ، اطمينان از اين 
موضوع است که کابلهای برق فاصله کافی داشته باشند که پرندگان بزرگ، 

به طور همزمان به آنها برخورد نکنند. ديگر اينکه تجهيزات جانبی از   
شکل Tستون هايی از جنس چوب يا پايه های اد  نارسانا باشند مانند مو

با جنس کامپوزيت تقويت شده. ديگر اينکه بر روی تجهيزات زمينی مانند 
سيم های دارای برق به وسيله رشته هايی که شکل ،Tپايه های فلزی 

عايق هستند متصل شوند. روش ديگر هم گذراندن سيم های برق از زير 
است. زمين

 
 

پيشگيری : ارزيابی محيطی مناسب برای طراحی شبکه های  17
برق 

بخش مهمی از ارزيابی محيطی برای طراحی خطر برق گرفتگی پرندگان ،  
شبکه های برق را به خود اختصاص می دهد. برآوردهای محيطی بايد تضمين 
کند که خطوط جديد برق ، برای پرندگان ايمن است. برق گرفتگی با 
تعداد گونه هايی از پرندگان نسبت مستقيم دارد. عقابها و کرکس ها 

پهن دارند و هنگام نصب سيم های برق بر روی تأسيسات انرژی ، بالهای
بايد فاصله کافی بين آنها در نظر گرفته شود. همچنين خطوط برق که از 

جذابيت را برای دشتها و زيستگاه پرندگان می گذرند بايد کمترين 
نشستن آنها داشته باشند. در صورتی که عملی و اقتصادی باشد . اين 

برآوردهای محيطی به طور قانونی اجرا شود. مهم است که 
 
 



پيشگيری : تأمين منابع مالی منوط به رويکرد  18
امن برای پرندگان باشد

هزينه شبکه های برق مخصوصًا در آسيا و آفريقا توسط  
شرکت های بين المللی و با اهداف توسعه اقتصادی و 

انجام می شود. در چنين مواردی ، هزينه در اجتماعی 
شود که نظر گرفته شده بايد به طرح هايی اختصاص داده

برای پرندگان امن باشد. پرداخت هزينه بايد برای 
افرادی باشد که طرح های آنها بر پايه برآوردهای 
محيطی قرار دارد که موضوع برق گرفتگی پرندگان را 
کامًال در نظر گرفته باشند. دستورالعمل های اختصاصی 
تأثير برآوردهای شبکه های برق را در

www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org.می توانيد ببينيد
 
 

توليد و انتشار دستورالعمل هايی به  19
زبانهای مختلف

19A  راهنمايی های دقيق در مورد علل برق گرفتگی پرندگان
شده و اقدامات بازنگری توسط سازمانهای مختلفی انجام 

دستورالعمل هايی برای چگونگی جلوگيری يا CMSاست. 
کاهش اثرات شبکه های برق بر روی پرندگان مهاجر در 

 آفريقا و اوراسيا دارد. در اين آدرس

aewa.org-www.unep .

19B  ، در آمريکا ، کميته اثرات خطوط برق بر روی پرندگان
دستورالعمل هايی برای حفاظت از پرندگان، در برابر 
خطوط برق دارد که در اين آدرس می توانيد ببينيد 

www.aplic.org

19C  پروژه کمک به پرندگان مهاجرUNDP/GEFسط مجله بين تو
، دستور العمل هايی به انگليسی و Bird Lifeالمللی 

 عربی دارد. در آدرس 
migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents 

دستور العمل های مشابهی به ببينيد. در هر حال ،
زبانهای ديگر احتياج است. مخصوصًا در کشورهايی مثل 

برق گرفتگی دليل اصلی چين و روسيه و مغولستان که 
مرگ و مير گونه های در معرض خطر می باشد.
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دستورالعمل هايی برای چگونگی جلوگيری يا CMSاست. 
کاهش اثرات شبکه های برق بر روی پرندگان مهاجر در 

 آفريقا و اوراسيا دارد. در اين آدرس

aewa.org-www.unep .

19B  ، در آمريکا ، کميته اثرات خطوط برق بر روی پرندگان
دستورالعمل هايی برای حفاظت از پرندگان، در برابر 
خطوط برق دارد که در اين آدرس می توانيد ببينيد 

www.aplic.org

19C  پروژه کمک به پرندگان مهاجرUNDP/GEFسط مجله بين تو
، دستور العمل هايی به انگليسی و Bird Lifeالمللی 

 عربی دارد. در آدرس 
migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents 

دستور العمل های مشابهی به ببينيد. در هر حال ،
زبانهای ديگر احتياج است. مخصوصًا در کشورهايی مثل 

برق گرفتگی دليل اصلی چين و روسيه و مغولستان که 
مرگ و مير گونه های در معرض خطر می باشد.
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 آفريقا و اوراسيا دارد. در اين آدرس
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19B  ، در آمريکا ، کميته اثرات خطوط برق بر روی پرندگان
دستورالعمل هايی برای حفاظت از پرندگان، در برابر 
خطوط برق دارد که در اين آدرس می توانيد ببينيد 

www.aplic.org

19C  پروژه کمک به پرندگان مهاجرUNDP/GEFسط مجله بين تو
، دستور العمل هايی به انگليسی و Bird Lifeالمللی 

 عربی دارد. در آدرس 
migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents 

دستور العمل های مشابهی به ببينيد. در هر حال ،
زبانهای ديگر احتياج است. مخصوصًا در کشورهايی مثل 

برق گرفتگی دليل اصلی چين و روسيه و مغولستان که 
مرگ و مير گونه های در معرض خطر می باشد.

 
 



20B  شرکت های اسپانسر جنبش پيشگيری از برق
گرفتگی پرندگان و مقابله با اثر 
تشکيالت انرژی بر روی پرندگان در کنگره 

.2016سپتامبر 1-10جهانی هاوايی 

(بريتانيای Bird Lifeمجله بين المللی • 
کبير و ايرلند شمالی) 

•Bird Life جنوب آفريقا (کشور آفريقای
جنوبی)

•BirdLife (زيمبابوه) زيمبابوده
•Cape Nature (آفريقای جنوبی)
محيط زيست آفريقا (زيمبابوه) •
آژانس محيط زيست ابو ظبی (امارات •

متحده عربی) 
انجمن اروپايی باغ وحش ها و •

آواريوم ها (هلند) 
•Ezemvelo KZN Wildlife(آفريقای جنوبی)
اتحاديه انجمن های شکار و حفاظت از •

حيات وحش (بلژيک) 
وزارت کشاورزی (مجارستان)•
انجمن بين المللی شکار و حفاظت از •

حيات وحش (مجارستان)
انجمن بين المللی قوانين محيط زيست •

(آلمان)
بنياد طبيعت ناميبيا (ناميبيا)•
(لهستان)Przyrodyانجمن دولتی   •

 
 

20A 
برای توجه به موضوع برق گرفتگی پرندگان تهيه شده IAFاين مقاله توسط 

که قبًال اين حرکت توسط انجمن بين المللی فالکونری و حفاظت از 
) پيشنهاد شده و بوسيله اتحاديه بين المللی حفاظت IAFپرندگان شکاری (
است. هدف پذيرفته شده 2016) در کنگره جهانی سال IUCNاز محيط زيست (

اين است که دست اندر کاران توسعه شبکه های برق با مسئله مهم برق 
گرفتگی پرندگان آشنا شوند و توسعه شبکه های برق با مديريت و هزينه 
بهتری انجام شود که اين افراد شامل بانکهای بزرگ و دولتها و شرکت 

های برق می باشد.

 
 


