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سرمقاله

چه نشسته ايم كه پلنگ ايرانى از 
د   ست رفت!

محمد  صاد  ق فرهاد  ى نيا
اخبار ناخوشايند ى هر روز از طبيعت كشورمان به گوش 
مى رسد  كه باعث نگرانى هاى فراوان د ر ميان د وستد اران 
سرعت  متأسفانه  ولى  مى گرد د .  كارشناسان  و  طبيعت 
حيات وحش  نابود ى  سرعت  از  كند تر  بسيار  ما  اقد امات 
است،  توجه  جالب  بسيار  آنچه  ميان،  اين  د ر  است. 
حفاظت  زمينه  د ر  همسايه  كشورهاى  چشمگير  رشد  
زيستى  تنوع  از  ايران  شك  بد ون  است.  حيات وحش  از 
منحصربفرد ى د ر خاورميانه برخورد ار است، ليكن به جاى 
تنوع انتشارات و تأليف ها و طرح هاى حفاظتى، شايد  بهتر 
باشد  ايران را د اراى باالترين اختالف نظر و ايد ه د ر ميان 
كارشناسان عالى رتبه و حتى د انشجويان تازه وارد  شد ه 
غير  يقينا  قربانى  ميان،  اين  د ر  د انست.  هم  د انشگاه  به 
بود .  نخواهد   كشورمان  طبيعى  ميراث  و  حيات وحش  از 
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اد امه از صفحه اول 
به  اين  از  را  ايران  گرگ هاى 
بعد  بايد  با نام گرگ هند ى يا 
عربى خواند ، شير آسيايى كه 
نام  خود ،  علمى  نام  د ر  حتى 
مى كشيد   يد ك  را  كشورمان 
شد ه  موسوم  هند ى  شير  به 
ايرانى  پلنگ  به  نوبت  و حاال، 

رسيد ه است. 
گستره وسيع پراكنش پلنگ، 
الگوى متنوع رنگ آميزى بد ن 
ريخت شناسى  خصوصيات  و 
 27 نامگذارى  به  منجر  آن 
بند ى  رد ه  بد و  د ر  زيرگونه 
اين گونه توسط "پوكوك" د ر 
سال  د ر  اما  شد .   1930 سال 
1996، ميتاپاال و همكارانش با 
استفاد ه از تكنيك هاى ژنتيك 
اند ازه گيرى هاى  و  مولكولى 

ريخت شناسى، به بررسى وضعيت پلنگ ها د ر د نيا پرد اخته 
اصلى  گروه  شش  خود ،  تحليل هاى  و  تجزيه  براساس  و 
جغرافيايى از پلنگ ها را براى آفريقا، مركز آسيا، هند وستان، 
براين  نمود ند .  اعالم  را  شرقى  آسياي  و  جاوه  النكا،  سرى 
اساس، آن ها 8 زيرگونه مختلف را براى پلنگ ها اعالم نمود ه 
و پلنگ هاى مركز آسيا را تحت عنوان پلنگ ايرانى با نام 
علمى P. p. saxicolor طبقه بند ي كرد ند . د ر سال 2001 
نيز اولگا اوفيركينا و همكارانش د ر مقاله اى با استفاد ه از 
روش هاى ژنتيك مولكولى معتبر نتيجه گيرى نمود ند  كه 
پلنگ هاى غرب و مركز آسيا از د و زيرگونه P. p. nimr و  
P. p. saxicolor بود ه و به اين ترتيب تعد اد  زيرگونه هاى 
اعالم  مورد    9 آن را  پراكنش  محد ود ه  سرتاسر  د ر  پلنگ 
نمود ند . آن ها معتقد  بود ند  كه تمامى پلنگ هاى خاورميانه 
ژنتيك  شيوه هاى  طريق  از  آن  تمايز  كه  عربى  پلنگ  بجز 
P. p. saxicolor مولكولى اثبات شد ه، بايد  تحت يك نام

توجهى د ر  قابل  مانع جغرافيايى  بند ى شد ه و هيچ  طبقه 
سرتاسر محد ود ه پراكنش اين زيرگونه وجود  ند ارد  كه منجر 
به جد ايى ريخت شناسى اين زيرگونه د ر اين منطقه گرد د . 
با اين حال، به د ليل آنكه د ر مطالعه مذكور تعد اد  نمونه هاى 
پلنگ ايرانى مورد  استفاد ه، 9 نمونه از باغ وحش هاى مختلف 
محققين  ند اشتند ،  اختيار  د ر  طبيعت  از  اى  نمونه  و  بود ه 

رد ه بند ي  جايگاه  بازبينى  به   2006 سال  د ر  ارمنستانى 
پلنگ د ر قفقاز و كشورهاى مشابه كه بخش اعظم گستره 
پلنگ هاى خاورميانه را د ر بر مى گيرند  با استفاد ه از صفات 
ريخت سنجى جمجمه اى (بد ون كاربرد  تكنيك هاى معتبر 

ژنتيكى) پرد اخته و نظرات كامال 
اين  آن ها  نمود ند .  ارائه  جد يد ى 
جمعيت هاى  تمامى  كه  نظريه 
شبه  استثناى  به  آسيا  غرب 
به  متعلق  عربستان  جزيره 
 P.p.saxicolor زيرگونه 
مى باشد  را مورد  نقد  قرار د اد ه و 
نتيجه گيرى نمود ند  كه پلنگ هاى 
به  زياد ى  شباهت  ايران  شمال 
پلنگ هاى قفقاز د اشته و زيرگونه 
براى  را   P.p.ciscaucasica
اين منطقه پيشنهاد  د اد ند . آن ها 
هستند   گمان  اين  بر  همچنين 
به  ايران  جنوب  پلنگ هاى  كه 
پلنگ هاى پاكستان شبيه بود ه و 
نام علمى P. p. sindica را براى 
آن پيشنهاد  د اد ند . به اين ترتيب 
علمى  منابع  آخرين  براساس 
معتبر، امروزه د يگر زيرگونه اى با 
نام پلنگ ايرانى د ر د نيا وجود  ند ارد . د رصورتيكه از 1300 
قالد ه پلنگى كه طبق برآورد  خوروزيان د ر سال 2003 براى 
خاورميانه اعالم گرد يد ه، حد ود  850 قالد ه آن يعنى بيش 
بعد   به  اين  از  مى نمايد .  زيست  ايران  د ر  آن  د رصد   از 65 
فراموش نكنيم كه از پلنگ ايرانى با نام پلنگ قفقازى ياد  
كنيم. چون د يگر پلنگ ايرانى طبق آخرين انتشارات علمى، 

وجود  خارجى ند ارد . 
تعد اد   بيشترين  كه  است  آن  ميان  اين  د ر  جالب  نكته 
با ساير  تا به حال د رباره اين گونه د ر مقايسه  پايان نامه ها 
است  انجام  د رحال  يا  گرفته  انجام  ايران  د ر  گوشتخواران 
حال  به  تا  آيا  ولى  د ارد ،  زياد ى  طرفد اران  و  عالقمند ان  و 
كشورمان  پلنگ هاى  براى  تصميمى  چه  كه  بود يد   شنيد ه 
گرفته اند . اين مطلب از اين بابت بيان شد  كه بيش از يك 
اين معروفيت و  با  پلنگى  از  را  ايرانى  سال است كه كلمه 
محبوبيت -كه بخش عمد ه جمعيت آن د ر كشورمان زيست 
حاال  شود .  منتشر  خبرى  آنكه  بد ون  گرفته اند   مى كند - 
معلوم نيست چه بر سر ساير گونه هاى غيرمعروفمان رفته 
و مى رود . با اين روند ى كه پيش مى رود ، تعجب نكنيد  اگر 
به زود ى يك محقق گمنام عراقى پيد ا شد ه و اد عا نمايد  كه 
گوزن زرد  ايرانى د رست نبود ه و بايد  گوزن زرد  عراقى ناميد ه 

شود . چه نشسته ايم ما ....

چه نشسته ايم كه پلنگ ايرانى از د ست رفت!

براساس آخرين متون علمى 
منتشر شد ه، پلنگ هاى 

شمال ايران شباهت زياد ى 
به پلنگ هاى قفقاز د اشته و 
 P. p. ciscaucasica زيرگونه
را براى ايران پيشنهاد  د اد ه 

و امروزه د يگر زيرگونه اى با 
نام پلنگ ايرانى د ر د نيا وجود  

ند ارد !!!

مهد وى-  عليرضا  پژوهش:  سرويس 
اكوسيستم هاي  بود ن  با د ارا  استان اصفهان 
مختلف د ر مركز ايران، د اراي يكي از باالترين 
مي باشد   كشور  د ر  زيستي  تنوع  سطوح 
مختلفي  انواع  گرد يد ه  باعث  امر  همين  كه 
مختلف  مناطق  د ر  جانوري  گونه هاي  از 
ميان،  اين  د ر  نمايند .  زيست  استان  اين 
نطنز  سميرم،  شهرستان هاي  زيستگاه هاي 
و كاشان به لحاظ قرار گرفتن د ر بيوم هاي 
تحت  مناطق  ساير  كنار  د ر  استان،  متمايز 
از اهميت ويژه اي برخورد ار  مد يريت استان 
مطالعات  كنون  تا  حال،  اين  با  هستند . 
چند اني د ر زمينه شناسايي حيات وحش اين 

مناطق و تبيين ارزش هاي آن ها صورت نگرفته است. د ر اين 
اد اره كل محيط  با همكاري  ايراني  يوزپلنگ  انجمن  راستا 
زيست استان اصفهان و پژوهشكد ه علوم محيطي د انشگاه 
شهيد  بهشتي از ابتد اي تابستان سال جاري طرح مطالعاتي 

را بر روي زيستگاه هاي استان اصفهان آغاز كرد ه است. اين 
مطالعه به بررسي پراكنش گونه هاي جانوري زيستگاه هاي 
اين  د ر  و سميرم مي پرد ازد .  نطنز   ، كاشان  سه شهرستان 
مطالعه سعي گرد يد ه تا عالوه بر مناطق چهارگانه حفاظتي 

د ر  ونك  و  حنا  شهرستان هاي  اطراف 
كاشان،  قمصر  و  نطنز  د ر  كركس  سميرم، 

مناطق آزاد  نيز پوشش د اد ه شود . 
بر  عالوه  تا  شد ه  تالش  مطالعات  اين  د ر 
پراكنش جانوران، مناطقي كه از نظر زيست 
د اراي  بومي  گونه هاي  تنوع  و  محيطي 
اهميت زياد ي مي باشند  (Hot spot) نيز 
مناطق  مهمترين  از  يكى  شود .  شناسايي 
با توجه  مذكور، كوير مرنجاب مى باشد  كه 
از  مي تواند   كوير  ملي  پارك  به  نزد يكي  به 
شمار  به  ايران  د ر  يوز  زيستگاه هاي  جمله 
يوز  حضور  بر  مبني  نيز  گزارش هايى  آيد . 
د ر اين منطقه طي سال هاي اخير د ر د ست 
پرند ه  به 160 گونه  نزد يك  مي باشد . شايان ذكر است كه 
د ر اين زيستگاه ها شناسايي شد ه است كه 65 گونه از آن ها 
د م  د ريايي  عقاب  و  سرسفيد   ارد ك  معمولي،  د رناي  نظير 

سفيد  تنها به منطقه حنا تعلق د ارد . 

با همكاري اد اره كل محيط زيست استان اصفهان آغاز شد  
مطالعه د ر زيستگاه هاي ناشناخته استان اصفهان

پلنگ ايراني، پارك ملي ساريگل/ عكس: د وربين تله اي

فالمينگو، سد حنا / عكس: مهد وي
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گزارش:  سرويس 
زواره-  بهشتى   محمد  
بررسى  تحقيقاتى  طرح 
بوم شناسي گرگ خاكستري 
د ر  امسال  تابستان  از  كه 
وحش  حيات  پناهگاه 
توسط  اصفهان،  قمشلو 
با  و  ايراني  انجمن يوزپلنگ 
محيط  كل  اد اره  همكارى 
و  اصفهان  استان  زيست 
محيطى  علوم  پژوهشكد ه 
آغاز  د انشگاه شهيد  بهشتى 
رسيد ن  فرا  با  بود ،  شد ه 
جد يد ى  مرحله  وارد   سرما 
شد . بنابراين گزارش منطقه 
85 هزار هكتاري قمشلو، از 
نظر تنوع زيستي و پوشش 
بهترين  از  يكي  گياهي 
مناطق تحت نظارت سازمان 
زيست  حفاظت محيط 
غربي  شمال  د ر  كه  است 
د ارد .  قرار  اصفهان  شهر 
الشه هاى  مطالعه،  اين  د ر 

توسط گرگ شكار  كه  ميش  و  قوچ  و  آهو  از  متعد د ى 
شد ه بود ند ، بررسي و ثبت شد  كه بيشتر شامل قوچ هاى 
بالغ مى باشد . عالوه بر اين د وربين هاي تله اي كه يكى از 
مهمترين ابزارهاى مطالعه روى گوشتخواران مى باشند ، 
بازد يد هاي  د ر  همچنين  است.  شد ه  نصب  منطقه  د ر 
مختلف از منطقه به منظور بررسي د قيق تر رژيم غذايي 
گرگ، تعد اد  زياد ي سرگين گرگ د ر منطقه جمع آوري 
توجه  با  بگيرد .  قرار  د قيق  تحليل  تجزيه  مورد   تا  شد ه 
به ورود  د ام هاي اهلي به محد ود ه پناهگاه -كه از اواخر 
آبان ماه صورت گرفته است- مطالعات ميد اني وارد  يكي 
از قسمت هاي مهم، يعني تاثير گرگ بر روي د ام اهلي 

شد ه است.  
براي  منطقه  از  اخير  بازد يد هاي  د ر  است  گفتني 

بد ست آورد ن آمار د قيق تري 
از طعمه هاي شاخص گرگ 
روش  از  قمشلو،  منطقه  د ر 
ترانسكت براي بررسي د قيق 
حيات وحش  آماري  جامعه 
منطقه استفاد ه مي شود . د ر 
اين روش تالش خواهد  شد  
كه برآورد  د قيقى از جمعيت 
تراكم د و گياهخوار اصلى  و 
و  قوچ  و  آهو  يعنى  منطقه 
تراكم  و  آمد ه  بد ست  ميش 
آن ها د ر بخش هاى مختلف 
منطقه د ر هر فصل نيز مورد  

بررسى قرار گيرد . 
آمد ه  گزارش  اين  اد امه  د ر 
است كه با توجه به روند  سرد تر 
مي رسد   نظر  به  هوا،  شد ن 
جمعيتي  تغييرات  از  بتوان 
گرگ د ر زمان مهاجرت هاي 
جمع آوري  اطالعاتي  فصلي، 
تنوع  به  توجه  با  نمود . 
همچنين  و  گرگ ها  رنگ 
اكثر  قبلي  ركورد هاي  ثبت 
محيط بانان و جامعه محلي  شايد  بتوان به د ورنمايي جالب  
از مسيرها و علت مهاجرت گرگ ها بد ست آورد  كه عالوه 
بر پناهگاه حيات وحش موته د ر شمال قمشلو، تعد اد ي از 
كوهستان هاي اطراف منطقه مانند  كوه هاي جنوبي را نيز 
به عنوان  بررسي وضعيت كفتار  بر مي گيرند . ضمنا  د ر 
يكي د يگر از گوشتخواران بزرگ جثه د ر منطقه قمشلو  
و رفتار متقابل آن د ر برابر گرگ نيز د ر د ستور كار اين 

مطالعه قرار د ارد . 
د ر پايان اين گزارش آمد ه است، بزرگترين  گله اي كه  تا 
به حال توسط اعضاي انجمن ثبت شد ه شامل 4  قالد ه 
و  قالد ه اي   10 د سته هاى  هنوز  ولي  است.  بود ه  گرگ 
حتي بيشتر كه قبال توسط محيط بانان د ر منطقه ثبت 

گرد يد ه، مشاهد ه نشد ه است. 

منطقه 85 هزار هكتارى قمشلو 
واقع د ر شمال غربى اصفهان 

زيستگاه اختصاصى گرگ ها است.

گزارشي از يك طرح مطالعاتي د ر اصفهان:
به د نبال گرگ ها د ر قمشلو

از  حفاظت  المللي  بين  پروژه  پورى*:  قاسم  محمود  
جغد هاي جهان از سال گذشته فعاليت جد ي خود  را آغاز 
و  حفاظت  د يد گاه هاي  مبناي  بر  پروژه  اين  است.  نمود ه 
حمايت از راسته جغد سانان د ر سراسر د نيا فعاليت مي كند  

كه اهد اف آن بد ين شرح مي باشد :
آناليز  و  مد رن  سيستماتيك  تحليل  و  تجزيه   •

 mcDNA و mtDNA سلولي و مولكولي
• اصالح نقشه هاي پراكنش جغد هاي جهان

• ضبط با كيفيت باالي اصوات جغد هاي جهان به 
منظور مطالعه د قيق تر سيستماتيك

• طراحي و توسعه روبوت هايي براي مطالعه رفتار 
جغد ها د رون آشيانه

زيستگاهي  نيازهاي  و  غذايي  رژيم  مطالعه   •
گونه ها

جغد هاي  كنفرانس  د ومين  از  قبل  د قيقا  اساس  اين  بر 
جهان د ر كشور هلند ، گروه د اوطلبان ايراني اين پروژه د ر 
غالب يك تيم 20 نفري از پرسنل و د انشجويان 3 د انشگاه 
كشور، سازمان محيط زيست، گروه هاي پرند ه نگري و مركز 

تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي مطالعه جغد هاي ايران 
يا  را شروع كرد ه و هر نوع مشاهد ه، نمونه تصاد في، الشه 
گزارش هاي مربوط به مشاهد ه را د رج  مي كنند . اعضاي پروژه 
افراد  عالقمند  د عوت به همكاري مي نمايند . اين  از تمامي 
همكاري مي تواند  د ر قالب موضوعات گفته شد ه، تهيه تصوير 
و مستند سازي گزارش هاي گونه ها يا حتي نمونه برد اري از 
بافت ها  اين  باشد .  ريمه ها  جمع آوري  و  مرد ه  پرند ه  بافت 
كرد   نگهد اري  د رصد    70 باالي  طبي  الكل  د ر  مي توان  را 
د رختي  نمود ار  تهيه  براي  آزمايشگاه،  به  انتقال  ضمن  تا 
گونه هاي جغد  د ر ايران بر پايه آن د اد ه ها قضاوت شود . براي 
مثال برد اشتن يك تكه كوچك از عضله سينه (به اند ازه يك 

د انه لوبيا) و قرار د اد ن آن د ر شيشه الكل كفايت مي كند .
سايت                       به  توانيد   مي  بيشتر  اطالعات  براي 
  www.globalowlproject.com مراجعه كرد ه يا د ر صورت 
الكترونيك  پست  نشاني  با  مفيد ،  اطالعات  هرگونه  مشاهد ه 
ghasempouri@yahoo.com تماس حاصل فرماييد . 
سومين كنفرانس مربوط به اين پروژه د ر كشور اروگوئه د ر 

سال 2010 برگزار خواهد  شد .

د ر حركتي همگام با جهان صورت مي گيرد 
تالش براى نجات جغد هاى ايران 

* عضو هيئت علمي د انشگاه نور

گرگ، پناهگاه حيات وحش قمشلو/ عكس: فرهاد ي نيا

قوچ شكار شد ه توسط گرگ
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با  آميغ-  ليال  فرهنگي:  سرويس 
آغاز سال تحصيلي 86-87 و گذشت 
يك سال از فعاليت هاي آموزشي انجمن 
د ر سطح مد ارس راهنمايي شهرستان 
شكل  د انش آموزي  كارگروه  بافق، 
حاميان  «گروه  عنوان  تحت  گرفته 
آغاز  را  فعاليت خود   ايراني»  يوزپلنگ 
د انش آموزان  از  كه  كارگروه  اين  كرد . 
است،  شد ه  تشكيل  مد ارس  منتخب 
اطالع رساني  براي  زياد ي  فعاليت هاي 
مد ارس  سطح  د ر  يوزپلنگ  مورد   د ر 
انجام د اد ه است. فعاليت د انش آموزان 
د ر مد ارس خود  بسيار شگفت انگيز بود . 
يكى از جالب ترين فعاليت ها تهيه يك 
صند وق د ر مد رسه راهنمايي د خترانه 
وحد ت براى عضوگيرى بود  و بچه هايي 
كه عالقه مند  به عضويت د ر اين گروه 
صند وق  د رآن  را  خود   اسم  بود ند ، 
روزنامه  د يگر  گروه هاي  مي اند اختند ؛ 
د يواري و بروشور د رست كرد ه بود ند ؛ 
تابلو  بافقي  وحشي  مد رسه  بچه هاي 
د يواري  بود ند ،  روزنامه  گرفته  اعالنات 
هم  بود ند ،  صورتجلسه  كرد ه  د رست 
د اشتند  و ... د انش آموزان تالش كرد ه 
بود ند  با انجام اين فعاليت ها به حفاظت 
از حيات وحش شهرستان بافق كمك 

كنند .
مهرماه   29 و   28 گزارش،  بنابراين 
امسال همايشي براي ارائه فعاليت هاي 
د ر  انجمن  گذشته  سال  يك  آموزشي 
كه  همايش  اين  د ر  شد .  برگزار  بافق 

د انش آموزان منتخب مد ارس، اولياي 
آموزش و پرورش شهرستان، جمعيت 
فكري  پرورش  كانون  و  احمر  هالل 
بافق د ر آن شركت كرد ه بود ند ، عالوه 
بر مرور فعاليت هاي گذشته، از تمامي 
كساني كه انجمن را د ر اين راه ياري 
بعمل  قد رد اني  و  تشكر  بود ند   كرد ه 

نامه اي  پيمان  پايان همايش،  د ر  آمد . 
د ر خصوص اتحاد  جهاني براي حفاظت 
از يوزپلنگ ايراني توسط د انش آموزان، 

يك صد ا خواند ه شد . 
برنامه هاي آموزشي انجمن د ر مد ارس 
خواهد   اد امه  د يگر  سال  يك  بافق 

د اشت.

پس از يك سال آموزش د ر شهرستان بافق
 گروه حاميان يوزپلنگ ايرانى آغاز به فعاليت كرد 

محصوالت جد يد  يوزپلنگى
پاييز  فصل  د ر  جنتي-  احسان  فرهنگى:  سرويس 
انجام  بيشترى  وسعت  د ر  فرهنگى  متنوع  فعاليت هاى 

پذيرفت. 
برنامه  تحصيلى   سال  آغاز  با  همزمان  خبر  اين  پايه  بر 
هفتگى با تصاوير يوزپلنگ د ر ميان تعد اد ى از د انش آموزان 
خرانق،  نايين،  چوپانان  طبس،  بافق،  تهران،  شهرهاى 
بهكد ه رضوى و جاجرم توزيع شد . اين طرح با همكارى 

شركت انتشارات فنى ايران به انجام رسيد . 
همچنين، تعد اد ى كتاب نشان (Bookmark)، خط كش، 
و  يوزپلنگ  تصاوير  با  ياد د اشت  كاغذ  و  كوچك  پوستر 

با بررسي بيشتر د ر بافق تكذيب شد :شعارهاى حفاظتى چاپ و توزيع گرد يد . 
غرق شد ن يوزپلنگ د ر استخر آب

عبد الحسين  پژوهش:  سرويس 
مهرماه  اواخر  د ر   پور-  رضايي 
روستاهاي  از  تعد اد ي  د ر  گذشته 
شمال منطقه حفاظت شد ه بافق شايع 
شد  كه يك قالد ه يوزپلنگ د ر استخر 
غرق شد ه  آب روستاي "مهد ي آباد "  
است. با مراجعه به محل مشخص شد  
كه حيوان غرق شد ه يك گربه وحشي 

است نه يوزپلنگ! 
اهميت  حائض  منظر  د و  از  اتفاق  اين 
به  بافق  مرد م  اينكه  نخست  است. 
حساس  يوزپلنگ  به  نسبت  خوبي 
د نبال  آن را  به  مربوط  مسائل  و  شد ه 

وحشي  گربه  آنكه  د وم  مي كنند . 
به راحتي  پوست خال خالي اش  به د ليل 
با يوزپلنگ اشتباه گرفته مي شود . اين 

است  ممكن  مسئله 
موارد   تا  شود   باعث 
به  حمله گربه وحشي 
نام  به  اهلي،  حيوانات 
و  شود   تمام  يوزپلنگ 
باعث بد نامي آن گرد د . 
د ر بررسي هاي گذشته 
انجمن يوزپلنگ ايراني 
د ر بافق، مشخص شد ه 
از  بسياري  كه  بود  

چوپانان به كاراكال، يوزپلنگ مي گويند  
كه خيلي هم آنان را مورد  اذيت و آزار 

قرار مي د هد . 

آغاز  با  سرويس فرهنگى: يعقوب نوري- همزمان 
د ر  يوزپلنگ  آموزشي  كارت هاي  زمستان  فصل 

توزيع  كشور  سراسر  د ر  شكالت  بسته هاي 
مي گرد د . 

اين طرح با همكاري انجمن يوزپلنگ ايراني و 
شركت توليد ي ساوه (شكالت ما) انجام مي شود . 

يوزپلنگ  مورد   د ر  اطالعاتي  حاوي  كارت ها  اين 
است.  شد ه  تهيه  متنوعي  طرح هاي  د ر  و  است 
كه  است  جوايزي  حاوي  كارت ها  از  بعضي 
شركت د ر تورهاي طبيعت گرد ي از جمله 
با  عموم  آشنايي  براي  طرح  اين  آن هاست. 

يوزپلنگ انجام مي شود . 

با همكاري شركت "شكالت ما" انجام شد: 
توزيع كارت هاي آموزشي يوزپلنگ به همراه شكالت

بسيار متشكريم

انجمن يوزپلنگ ايراني د ر راستاى فعاليت هاى پژوهشى 
و آموزشى خود  همواره از كمك و مساعد ت هاى معنوى 
و مالى د وستان و عالقه مند ان به حيات وحش ايران بهره 
برد ه است؛ از اين رو بر خود  الزم مى د اند  تا مراتب تشكر 

خود  را از اين عزيزان اعالم د ارد :
د فتر محترم حيات  معاونت محترم محيط طبيعي،  
از  وحش و آبزيان و مد يريت محترم پروژه حفاظت 
زيست؛  محيط  حفاظت  سازمان  آسيايي  يوزپلنگ 
د فتر هد اياي كوچك برنامه عمران سازمان ملل متحد  
محيط  محترم  كل  اد ارات  (UNDP/GEF/SGP)؛ 
زيست استان هاى اصفهان، تهران، خراسان شمالي، 
فارس و يزد ؛ اد ارات محترم محيط زيست شهرستان 
هاى جاجرم، بافق، نجف آباد ، نطنز ، كاشان و نايين؛ 
مناطق حفاظت  محترم  بانان  محيط  و  ها  سرپرست 
حيات  پناهگاه  هرمد ؛  و  گور  بهرام  بافق،  كوه  شد ه 
و  قمشلو  وحش  حيات  پناهگاه  مياند شت،  وحش 
منطقه حفاظت شد ه قرخود ؛  اد اره محترم آموزش و 
پرورش و مد يران محترم مد ارس راهنمايي شهرستان 
بافق؛ مد يريت، معاونت و د اوطلبين  محترم جمعيت 
افق  محترم  هفته نامه  بافق؛  شهرستان  احمر  هالل 
كوير؛ روابط عمومي شركت سنگ آهن مركزي ايران، 
سرطان  مركز  از  افشار  كتايون  د كتر  خانم  سركار 
شناسي سوئيس، جناب آقاي كروبي، مد يريت محترم 
توليد ي ساوه  ايران؛ شركت محترم  فني   انتشارات 
(شكالت ما)، جناب آقاي احسان جنتي و جناب آقاي 

يعقوب نوري
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منطقه  نظامى-  باقر  علمى:  گزارش 
حفاظت  منطقه  امن  منطقه  كه  گلستانك 
د ر  مي رود ،  شمار  به  مركزي  البرز  شد ه 
منطقه  اين  د ارد .  قرار  آن  شمالي  د امنه 
ايراني  يوزپلنگ  انجمن  مطالعه  سايت 
د رباره خرس قهوه اي به مد ت 2 سال بود ه 
است. اين انجمن د ر مطالعات خود  د يد گاه 
اكوسيستم نگر يا به عبارتي زيست بوم محور 
د ارد  و د ر كنار گونه هد ف، تالش مي كند  تا 
كند .  كسب  نيز  گونه ها  ساير  از  اطالعاتي 
بر روي  نيز د ر كنار مطالعه  اين مطالعه  د ر 
از  ارزش  با  عكس هايي  و  اطالعات  خرس، 

ساير گونه ها، از جمله پلنگ بد ست آمد . 
بهترين  از  يكي  گلستانك  امن  محد ود ه 
آثار  و  مي رود   به شمار  پلنگ  زيستگاه هاي 
د ر  مطالعه  اين  طي  گونه  اين  از  متعد د ي 
زيستگاه هاي  است.  شد ه  يافت  منطقه  اين 
اين گونه د ر اين منطقه عمد تا شامل مناطق 
بد ون  مراتع  از  و  بود ه  جنگلي  و  صخره اي 
عارضه اجتناب مي نمايد . د رمجموع، حد اقل 
البرز مركزي  10 قالد ه پلنگ براي محد ود ه 

شمالي برآورد  مي گرد د .
متعد د ي  سرگين هاي  بازد يد ها،  اين  طي 
كاسه  مرتفع  بخش هاي  د ر  جانور  اين  از 
گلستانك يافت شد  كه محتوي بقاياي مواد  
و  مرال  گراز،  بز،  و  كل  اهلي،  د ام  گياهي، 
پلنگ ها  كاسه،  د اخل  د ر  بود .  جوند گان 
عمد تا د ر زيستگاه هاي كل و بز كه مشتمل 
بر تمامي ارتفاعات اطراف منطقه مي باشد ، 
آن ها  جنگل،  د اخل  د ر  مي نمايند .  زيست 
بيشتر از گرازها كه جمعيت بااليي د ر د اخل 
همچنين  و  مي نمايند   تغذيه  د ارند ،  جنگل 
نيز  گاوسراها  و  گوسفند سراها  سراغ  به 

مي روند . 
اين  د ر  پلنگ  از  سرگين   23 مجموع  د ر 
و  تجزيه  نتيجه  كه  آمد ه  بد ست  منطقه 
تحليل آن ها به شرح نمود ار1 مي باشد . نكته 
جالب اين نمود ار، د رصد  باالي طعمه خواري 
امن  منطقه  د ر  اهلي  د ام هاي  از  پلنگ 
گلستانك و مناطق پيراموني آن مي باشد . 

همچنين د ر اين بررسي الشه هاي جانوران 
مختلفي كه بطور حتم توسط اين جانور از 
اند ، نيز ثبت گرد يد  كه به شرح  پا د رآمد ه 

نمود ار 2 مي باشد .
گله  سگ  مي گرد د ،  مشاهد ه  كه  همانطور 
الشه هاي  ميان  د ر  را  توجهي  قابل  نسبت 
يافت شد ه د اشت كه خود  نشان د هند ه عالقه 

شد يد  پلنگ به گوشت سگ مي باشد . 
د ر اسفند  1385، از يك پلنگ ماد ه همراه 
"منجير"  محد ود ه  د ر  يكساله اش  توله   2 با 
شد   عكسبرد اري  تله اي  د وربين هاي  توسط 

كه يك گاو 4 ساله را از پاي د رآورد ه بود ند . 
گاو  گرفته،  صورت  بررسي هاي  براساس 
نياز  پاسخگوي  روز   10 تا  حد اكثر  مذكور 
اين  باشد .  مي  پلنگ  خانواد ه  اين  غذايي 
اي،  هفته   7 د وره  يك  د ر  پلنگ  خانواد ه 
اطراف  روستاهاي  اهالي  از  را  اهلي  د ام   7
منطقه ربود ند  كه شامل 5 گاو و 2 گوسفند  

بود . 
نارضايتي  موجب  شد ت  به  وقايع  اين  بروز 
موفقيت  ليكن  بود ،  شد ه  منطقه  د امد اران 
تا  توله  د و  نمود ن  بزرگ  براي  ماد ه  پلنگ 
سن يك سالگي و پشت سر گذارد ن د وره 
و  مرگ  باالترين  كه  نخست  سال  حساس 
اميد وار  بسيار  مي د هد ،  رخ  آن  طي  مير 

كنند ه است. 
متأسفانه، طي سال هاي اخير، 7 قالد ه پلنگ 
توسط مرد م محلي د ر بخشهاي شمالي اين 
منطقه از پا د رآمد ه اند  كه عمد تا از طريق 
سموم  به  آنها  شكار  الشه  نمود ن  آغشته 

كشاورزي بود ه است. 
تيم  توسط  شد ه  يافت  طعمه  الشه   14 از 
تحقيقاتي د ر بخش هاي مختلف منطقه كه 
متعلق به مرد م محلي بود ه و توسط پلنگ از 
پا د رآمد ه بود ند ، 5 مورد  سگ گله و مابقي 
عمد تا گاو محلي بود ه كه خود  مبين تعارض 
بسيار شد يد  ميان پلنگ ها و د ام هاي اهلي 

است. 
براساس بررسي هاي صورت گرفته، ساليانه 
متعلق  گاو  رأس   20 تا   15 بين  حد اقل 

مانند   منطقه  شمال  روستاهاي  اهالي  به 
"منجير"،  "ناصرآباد "،  "كيكو"،  "چتن"، 
پلنگ ها  توسط  و...  نظير"  "د شت  "سماء"، 
 1 حد اقل  شك،  بد ون  و  مي آيند   د ر  پا  از 
يا 2 پلنگ نيز هر ساله توسط مرد م كشته 
هزار   400 حد اقل  احتساب  با  مي شود . 
مالي  گاو، خسارت  رأس  قيمت يك  تومان 

پلنگ ها به مرد م محلي كه عموما چند  گاو 
ميليون   6 از  بيش  ند ارند ،  بيشتر  معد ود  
تومان برآورد  مي گرد د  كه بسيار قابل توجه 
است. از اين رو، ضرورت د ارد  تا برنامه هاي 
پرد اخت خسارت براي مرد م محلي از سوي 
محيط زيست د رنظر گرفته شود  و د ر غير اين 
صورت پلنگ ها به سرعت نابود  خواهند  شد .

آيند ه مبهم پلنگ ها د ر البرز مركزي
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نمود ار1: رژيم غذايي پلنگ بر اساس سرگين ها د ر گلستانك

نمود ار2: الشه طعمه هاي شكار شد ه توسط پلنگ 
ي نيا
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آقاى محمد  حسين زاد ه تنها، 
 ،1343 متولد   على،  فرزند  
بان  است كه محيط  17 سال 
مناطق حفاظت شد ه مختلفى 
شمالى  خراسان  استان  د ر 
است. د شت هاى وسيع پناهگاه 
و  مياند شت  وحش  حيات 
كوه  هاى پارك هاى ملى سالوك 
و ساريگل شايد  بيشتر از همه 
ما اين محيط بان زحمت كش و 
شجاع را مى شناسند . فرد ى كه هرگاه حاد ثه اى رخ مى د هد  
از همه حاضر مى شود ، فرد ى كه د ر هركجا كه باشد   اول 
حيوانات آن منطقه احساس امنيت و آسايش مى كنند . او 

خيلى راحت با ما گفتگو و به قول خود ش د رد د ل مى كند .
اهل شهرستان اسفراين است و 4 فرزند  د ارد  كه آن ها هم به 
طبيعت عالقمند ند . پيش از آن كه محيط بان شود  شغل آزاد  
د اشته و كارهاى مختلفى انجام مى د اد ه است، مانند  رانند گى 

بولد زر، لوله كشى و نقاشى ساختمان.
عاشق بيابان و طبيعت است. كار يك محيط بان را خد مت 
كرد ن صاد قانه و حفاظت از آثار زيست محيطى  هم از جنبه 
منابع طبيعى و هم از نظر حيات وحش د ر چهارچوب قانون 
مى د اند . به نظر او يك محيط بان بايد  عالقه مند  به كارش 
باشد  ولى از آن مهم تر بايد  بومى منطقه باشد  تا مناطق را 
كامل بشناسد . وقتى از او مى پرسيم از كارتان راضى هستيد  
يا خير، تازه د رد د لش شروع مى شود . به نظر او محيط بانى 
افتاد ن، بى خوابى  از اسب و موتور  يعنى د ر كوه خوابيد ن، 
كشيد ن، ساعت ها د نبال شكارچى رفتن، د وربين كشيد ن د ر 

هواى گرم و سرد  و...
او مى گويد : "د ر كل، كارى كه آد م عالقه د اشته باشد  برايش 
سختى ند ارد ، اما از واقعيت ها نبايد  فرار كرد . محيط بانى كار 
بسيار سخت و خطرناكى است. ارتباطت با مرد م بايد  جورى 
باشد  كه نه مرد م را از د ست بد هى و د شمن تراشى كنى و 
نه جورى رفتار كنى كه مناطق از د ست بروند . من د ر كل 
با خالفكار قانونى برخورد  مى كنم ولى د ر ايران هميشه براى 
مامورينى كه كار مى كنند  و صاد قانه خد مت مى كنند  د شمن 

زياد  است."
د يد ن همه حيوانات او را خوشحال مى كند . به نظر او همه 
جانوران زيبايي هاى خاص خود  را د ارند  ولى بيشتر از همه 
از حركت گله هاى قوچ و ميش و كل و بز د ر د امنه و كوه ها 
لذت مى برد . تا به حال د ر پناهگاه حيات وحش مياند شت 
4 بار يوزپلنگ د يد ه است. د رواقع او و يكى از همكارانش و 
سرپرست منطقه بعد  از 10 سال براى اولين بار از يوزپلنگ 
اين منطقه فيلم برد ارى كرد ند . 3 بار د يگر طى گشت زنى 

بود ه است.
تا به حال 20 بار پلنگ را د ر پارك هاى ملى سالوك و ساريگل 
از فاصله هاى 30 تا 1000 مترى د يد ه است. او مي گويد : "د ر 
سال 70 د ر حالى كه با اسب مشغول گشت زنى د ر منطقه 
بود م، به يك گله  25تايي قوچ و ميش برخورد  كرد م كه يك 
پلنگ د ر كمين آنان بود . من از فاصله حد ود  100 مترى اين 
صحنه را مشاهد ه مي كرد م. هم مى ترسيد م و هم نمى خواستم 
اين صحنه را از د ست بد هم، هم پلنگ د ر د يد  من بود  و هم 
گله قوچ و ميش. خواستم جلوتر بروم كه پلنگ متوجه حضور 

من شد  و صحنه د نبال كرد ن را از د ست د اد م. حيف!"
د ر سال 72   " د ارد . مى گويد :  و جالب  زيبا  او يك خاطره 
همراه يك شكارچى پروانه د ار ايرانى مقيم آمريكا د ر كمين 
شكار نشسته بود يم. حول و حوش ساعت 4 بعد  از ظهر يك 
گله حد ود ا 20 تايي قوچ و ميش از جلوى كمينگاه ما رد  
مى شد ند . تا شكارچى آماد ه تيراند ازى شد  يك پلنگ به گله 
حمله كرد  و د رست به همان قوچى كه مورد  نظر شكارچى 

بود  حمله كرد ."
براى آقاى حسين زاد ه كه د ر سال 1384 به عنوان محيط بان 
آرزوى  بود ،  شد ه  برگزيد ه  شمالى  خراسان  استان  نمونه 

موفقيت و سالمتى د اريم.

از گوشه و كنار كشور چه خبر؟با محيط بانان

 1
اد اره كل محيط زيست استان اصفهان، د ر اقد امى 
اين  شد ه"  حفاظت  مناطق  "اطلس  ارزشمند  
مشتمل  كه  اطلس  اين  نمود .  منتشر  را  استان 
اد اره كل  اين  بر اطالعات مناطق تحت مد يريت 
است،  آن ها  نقشه هاى  و  انگليسى)  و  فارسى  زبان  د و  (به 
د اراى مجموعه اى از بهترين تصاوير حيات وحش اين استان 
است. عالقمند ان مى توانند  براى تهيه اين اطلس با اد اره كل 

محيط زيست استان اصفهان تماس حاصل نمايند .

 2
سال   80 از  بعد  
ايراني  زرد   گوزن 
د ر  زاد گاهش  به 
بازگشت.  ايالم 
زيست  محيط  كل  مد ير 
ايالم گفت: به منظور احيا و 
حفظ نسل گوزن زرد  ايراني 

د ر  رنو  تونل  منطقه  د ر  ناد ر جهاني  گونه  اين  از  راس   10
كوه هاي زاگرس استان ايالم رهاسازي شد . شايان ذكر است 
قمشلو  وحش  حيات  پناهگاه  و  خجير  ملى  پارك  د ر  كه 
از  نگهد ارى  و  رهاسازى  براى  محد ود ه هايى  نيز  اصفهان 

گوزن زرد  محصور شد ه و د رانتظار اين جانور مى باشند !!!

 3
از 72  بيش  الشه 
د ر  د لفين  قطعه 
سواحل كوه مبارك 
فارس،  خليج 
منطقه جاسك پيد ا شد . علت 
د قيق مرگ و مير د لفين ها 
تحت بررسي است. گفتني 

است 79 قطعه د لفين نيز، د وم مهرماه سال جاري د ر نواري 
13 كيلومتري د ر منطقه حد  فاصل كليرك تا بياهي بند ر 
جاسك تلف شد ند . د لفين هاي تلف شد ه سري اول از نوع 
معمولي و بيني بطري و نمونه هاي تلف شد ه سري د وم از 
خليج  از  بار  اولين  براي  نواري  گونه  كه  بود ند   نواري  نوع 

فارس گزارش شد ه است. 

 4
يك خرس قهوه اي 
از گونه هاي حمايت 
منطقه  د ر  شد ه، 
مينود شت  تخت 
بر  گلستان  استان  د ر 
آن  از  بعد   و  تصاد ف  اثر 
د رآمد .  پاي  از  تيراند ازي، 

اد اره كل محيط زيست  انسانى  جهانشاهي معاونت محيط 
ماموران  كه  ساعت  يك  از  بعد   د اد :  اد امه  گرگان،  استان 
محيط زيست به محل رسيد ند ، حيوان براثر ضربات متعد د  
تبر برروي جمجمه و سر از ميان رفته بود . شد ت ضربات به 
قد ري شد يد  بود ه كه سر خرس شكسته شد ه بود . د ست و 

پاي اين خرس نيز قطع شد ه بود . 

 5
اد اره كل محيط زيست استان گلستان، يك قالد ه 
نقاهت  د وران  گذراند ن  و  مد اوا  از  پس  را  پلنگ 
رهاسازي كرد . اين پلنگ كه به سبب بيماري به 
منطقه كمپينگ گلزار د ر پارك ملي گلستان پناه 
آورد ه بود  توسط مامورين گارد  اجرايي پارك جهت مد اوا به 
اد اره كل حفاظت محيط زيست د ر گرگان انتقال د اد ه شد . 
زيستگاه  به  جسمي،  وضعيت  بهبود   از  پس  مذكور  پلنگ 

خود  منتقل و رهاسازي گرد يد .

 6
استان  انتظامي  فرماند هي  رساني  اطالع  مركز 
سمنان اعالم كرد : يك قالد ه پلنگ د ر تصاد ف با 
تريلي د ر محور سمنان – د امغان (گرد نه آهوان) 
بزرگى  جثه  از  و  بود ه  نر  مزبور  پلنگ  شد .  تلف 

برخورد ار بود ه است.

 7
هفت بهله باالبان توسط اد اره كل محيط زيست 
مصاد ره  شكارچيان  از  شمالى  خراسان  استان 
براى  كه  ارزشمند   شكارى  پرند گان  اين  گرد يد . 
بخش هاى شمالى  از  عربى  د ر كشورهاى  فروش 
د ر  بود ند ،  شد ه  زند ه گيرى  جرگالن)  و  (راز  استان  اين 

زيستگاه هاى طبيعى خود  رهاسازى شد ند . 

 8
خود ،  طبيعي  منابع  وزارت  حمايت  با  روسيه 
جمعيت  احياي  براي  را  ساله اي  شش  برنامه  
كرد .  شروع  شمالي  قفقاز  د ر  ايراني  پلنگ  هاي 
به  زود ي حصارهاي حايل د ر پارك ملي سوخي 
از  پلنگ  ها  و  شد ه  نصب  مخصوصي  محوطه  ساخت  براي 
باغ  وحش هاي مختلف به سوخي منتقل خواهند   شد . بچه 
پايه گذار  مي  آيند ،  د نيا  به  محوطه   اين  د ر  كه  پلنگ  هايي 

جمعيت جد يد  د ر روسيه خواهند  بود . 

 9
تهران  استان  زيست  محيط  كل  اد اره  كل  مد ير 
اعالم كرد : "با شروع فصل سرما و بارش هاى برف 
جانوران  از  زياد ى  تعد اد   ارتفاعات،  د ر  پاييزى 
و  جاد ه ها  و  مسكونى  مناطق  حاشيه  به  وحشى 
مزارع كشاورزى پناه آورد ه اند . لذا ضمن هشد ار به ساكنين 
ملى  پارك هاى  و  مناطق حفاظت شد ه  حاشيه  روستاهاى 
خجير و سرخه حصار از آن ها د رخواست نمود  تا از ريختن 
غذا براى جانوران به شد ت خود د ارى نمايند ." بزرگيان افزود : 
"ماموران سازمان حفاظت محيط زيست د ر صورت نياز راسا 
مشكل كمبود  مواد  غذايي آن ها را مرتفع نمود ه. لذا د اد ن 
غذاى د ستى عالوه بر آنكه از جهت مد يريت حيات وحش 
صحيح نمى باشد ، باعث مسموميت يا بد غذايي براى حيات 
نظير  گوشتخوار  حيوانات  حضور  ازطرفى  مى شود .  وحش 
آسيب  احتمال  روستاها  اطراف  د ر  خرس  و  پلنگ  گرگ، 

رسيد ن به ساكنين را به همراه خواهد  د اشت."





زيست  غيرد ولتي  سازمان  يك  ايراني،  يوزپلنگ  انجمن 
محيطي، مستقل و غيرانتفاعي است كه از سال 1380 براي 
مي كند .  فعاليت  ايراني  يوزپلنگ  بازماند ه هاي  آخرين  حفظ 

اهد اف اين انجمن عبارتند  از:
1) مطالعه و تحقيق د ر مورد  5 گوشتخوار بزرگ جثه 

ايران و زيست بوم هاي مرتبط با آن ها؛
سطح  ارتقاي  منظور  به  عمومي  افكار  تنوير   (2
زيست، حيات وحش  محيط  مورد   د ر  جامعه  آگاهي 

و گوشتخواران بزرگ جثه؛
كاهش  منظور  به  كاربرد ي  راهكارهاي  ارائه   (3
تعارض ميان مرد م محلي و گوشتخواران بزرگ جثه، 

به خصوص يوزپلنگ؛
4) حفاظت از گوشتخواران بزرگ جثه و زيستگاه هاي 

آن ها، به ويژه يوزپلنگ.
براي كسب اطالعات بيشتر د رمورد  انجمن و فعاليت هاي آن 

با ما تماس بگيريد :
تلفن/فكس: 88005926 (021)

همراه: 09329082764 – 09133130756
نشانى پستى: 

تهران، صند وق پستى 14155-8549
نشانى د فتر: تهران، خيابان كارگر شمالى، روبروى مركز قلب، 

خيابان شكراهللا، پالك 5، طبقه د وم، واحد  5
پست الكترونيك: 

info@iraniancheetah.org
وب سايت:

www.iraniancheetah.org 

يوزنامه خبرنامه د اخلي انجمن يوزپلنگ ايراني است 
كه براي اطالع رساني پيرامون فعاليت هاي اين انجمن 
د رباره يوزپلنگ و ساير گونه هاي حيات وحش د ر 
هيأت  تالش  نهايت  مي گرد د .  توزيع  و  تهيه  كشور 
به صورت  را  خبرنامه  اين  تا  است  آن  بر  تحريريه 
فصلنامه د ر اختيار د انشجويان، اساتيد ، كارشناسان، 
مد يران، محيط بانان و عالقه مند ان قرار د اد ه و د ر 

اين راه، نيازمند  همياري و همفكري شما هستيم.

سرد بير: 
فاطمه حسينى زوارئى

ويرايش اد بى: 
نازنين نظرى فرد وس

صفحه آرايي: 
حميد  رضا ميرزاد ه

همكاران اين شماره: 
مرتضى اسالمى د هكرد ى

نريمان اسماعيلى 
كامبيز براد راني

محمد  بهشتى زواره
احسان جنتي

اصغر حسين زاد ه 
عبد الحسين رضايي پور

محمد  صاد ق فرهاد ى نيا 
احسان محمد ي

باقر نظامى
يعقوب نوري 

منطقه  نيا-  فرهاد ى  صاد ق  محمد   پژوهش:  سرويس 
شكار ممنوع بهكد ه رضوى واقع د ر مجاورت منطقه حفاظت 
شد ه قرخود  و پارك ملى گلستان، حاشيه اى ترين زيستگاه 
 50 از  كمتر  فاصله  د ر  كه  رود   مى  شمار  به  ايرانى  يوز 
كيلومترى مرز ايران و تركمنستان د ر استان خراسان شمالى 
واقع شد ه است. اين منطقه از د يرباز يكى از زيستگاه هاى 
اين گونه د ر كشور به شمار مى رفته ولى كمتر تالشى براى 

ثبت يوز د ر آن صورت گرفته است. 
فاصله  از  يوز  قالد ه  يك   1360 د هه  ميانى  سال هاى  د ر 
نزد يك توسط مهند س جورابچيان د ر اين منطقه مشاهد ه 
شد ه است. همچنين د ر سال هاى اخير، تالش هايى توسط 
آقاى هرمز اسد ى و همچنين كارشناسان اد ارات كل محيط 
كسب  براى  شمالى  خراسان  و  گلستان  استان هاى  زيست 
گزارش  مستند ترين  گرفت.  صورت  آن  وجود   از  اطمينان 
مربوط به مشاهد ه يوز د ر زمستان 1381 است كه 2 قالد ه 
يوز بالغ د ر ميان برف سنگين به مد ت يك ساعت مشاهد ه 
شد ند . همچنين، د ر اوايل مهرماه سال جارى نيز يك يوز 

توسط يكى از اهالى بهكد ه رضوى مشاهد ه گرد يد .
از تابستان سال جارى، انجمن يوزپلنگ ايرانى با همكارى 
اد اره كل محيط زيست استان خراسان شمالى مطالعه اى 
را براى بررسى وضعيت اين گونه د ر اين منطقه آغاز نمود . 
كسب  و  گذشته  مشاهد ات  آورى  جمع  از  پس  ابتد ا،  د ر 
اطمينان از صحت آن ها، محد ود ه بالقوه زيست اين جانور 
تعيين گرد يد ه و سپس اقد ام به نصب د وربين هاى تله اى 
به  خرگوش  وضعيت  د رباره  مطالعاتى  همزمان،  گرد يد . 
عنوان يك غذاى مهم يوز د ر اين منطقه د رحال انجام است 
تا از طريق نمونه برد ارى سيستماتيك د ر قالب كواد راتهايى 
به نمايه اى از فراوانى نسبى اين جانور د ر بخش هاى مختلف 
منطقه رسيد ه شود . شايان ذكر است كه اين منطقه د اراى 
بالغ بر حد ود  150 رأس آهو بود ه و د ركنار آن،  جمعيتى 

جمعيت هايى از قوچ و ميش و كل و بز را د ر خود  جاى د اد ه 
است. خرس قهوه اى و پلنگ نيز از د يگر گونه هايى هستند  
كه د ر كنار مطالعه روى يوز، مورد  توجه قرار د ارند . د رحال 
حاضر 5 د ستگاه د وربين تله اى د ر بخش هاى مختلف منطقه 
از گراز،  د رحال كار بود ه و د ر برد اشت اول تنها تصاويرى 
خرگوش و آهو به ثبت رسيد . طى پروژكتوركشى هاى شبانه 
مشاهد ه  وحشى  گربه  و  گوركن  روباه،  خرگوش،  آهو،  نيز 
گرد يد . پيش از شروع مطالعه د رباره يوز د ر اين منطقه، على 
الفتى از اعضاى انجمن موفق به تهيه فيلمى كوتاه از يك 

پلنگ بالغ د ر اين منطقه شد ه بود . 

بهكد ه رضوى زيستگاه احتمالى يوزپلنگ

انجمن يوزپلنگ ايرانى از كليه شركت ها  د عوت مى كند  تا با استفاد ه از تصاوير جانوران 
ميهنان  به هم  د ر جهت شناخت حيات وحش كشور  د ر بسته هاى خود   ايران  گياهان  و 
عزيز كمك كنند . كليه شركت ها اعم از توليد ى، خد ماتى، مسافرتى و ... مى توانند  با چاپ 
اين  د ر  موثر  گامى  مورد  حيات وحش كشور،  د ر  كوتاه  مطلب  يا يك  و  اسامى  تصاوير، 

حركت ملى برد ارند . 
شركت هاى محترم براى تهيه تصاوير و مطالب مى توانند  به وب سايت انجمن به آد رس    
WWW.iraniancheetah.org مراجعه كرد ه و يا از طريق تلفن با انجمن تماس حاصل 

فرمايند .

انجمن يوزپلنگ ايرانى 
تعد اد ي محد ود ، از 

انواع د وربين تله اى د ر 
اختيار د ارد . عالقه مند ان 

مى توانند  جهت خريد  اين 
د وربين ها از طريق تلفن 
و Email با انجمن تماس 

حاصل فرمايند .

انجمن يوزپلنگ ايرانى 
تعد اد ي محد ود ، از

انواع د وربين تله اى د ر 
اختيار د ارد . عالقه مند ان 

مى توانند  جهت خريد  اين 
د وربين ها از طريق تلفن
و Email با انجمن تماس

حاصل فرمايند .
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