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اد   امه د   ر صفحه 2

د      و فصل نامه د      اخلي انجمن يوزپلنگ ايراني

سرمقاله

سال 1389، سالى براى پلنگ ها
بزرگ جثه  گربه سانان  ميان  در  فرهادى نيا-  محمدصادق 
دنيا، پلنگ داراى گسترده ترين پراكنش است به طوري كه 
در بخش هاى وسيعى از دو قاره بزرگ آسيا و آفريقا زيست 
آن  مكرر  حضور  و  وسيع  پراكنش  اين  دليل  به  مى نمايد. 
در  جانور  اين  به  همواره  گذشته  از  مستند،  فيلم هاى  در 
حال انقراض به عنوان يك گربه عادى و فراوان نگريسته 
مى شده است، درحالي كه تنها شايد بتوان فراوانى آن را در 
ساوانا و جنگل هاى بارانى آفريقا درحد مناسب دانست كه 
به راحتى از آن ها فيلم بردارى شده و حتى در برخى نقاط، 

مجوز قانونى شكار پلنگ صادر مى گردد. 
ولى اين ماجرا روى ديگرى نيز دارد؛ از 9 زيرگونه شناخته شده 
ارزيابى  اساس  بر  زيرگونه   5 وضعيت  تنها  دنيا،  در  پلنگ 
صورت گرفته توسط اتحاديه جهانى حفاظت (IUCN) در 
طبقه «به شدت در معرض خطر» يا «در معرض خطر» قرار 
دارند و جالب آنكه همه اين 7 زيرگونه آن ها در قاره آسيا 

زيست مى نمايند. 

سومين بزرگداشت 
«روز حفاظت از يوزپلنگ» 

برگزار شد
صفحه 8

به پيشباز سال پلنگ!
صفحه 3
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اين  از  يكى  قلمرو  آسيا  غرب 
است،  آسيايى  پسرعموى   8
 Persian يا  ايرانى  پلنگ  يعنى 
كشورهاى  در  كه   Leopard
افغانستان،  و  پاكستان  تركيه، 
استقالل يافته  تازه  كشورهاى 
عراق  روسيه،  سابق،  شوروى 
زيست  ايران  همچنين  و 
ايرانى  پلنگ  جمعيت  مى نمايد. 
خود  انتشار  حوزه  سرتاسر  در 
نبوده  فراتر  قالده   1300 از 
در  آن  درصد   65 حداكثر  كه 
در  ويژه  به  ما،  كشور  مرزهاى 
بر  مى برند.  سر  به  شمالى  نيمه 
منتشرشده،  برآوردهاى  اساس 
 850 تا   550 ميزبان  ايران 
به  است؛  ايرانى  پلنگ  قالده 
سرنوشت  تنها  نه  ديگر،  عبارت 
بلكه  آسيايى،  يوزپلنگ 
در  نيز  ايرانى  پلنگ  سرنوشت 

است. ايرانيان  دستان 
مطالعات چه مى گويند؟

صورت گرفته  مطالعات  اساس  بر 
مناطق  در  پلنگ  زمينه  در 
 100 از  بيش  كشور،  مختلف 
به   1380 سال  از  پلنگ  قالده 
انسانى  مختلف  عوامل  دليل 
مسموميت  شكار،  مانند 
پا  از  جاده اى  تصادفات  و 
معادل  رقم  اين  كه  درآمده اند 
است.  سال  در  قالده   15 حدود 
موارد  بيشترى  تعداد  بايد  البته 
گزارش و منتشر نشده را نيز به 

افزود. تلفات  اين 
از  استفاده  با  صورت گرفته  مطالعات  ديگر،  سوى  از 
پرده  جديدى  واقعيت هاى  از  تله اى  دوربين هاى  فناورى 
تصاوير  نبوديم.  آشنا  آن  با  پيش تر  كه  است  برداشته 
نشان  بمو  و  ساريگل  هم چون  مناطقى  در  گرفته شده 
از  پيش  كه  است  آن  از  كمتر  پلنگ  جمعيت  كه  داده 
حاكى  منتشرشده  مطالعات  عالوه،  به  مى شد.  تصور  اين 
پايين ترين  بزرگ جثه،  گربه سان  اين  كه  است  آن  از 
حتى  و  كشور  گربه سانان  ميان  در  را  زادآورى  نرخ 
استثنايى،  موارد  جز  و  دارد  كشور  گوشتخواران  ميان 
هيچگاه نتوانسته بيش از 2 توله را به سال دوم زندگى 
درحالى  اين  و  برساند  است،  مادر  از  استقالل  مرز  كه 
است كه بخش قابل توجهى از اين موارد، تنها يك توله 
آنكه  حال  بوده است.  زايمان  هر  در  مادر  تالش  حاصل 
گربه سانان،  ساير  ميان  در  توله   2 حداقل  نمودن  بزرگ 
عادى و رايج است. براى نمونه، ميانگين تعداد توله هاى 
سه  تا  دو  كاراكال،  و  ايرانى  يوزپلنگ  مانند  گربه سانانى 
پايين  توليد  بر  دال  اطالعات،  اين  همه  است.  قالده 
كاهش  باعث  اين  و  است  كشورمان  گربه سان  بزرگترين 
نرخ رشد جمعيت آن مى شود. از سوى ديگر، خشكسالى 
براى  محدودكننده اى  عامل  احتماالً  گذشته  سال هاى 
پلنگ  طعمه هاى  عنوان  به  ُسم  داران  جمعيت  افزايش 
شرايط  كه  داشت  انتظار  نمى توان  رو  همين  از  و  بوده 

باشند. داشته  جمعيت  افزايش  براى  مساعدى  طبيعى 
زمينه  در  صورت گرفته  متعدد  بررسى هاى  همچنين 
كشور،  مختلف  زيستگاه هاى  در  پلنگ  غذايى  رژيم 
مبين آن است كه ُسم دارانى هم چون كل و بز و قوچ و 
ميش طعمه هاى مورد عالقه و ارجح پلنگ هستند، حال 
شكارشان  دشوارى  دليل  به  گراز  مانند  گونه هايى  آنكه 
سم داران،  ميان  در  مى روند.  شمار  به  بعدى  گزينه هاى 
جوان ها  و  ماده ها  از  بيش  نيز  مسن  قوچ هاى  و  كل ها 

مى شوند.  داده  ترجيح 

سال 1389، 
سالى براى پلنگ ها  

واقعيت هاى تلخ
به منظور انجام مطالعات جامع در زمينه پلنگ، نمونه بردارى 
اخير  سال هاى  در  كشته شده  پلنگ هاى  از  گسترده اى 
برخى  از  صورت گرفته  الشه گشايى  آمده است.  عمل  به 
پلنگ هايى كه طى سال هاى اخير در اطراف سكونتگاه هاى 
و  كرده  آشكار  را  تلخى  واقعيت  آمده اند،  در  پا  از  انسانى 
دليل  به  پلنگ ها  آن هاست.  معده  كامل  بودن  خالى  آن 

گرسنگى به روستاها رو آورده اند. 
همچنين در بررسى دست اين پلنگ ها آثارى از جراحت 
يا عفونت به دليل فرورفتن تيغ تشى يافت شد. بررسى 
دارد،  وجود  مناسب  طعمه  كه  مناطقى  در  سرگين ها 
نشان داده كه تشى به ندرت در رژيم غذايى اين جانور 
داراى جايگاه است. چون مبارزه با آن نه تنها در ايران 

زيستگاه هاى  همه  در  بلكه 
پلنگ، دشوار و به دليل احتمال 

جراحت پرخطر و نادر است.
تصور عمومى

اظهار  واقعيت ها،  اين  وجود  با 
راستاى  در  ديدگاه ها  و  نظرها 
براى  نيست؛  ايرانى  پلنگ  حفظ 
تلفات  كارشناسان  برخى  نمونه، 
باالى پلنگ به ويژه در سال هاى 
اخير را گاه به افزايش جمعيت و 
تعبير  آن  وضعيت  بودن  مناسب 
باتوجه  آنكه  از  غافل  اند.  نموده 
اين  از  عمده اى  بخش  بروز  به 
سكونتگاه هاى  نزديكى  در  تلفات 
كمبود  مبين  پديده  اين  انسانى، 
در  طبيعى  طعمه هاى  نبود  يا 
بالطبع  و  باالدست  ارتفاعات 
گوشتخواران  اين  شدن  نزديك 
است  انسانى  سكونتگاه هاى  به 
به  پلنگ.  جمعيت  افزايش  نه  و 
تعارض  افزايش  ديگر،  عبارت 
به  منجر  پلنگ،  و  محلى  مردم 
افزايش گزارش هاى مربوطه و به 
اشتباه تعبير به افزايش جمعيت 
شده است. از سوى ديگر، برخى 
قوچ ها  شكار  كه  باورند  اين  بر 
زيستگاه ها  در  مسن  كل هاى  و 
منطقه  آن  سالمت  حفظ  باعث 
كه  است  درحالى  اين  و  شده 
انسان به دست خود مناسب ترين 
در  پا  از  را  پلنگ  طعمه هاى 
با  نبايستى  عالوه  به  مى آورد. 
از  كل  و  قوچ  اگر  كه  خيال  اين 
همچنان  گرازها  ولى  رفت،  بين 
حفظ  اميد  به  هستند  فراوان 

پلنگ در كشور باشيم. 
سال پلنگ؛ درنگى براى پلنگ ايرانى

«سال  ايران  در   1389 سال  ايرانى،  گاهنامه  اساس  بر 
سال ها  يا  روزها  نام گذارى  پيشينه  دارد.  نام  پلنگ» 
نيست  طوالنى  چندان  جانورى،  گونه هاى  حفظ  براى 
روسيه،  در  دارد؛  وجود  آن  از  موفقى  تجربيات  ولى 
آمور  پلنگ  سيبرى،  ببر  براى  بزرگداشتى  روزهاي 
سالى  نيز  اخيراً  مى كنند.  برگزار  سيبرى  درناى  و 
چنين  شده بود.  نام گذارى  الك پشت ها  حفظ  براى 
و  تصميم گيرندگان  بيشتر  توجه  باعث  مناسبت هايى 
آينده  و  جانورى  گونه هاى  اين  اهميت  به  مردم  عموم 
مناسبت هايى  چنين  گره خوردن  آن هاست.  روشن  غير 
بر  اجتماعى  پديده هاى  يا  نوستالژيك  رويدادهاى  با 
نمونه،  براى  افزود.  خواهد  آن ها  ارزشمندى  و  موقعيت 
از  حفاظت  روز  عنوان  به  ايران  در  شهريورماه  نهم 
حتى  و  است  داشته  چشمگيرى  موفقيت  از  يوزپلنگ، 
و  نام گذارى   براى  نيز  المللى  بين  نهادهاى  از  بسيارى 

نموده اند. استقبال  روز  اين  المللى  ين  ثبت 
است  شايسته  آمده،  پيش  فرصتى  چنين  كه  حال 
مردم نهاد  تشكل هاى  و  كارشناسان  عالقه مندان، 
و  مشورت  با  وحش  حيات  حفظ  زمينه  دست اندركار 
ارتقاى  راستاى  در  آن  از  و  شمرده  مغتنم  را  آن  همدلى 
به  ايرانى  پلنگ  حفظ  براى  عمومى  و  تخصصى  دانش 
نحو مطلوب استفاده برند. همان طور كه مالحظه گرديد، 
دانش منتشرشده در زمينه اين گربه سان ارزشمند، اندك 
دست اندركاران  همه  براى  پلنگ  سال  اين،  بر  بنا  است 
مردم نهاد،  سازمان هاى  و  وحش  حيات  از  حفاظت  امر 
آموزشى  برنامه هاى  برگزارى  با  تا  است  مغتنمى  فرصت 
و مطالعات و پژوهش هاى علمى به كسب دانش و ارتقاى 
آگاهى عمومى درباره پلنگ ايرانى و لزوم حفاظت از آن 

كمك نمايند. 

سال پلنگ براى همه 
دست اندركاران امر 

حفاظت از حيات وحش 
و سازمان هاى مردم نهاد، 
فرصت مغتنمى است تا 
به كسب دانش و ارتقاى 

آگاهى عمومى درباره پلنگ 
ايرانى و لزوم حفاظت از 

آن كمك نمايند 

پلنگ كشته شده در ياسوج / عكس: شافعى
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الميرا  و  جعفرزاده  فرشيد  پژوهش:  گروه 
شعربافي - با حمله و ورود مغول ها به ايران، 
ايران  فرهنگ  از  تاثيرپذيرى  بر  افزون  آنان 

هنوز  كه  فرهنگي  اثرات  اين  از  يكي  گذاردند.  اثر  آن  بر 
از  تعدادي  نام  نهادن  است  مانده  زنده  ايرانيان  بين  در 
ريشه  فرهنگ،  نوع  اين  البته  كه  سال هاست  بر  جانوران 
سال هاي  اقوام  اين  دارد.  ميانه  آسياي  تركان  رسوم  در 
گوسفند،  اسب،  شامل:  جانوران  برخي  نام  به  را  مختلف 
خرگوش،  پلنگ،  گاو،  موش،  خوك،  سگ،  مرغ،  ميمون، 
سوسمار و مار نام گذاري مي كردند. اين رسم كه همچنان 
در  جانوران  اهميت  از  نشان  است  جاري  ايرانيان  بين  در 
اساس،  اين  بر  دارد.  ما  پيشينيان  و  مختلف  اقوام  زندگي 
سال پيش رو يعني سال 1389« سال پلنگ» خواهد بود. 
ارزش هاي  بر  افزون  كه  است  باشكوهى  گربه سان  پلنگ، 
ظاهر  و  رفتار  نوع  سبب  به  وحش  حيات  در  اكولوژيك 
زيبايش در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع انساني جايگاه 
ويژه  و پر رنگى دارد و پراكنش اصلي بزرگترين زيرگونه آن 
«Panthera pardus saxicolor» در ايران است. پلنگ 
به سبب توانايي بسيار زياد در سازگاري با شرايط متنوع، 

روزگاري در بيشتر نقاط ايران ديده مي شد ولي به داليل 
اين  جمعيت  شكار،  و  زيستگاه  تخريب  هم چون  متعددي 
گونه ارزشمند، بسيار كاهش يافته و عمدتاً به زيستگاه هاى 
به  ايراني  يوزپلنگ  انجمن  شده است.  محدود  هم  از  جدا 
بهانه فرا رسيدن اين سال، وضعيت نگران كننده و وخيم 
جمعيت پلنگ در كشور و نيز با استفاده از تجربه  سال ها 
در  ايران  گربه سان  بزرگ ترين  اين  با  رابطه  در  پژوهش 
ايراني  پلنگ  از  حمايت  منظور  به  كشور،  مختلف  نقاط 
پايدارترين  كه  آنجا  از  دارد.  اجرا  دست  در  را  برنامه هايي 
شكل حفاظت از حيات وحش، حفاظتي با مشاركت مردم 
تنوير  پايه  بر  برنامه هاي  است.  علمي  اصول  مبناي  بر  و 
افكار عمومي و افزايش آگاهي مردم در رابطه با پلنگ در 
از  بود.  خواهد  استوار  علمي  پژوهش هاي  اساس  بر  كشور 
برنامه هايي كه در اهداف كوتاه و ميان مدت خود در نظر 
پلنگ،  معرفي  فرهنگي  محصوالت  تهيه  به  مي توان  دارد 
در  خبررساني  و  آموزشي  كارگاه هاي  و  همايش  برگزاري 

محلي  جوامع  آگاه سازي  و  آموزش  رسانه ها، 
طرح  هم چنين  و  پلنگ  زيستگاه  حاشيه 
جنبه هاي  با  رابطه  در  پژوهشي  موضوعات 
مختلف حفاظت از پلنگ اشاره نمود، شناساندن پلنگ به 
نسبت  مردم  حساس ساختن  و  اجتماع  مختلف  طيف هاي 
تعامل  شاهد  آينده،  در  تا  است  كشور  در  آن  وضعيت  به 
اصولي جوامع انساني با پلنگ باشيم به طوري كه روند رو 
در  و  حاضر  حال  در  شود.  متوقف  آن  جمعيت  كاهش  به 
بر  مقدمه اي  عنوان  به  ايراني  پلنگ  پوستر  راستا  همين 
اين امر با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير 
سازمان ها و تشكل هاى فعال در اين زمينه، در دست تهيه 
همه جانبه  برنامه  يك  آغاز  برنامه ها  اين  كه  آنجا  از  است. 
را  خود  آمادگي  ايراني  يوزپلنگ  انجمن  است،  گسترده  و 
موسساتى  و  اداره ها  گروه ها،  افراد،  همه  با  همكاري  براي 
كه عالقه مند به شركت در اين حركت ملي هستند اعالم 
خود  پيشنهادهاى  مي توانند  عالقه مند  افراد  مي دارد. 
 88005926 تلفن هاي  شماره  طريق  از  باره  اين  در  را 
ميان  در  ما  با   09111154761 و   09113756709 يا 

بگذارند.

به پيشباز سال پلنگ!

برادرانى-  كامبيز  پژوهش:  گروه 
قرقاول هاى موجود در ايران از گونه قرقاول 
نام  با   (Common Pheasant) معمولى 
هستند.   Phasianus colchicus علمى 
اين گونه فقط در قاره آسيا به طور طبيعى 

پرنده  اين  از  زيرگونه  يا  نژاد  چندين  و  مى شود  ديده 
دو  شده است.  شناسايى  قاره  اين  مختلف  نواحى  در 
زيرگونه چينى و مغولى اين گونه به منظور استفاده از 
گوشت و پرورش به كشورهاى مختلف اروپايى، شمال 
آفريقا و هم چنين كانادا و آمريكا برده شده اند. در اين 
كشورها قرقاول هاى وارداتى را در مجتمع هاى صنعتى 
نام هاى  و  مى دهند  پرورش  خصوصى  شكارگاه هاى  و 
اين  براى  پرورش دهنده  كشور  حسب  بر  را  مختلفى 
گونه به كار مى برند؛ از جمله آمريكايى، ايزابل و چندين 

نام ديگر.
از  و  است  كشور  شمال  ايران،  در  گونه  اين  پراكندگى 
رودخانه  تا  شرقى  آذربايجان  در  ارس  رود  كناره هاى 
مى شود.  ديده  رضوى  خراسان  استان  در  هريرود  مرزى 
ظاهرى  تفاوت هاى  و  جغرافيايى  پراكندگى  به  توجه  با 
اندك، چهار زيرگونه از اين پرنده در كشور ما شناسايى 

شده است. شامل: 
 :(P.c.colchicus) ارسبارانى  يا  قفقازى  قرقاول   .1
و  قفقاز  جنوب  كشورهاى  در  نژاد  اين  اصلى  پراكنش 
شرق تركيه است. در ايران، گزستان ها و تمشك زارهاى 
ساحل رودخانه ارس و دشت مغان در شمال غربى كشور، 

زيستگاه اين زيرگونه اند.
 :(P.c.talishensis) گيالنى  يا  تالشى  قرقاول   .2
پراكنش اصلى اين نژاد در جنوب شرقى قفقاز و استان 
چالوس  تا  آستارا  از  ايران  در  زيرگونه  اين  است.  گيالن 

ديده مى شود.
 :(P.c.persicus) ايرانى  يا  مازندرانى  قرقاول   .3

استان هاى مازندران و گلستان از حدود چالوس تا پارك 
نواحى  در  است.  نژاد  اين  اصلى  زيستگاه  گلستان،  ملى 
ديده  نيز  تركمنستان  كشور  با  گلستان  استان  مرزى 

مى شود.
4. قرقاول سرخس (P.c.principalis): پراكنش اصلى 
غربى  شمال  تركمنستان،  شرقى  جنوب  در  نژاد  اين 
افغانستان و شمال شرقى ايران است. جنگل هاى اطراف 
استان  در  تندوره  ملى  پارك  و  هريرود  مرزى  رودخانه 
در  زيرگونه  اين  اصلى  زيستگاه هاى  از  رضوى  خراسان 

ايران به شمار مى روند.
ايران،  در  موجود  قرقاول  زيرگونه  چهار  تفاوت هاى  از 
اشاره  بال ها  در  سفيد  رنگ  به  مى توان  اندازه  بر  افزون 
كرد؛ به طورى كه ميزان رنگ سفيد در بال ها با تغيير 
زيستگاه از غرب به شرق ايران افزايش مى يابد. در نژاد 
قرقاول سرخس، بيشترين مقدار سفيدى در بال ها ديده 
مى شود ولى در نژاد ارسبارانى، رنگ سفيد در بال ها به 

كم ترين حد مى رسد. 
از ويژگى هاى اصلى زيرگونه هاى قرقاول معمولى موجود 
است  نر  در جنس  سياه گردن  طوق  داشتن  ايران،  در 
كه آن ها را از زيرگونه هاى غير بومى متمايز مى سازد. 
چينى  نژادهاى  ويژه  به  پرنده  اين  ديگر  نژادهاى  در 
(P.c.torquatus) و مغولى (P.c.mongolicus)، طوق 
هم چنين  و  مى شود  ديده  نر  جنس  در  گردن  سفيد 
زيرگونه  دو  اين  نر  جنس  در  سر  كنارى  گوش پرهاى 
بلندتر است. رنگ جنس ماده نيز در اين دو نژاد بسيار 
نژاد  چهار  با  را  آن ها  اساسى  تفاوت  كه  است  روشن 

بومى كشور ما مشخص مى سازد.
مجوز  با  اخير  سال هاى  در  متاسفانه 
وزارت جهاد كشاورزى و سازمان محيط 
و  چينى  بومى  غير  نژاد  دو  زيست، 
مغولى به منظور توليد گوشت و پرورش 
در  پرنده  اين  پرورش  صنعتى  مجتمع هاى  از  شكار 
شده است.  ايران  وارد  كانادا  ويژه  به  غربى  كشورهاى 
دو  از  قرقاول  پرورش  صنعتى  مجتمع  چند  هم اكنون 
زيرگونه غير بومى چينى و مغولى در استان هاى يزد، 
سمنان، مازندران و فارس وجود دارد. متاسفانه در اين 
مجتمع ها افزون بر گوشت، تخم، جوجه و قرقاول هاى 
و  مى رسند  فروش  به  انبوه  به  صورت  نيز  زنده  بالغ 
خانه  در  زينتى  پرنده  عنوان  به  را  آن  بسيارى  حتى 
يك  تنها  اگر  كه  مى كنند  نگهدارى  خود  باغ هاى  يا  و 
قطعه از اين نژادهاى غير بومى چينى و مغولى كه با 
مشخص  كامًال  نر  جنس  گردن  در  سفيد  طوق  داشتن 
مناطق  وارد  عمد  غير  و  نادانسته  صورت  به  هستند 
تداخل  شوند  ما  كشور  قرقاول  بومى  نژادهاى  زيست 
كه  مى آيد  وجود  به  ايران  قرقاول هاى  بين  در  نژادى 
چهار  كه  است  حالى  در  اين  است.  جبران  قابل  غير 
نژادهاى  خالص ترين  از  ايران  در  موجود  قرقاول  نژاد 

اين گونه در دنيا هستند.
پرسش مهم اين است كه چرا با اين كه چهار زيرگونه 
هر  و  مى كنند  زندگى  ما  دركشور  پرنده  اين  از  نژاد  يا 
چهار نژاد در معرض خطر انقراض هستند وزارت جهاد 
وارد  مجوز  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  و  كشاورزى 
را  مغولى  و  چينى  بومى  غير  نژادهاى  مادر  گله  كردن 
بومى  نژادهاى  تهديدكننده  نژاد،  دو  اين  كه  مى دهد 
نگيرد،  صورت  موثرى  اقدام  كه  صورتى  در  و  هستند 
خلوص نژادى قرقاول هاى موجود در ايران را در آينده اى 

نه چندان دور از بين خواهند برد.

قرقاول هاى ايران، در معرض خطر
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بسيار متشكريم

انجمن يوزپلنگ ايراني د  ر راستاي فعاليت هاي پژوهشي و 
آموزشي خود  ، همواره از كمك هاي مالي و معنوي د  وستان 
از  برد  ه است.  بهره  ايران  وحش  حيات  به  عالقه مند  ان  و 
اين رو، بر خود   الزم مي د  انيم تا تشكر خود را از اين عزيزان 

اعالم داريم. 
مديريت محترم پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي 
محيط  كل  اداره  زيست،  محيط  حفاظت  سازمان 
و  چهارمحال  تهران،  اصفهان،  استان هاى  زيست 
بختيارى، خراسان رضوى، سمنان، زنجان، گلستان، 
زيست  محيط  حفاظت  اداره  يزد،  و  مازندران، 
شهرستان هاى درگز، سبزوار، نائين، بافق، مهريز و 
انتشارات  شركت  (ارم)،  تهران  وحش  باغ  چالوس، 
فني ايران، شركت سهالن، موسسه طبيعت گردان، 
كتايون افشار، محبوبه شيرخورشيدي، فخرالسادات 
سيماى  چهارم  شبكه  ذوالفقاري،  عليرضا  غنى، 
دفتر  طاليى،  انتشارات  ايران،  اسالمى  جمهورى 
 (SGP) برنامه كمك هاى كوچك سازمان ملل متحد
و پروژه حفاظت از تنوع زيستى در سيماى حفاظتى 

زاگرس مركزى. 

اخبار

گزيده خبرهاى 
داخلى انجمن

كل  اداره  در  ايرانى»  «پلنگ  آموزشى  نشست  برگزارى   
حفاظت محيط زيست لرستان (تيرماه)

آشنايى  براى  خرس ها»  «دنياى  فيلم  تدوين  و  ترجمه   
كودكان و نوجوانان محدوده زاگرس مركزى (مردادماه)

 طراحى و چاپ بروشور آموزشى آشنايى با تنوع زيستى 
سميرم (مهرماه)

 شركت دكتر معماريان و دكتر محمدى از اعضاى انجمن 
در دوره آموزشى در كشور ناميبيا (آبان و آذرماه)

منظور  به  و  اعضا  حضور  با  يوزپلنگ  عصرانه  برگزارى   
اطالع رسانى درباره فعاليت ها (آذرماه)

منظور  به  زاگرس»  «نداى  گاهنامه  انتشار  و  طراحى   
پوشش بخشى از فعاليت هاى پروژه حفاظت از تنوع زيستى 

در سيماى حفاظتى زاگرس مركزى (آذرماه)
 انتخاب كتاب فرهنگنامه حيات وحش به عنوان «كتاب 

سال دانشجويى» و «كتاب فصل» (آذرماه)
 برگزارى كارگاه آموزشى «آشنايى با پلنگ ايرانى» براى 

اعضا و داوطلبان انجمن (دى ماه)
پارك  در  كوهستان»  جهانى  «روز  نمايشگاه  در  شركت   

قيطريه تهران (دى ماه)
شبكه 5  از  فيلمسازى  گروه  به  مشاوره  ارائه  و  همكارى   
در  يوزپلنگ  درباره  قسمتى  ساخت  براى  فرانسه،  تلويزيون 

قالب مجموعه مستند «انقراض» (بهمن ماه)
 چاپ پوستر آموزشى يوزپلنگ آسيايى

 چاپ برنامه هفتگى يوزپلنگ، ويژه دانش آموزان

گروه مستند- انجمن يوزپلنگ ايرانى در راستاي اهداف آموزشي 
خود و به پشتوانه سال ها تالش در عرصه تحقيقات در زمينه 
حيات وحش، از سال 1387 بخشى با عنوان مستندسازى در 
زمينه حيات وحش در ساختار خود ايجاد نموده است. سرپرستى 
اين بخش بر عهده فتح اهللا اميرى است كه پيش از اين، آثارى 
هم چون «آب را گل نكنيم»، «ميراث مهرعلى»، «كوچه بن بست»، 
«سرود ملى»، «حيات وحش ايالم» و «زندگى در كسوف» را در 
كارنامه كارى خود دارد هم چنين، كسب جوايز متعدد ملى از 
جمله بهترين فيلم «جشنواره آغازى بر يك پايان» براى مستند 
آب را گل نكنيم، برترين پايان نامه دانشكده صداوسيما، كسب 
مقام در «جشنواره دانشجويان سراسر كشور»، تقدير و جايزه 
ويژه هيات داوران از «جشن خانه سينما» و «جشنواره برترين 
مستندهاى سال ايران» براى مستند حيات وحش ايالم،  ديپلم 
افتخار بهترين كارگردانى فيلم مستند «جشنواره بين المللى فيلم 
فجر» و «بهترين فيلم مستند مراكز صداوسيماى ايران» در سال 
1388 براى مستند زندگى در كسوف از ديگر دستاوردهاى او در 
عرصه فيلم سازى به شمار مى رود.  براى تشخيص دقيق بيمارى 
به بيمارستان آموزشى دام هاى كوچك دانشكده دامپزشكى 
دانشگاه تهران منتقل شد. آزمايش خون و راديوگرافى، مشكل 
خاصى را نشان ندادند و حيوان براى سى تى اسكن به بيمارستان 
سينا انتقال يافت كه در آن، وجود ضايعات مغزى شديد مسجل 
شد و به علت شدت ضايعات و نيز برگشت ناپذير بودن آن ها 
به منظور عدم تحميل رنج به حيوان، تصميم به اتانازى گرفته 
شد. در كالبد گشايى، دو كيست Coenurus serialis مرحله 
گوسفند  اين  مخ  نيمكره هاى  در   Taenia seriali الروى 
تشخيص داده شد. اين اولين گزارش از حضور اين  وحشى 
انگل در مغز يك نشخواركننده در سراسر دنياست. هم چنين 
اولين گزارش انگل در ايران است كه اهميت توجه به حضور 
انگل در گوشتخواران را گوشزد مى كند و با توجه به قابليت 
زئونوتيك انگل، اين گزارش نقطه آغازى براى شروع تحقيقات 

جهت تعيين ميزان آلودگى به اين انگل ها در ايران است.
به موازات اين مسئله مهم، فيلم به بررسى عوامل تهديدكننده 
پارك ملى خجير مانند سد ماملو، مسيرهاى انتقال نفت و گاز، 

شهرك سازى و فعاليت زمين خواران، جاده ها، انواع آلودگى و 
مشكالت همسايگى با شهر تهران نيز مى پردازد.

پاييز امسال، مستند «غروب خجير» به بخش مسابقه جشنواره 
بين المللى فيلم مستند ايران «سينما حقيقت» راه يافت و 
استقبال  همراه  به  فلسطين  سينما  در  اكران  بار  دو  از  پس 
فراوان تماشاچيان به ويِژه عالقه مندان محيط زيست، به سبب 
توجه ويژه به جايگاه فيلم هاي مستند علمي و محيط زيستي 
كه  است  ذكر  به  الزم  شد.  داوران  هيئت  ويژه  جايزه  برنده 
جشنواره بين المللى سينما حقيقت تنها جشنواره بين المللى 
ايران است كه به طور تخصصى به فيلم هاى مستند مى پردازد. 
امسال حدود 650 فيلم مستند به اين جشنواره ارسال شد و 
اهداى جايزه ويژه هيئت داوران به يك فيلم محيط زيستى، 

نشان از اهميت مسئله مطرح شده دراين فيلم دارد.
با توجه به اهميت مسئله مطرح شده در فيلم «غروب خجير» 
و احتمال گسترش اين بيمارى در پارك ملى خجير- به ويژه 
با  تهران  دانشگاه  دامپزشكى  دانشكده  سگ سانان-  ميان 
در  تهران  استان  زيست  محيط  حفاظت  كل  اداره  همكارى 
تدارك بررسى ميزان آلودگى گوشتخواران منطقه از طريق 
بررسى سرگين آن ها هستند. در صورت وجود اين انگل در 
نمونه هاى ديگر با درمان ضد انگلى گوشتخواران منطقه از 
طريق الشه آغشته به دارو از گسترش اين بيمارى جلو گيرى 

خواهد شد.

جايزه ويژه هيئت داوران «سينما حقيقت» به فيلم مستند انجمن يوزپلنگ ايرانى اهدا شد

غروب خجير

معرفى كتاب: هر اثر يا نشانه اي كه جانوران در طبيعت بر 
جاي گذارند و يا هر تغييري كه در طبيعت ايجاد نمايند 
در  مشخصى  زمان  در  جانورى  حضور  مؤيد  كه  طوري  به 
 (Sign or Clue) نمايه  اصطالح  به  را  باشد  محل  آن 
مي گويند. از اين رو نمايه مي تواند شامل رد پا، سرگين، مو، 

پر، استخوان، خراشيدگي، بريدگي، له شدگي و غيره باشد.
مطالعه جانوران وحشي به طور كلي به دو شكل صورت 
مي گيرد. روش مستقيم (Direct) و روش غير مستقيم 
(Indirect). در روش مستقيم، جانور به طور زنده (در 
از  پس  آن  الشه  يا  و  آزمايشگاه)  وحش،  باغ  طبيعت، 
بررسي  و  مطالعه  مورد  طبيعي)  مرگ  (يا  شدن  شكار 
قرار مي گيرد. در روش غير مستقيم نيازي به مشاهده يا 
بررسي مستقيم خود جانور نيست بلكه آثار و نمايه هاي 
به جا مانده از آن مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرند. 
ناگفته پيداست كه در هر دو روش، نمايه ها نقش مهمي 
در مطالعه جانوران دارند. بررسي آثار و نمايه هاي بر جا 
مانده از جانوران مي تواند بدون نياز به مشاهده مستقيم، 
فعاليت هاي  و  زندگي  محل  مورد  در  مفيدي  اطالعات 
شبانه روز  طول  در  جانوران  است  ممكن  كه  را  مختلفي 

انجام دهند در اختيار قرار دهد.
گاه از بررسي دقيق يك نمايه مي توان از آن چه كه جانور در 
گذشته انجام داده و يا برايش اتفاق افتاده است، اطالع پيدا كرد. 
از نمايه هاي جانوران در مطالعه و مقايسه ژنتيكي گونه هاي 

مختلف نيز استفاده مي شود. 
به عنوان مثال براى مطالعه 
يا  و  گونه ها  از  بسياري 
ژنتيكي  ساختار  مقايسه 
گونه هاي  با  گونه ها  برخي 
قديمي از نمايه هاي به جا 
مو،  شامل  آن ها  از  مانده 
پر، خز، استخوان، دندان و 
شاخ آن ها استفاده مي شود. 
گاهي نتايج به دست آمده از 
چنين مطالعاتي در رده بندي 
و تاكسونومي جانوران باعث 

تحول مي شود.
كتاب مذكور، ضمن معرفي نمايه هاي مختلف جانوران به 
وحش  حيات  مختلف  مطالعات  در  آن  كاربرد  و  اهميت 
زمينه  در  مختلفي  روش  هاي  با  را  خواننده  و  پرداخته 
استفاده از نمايه هاي گوناگون جانوران به ويژه رد پاي آن ها 
آشنا مي نمايد. به عالوه، اين كتاب در مورد رد پا و الگوي 
گام برداري جانوران و ساير موضوعات مربوط به آن نيز به 
طور مفصل بحث نموده است به طوري كه خواننده پس از 
مطالعه اين كتاب مي تواند با بررسي هر يك از نمايه ها در 
كنار رد پاهاي موجود، درك صحيحي از آن چه كه جانور 

در طبيعت انجام داده به دست آورد.

نمايه هاى حيوانات/  صادق خالق زاده بيگ
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زواران  صفورا  آموزش:  گروه 
به  زاگرس،  رشته كوه  حسيني- 
اقليمي  و  فيزيكي  شرايط  دليل 
بسيار  تنوع  زيستي  از  خود، 
كوه هاي  است.  برخوردار  غني 
زاگرس، ميزبان يكي از منحصر 
گياهي  پوشش هاي  فردترين  به 
ايران هستند: جنگل هاي بلوط و 
ارس به همراه مراتع پوشيده از 
گياهان بسيار متنوع كه بسياري 
از آن ها ارزش دارويي و صنعتي 
دارند. به دليل وجود اين پوشش 
گياهي متنوع، گونه هاي جانوري 
اين  محدوده  در  نيز  گوناگوني 
از  مي كنند.  زندگي  رشته كوه 
مانند  بزرگ جثه   پستانداران 
و  قوچ  و  پازن  خرس،  پلنگ، 
ميش گرفته تا بي مهرگان بسيار 
حشرات،  گروه هاي  از  متنوعي 

عنكبوتيان و غيره. 
رشته كوه زاگرس، افزون بر تنوع 
تنوع  جانوري،  و  گياهي  باالي 
خود  در  نيز  را  فرهنگي  بزرگ 
فرهنگي،  تنوع  داده است.  جاي 
سطح چهارم تنوع زيستي پس 
گونه اي  اكوسيستمي،  تنوع  از 
براي  تنها  كه  است  ژنتيكي  و 
شده  تعريف  انساني  جوامع 
در  كه  نيست  زيادي  مدت  و 
بررسي ارزش هاي تنوع  زيستي 
مي شود.  لحاظ  منطقه  يك 
ساليان  طي  در  انساني  جوامع 
طبيعت  با  زندگي  متمادي، 

زندگي،  محل  زيستي  شرايط  تاثير  با  و  كرده اند  تجربه  را 
شرايط اجتماعي و غيره در ميان هر كدام زبان و گويش، 
آداب و رسوم متفاوتي شكل گرفته است و اگر به انسان به 
حفظ  راه  در  بايستي  مي نگريم  پايدار  توسعه  محور  عنوان 

اين تنوع فرهنگي نيز بكوشيم. 
متاسفانه در طي ساليان گذشته به دليل افزايش جمعيت، 
افزايش بهره برداري هاي بي برنامه و آسيب رسان به طبيعت، 
چراي بي رويه و عوامل ديگر، تنوع زيستي ارزشمند رشته كوه 
همين  در  گرفته است.  قرار  جدي  خطر  معرض  در  زاگرس 
عمران  برنامه  ميان  توافقي  ادامه  در  سال 1381،  در  راستا 
سازمان ملل متحد و سازمان حفاظت محيط  زيست، مرحله 
مطالعاتي پروژه «حفاظت از تنوع  زيستي در سيماي حفاظتي 
زاگرس مركزي» آغاز شد. پس از پايان بررسي ها و مطالعات 
گسترده، مرحله اجرايي اين پروژه در سال 1386 آغاز شد. 
در پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي، از طريق 
هم سو نمودن حفاظت از تنوع  زيستي و بهره برداري پايدار با 
فعاليت هاي بخش هاي كشاورزي، جنگل داري، مراتع، آب و 
گردشگري از سيماي حفاظتي زاگرس مركزي در محدوده اي 
به وسعت دوميليون و 500هزار هكتار حفاظت مي شود. اين 
سراسر استان چهارمحال  و بختياري، مناطق  محدوده تقريباً 
اعظم  قسمت  بويراحمد،  كهگيلويه  و   استان  از  وسيعي 
شهرستان هاى اقليد و مرودشت در استان فارس و سميرم 

در استان اصفهان را در بر مي گيرد.
امروزه در ميان روش هاي حفاظت از طبيعت و تنوع  زيستي، 
كارآمدترين  و  پايدارترين  از  عمومي  افكار  تنوير  و  آموزش 
روش ها در كنار حفاظت فيزيكي و تدوين قوانين و ضابطه هاي 
حفاظتي شناخته شده است. در همين راستا اداره كل محيط 
 زيست استان اصفهان در طي همكاري با پروژه «حفاظت از 
تنوع  زيستي زاگرس مركزي»، پروژه اي با هدف آموزش و 
تنوير افكار عمومي با موضوع حفاظت محيط  زيست و تنوع 
 زيستي در شهرستان سميرم تعريف نمود و با توجه به سابقه 
و تجربيات ارزشمند انجمن يوزپلنگ ايراني در اين زمينه، 
اين انجمن به عنوان مجري پروژه انتخاب شد. پروژه مذكور 
و  سيور  و  قلعه قدم  روستاهاي  ونك،  شهر  منطقه  چهار  در 

دشت عشايرنشين چال قفا، در طي سه ماه كار فشرده اجرا 
پروژه  اين  در  شده  انجام  فعاليت هاي  از  خالصه اي  گرديد. 

آموزشي به شرح زير است:

جشنواره  «من و طبيعت» براي كودكان و 
نوجوانان

هدف  گروه هاي  مهم ترين  از  يكي  نوجوانان  و  كودكان 
بر  افزون  نوجوانان  و  كودكان  آموزش  بودند.  پروژه  اين 
آينده اي  نويد  حال،  زمان  در  خانواده  بر  آنان  تاثيرگذاري 

سالم تر و پايدارتر را نيز مي دهد. 
پس از بررسي هاي اوليه در مناطق تحت پوشش، پروژه و 
استخراج اولويت هاي آموزشي، جشنواره اي با نام «جشنواره 
من و طبيعت» براي دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمايي 
طراحي شد. در اين جشنواره، دانش آموزان در طي نيم روز 
گرفته  نظر  در  مختلف  آموزشي  غرفه هاي  فعاليت هاي  در 
شده شركت كرده و همراه با بازي، فعاليت گروهي، ديدن 
نقاشي  ماسك،  ساختن  نمايش،  اجراي  قصه خواني،  فيلم، 
از  حفاظت  لزوم  و  منطقه  تنوع زيستي  درباره  غيره،  و 
براي  شده  گرفته  نظر  در  فعاليت هاي  ديدند.  آموزش  آن 
دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمايي متناسب با سن و 
آموخته هاي آنان در نظر گرفته شده بود و سعي شد در هر 
كدام از مناطق تحت پوشش محتواي آموزشي متناسب با 
دانش آموزان  براي  مثال ها  و  كرده  تغيير  منطقه  نيازهاي 

عيني و ملموس باشد.
لوح  دبستان،  مقطع  دانش آموزان  به  جشنواره  انتهاي  در 
و  آموزشي «من  كتابچه  و  خرس ها»  فيلم «دنياي  فشرده 
طبيعت» و به دانش آموزان راهنمايي، افزون بر فيلم يادشده، 

كتاب هاي مرتبط با موضوعات محيط  زيستي اهدا شد.

اردوي «كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان سميرم»

با بررسي هاي اوليه، مركز شماره يك كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان سميرم به عنوان يكي از مراكز فعال و 

عالقه مند در زمينه آموزشي مباحث 
مربوط به طبيعت و محيط  زيست 
مذاكرات  از  پس  شد.  شناسايي 
آموزشي  سابقه  به  توجه  با  و  اوليه 
اين مركز، اردوهاي نيم روزه اي براي 
پوشش  تحت  منطقه  دو  كودكان 
شهر  و  قلعه قدم  روستاي  پروژه- 
(اجراي  شد  گرفته  نظر  در  ونك- 
ديگر  منطقه  دو  براي  برنامه  اين 
به دليل صعب العبور بودن و دوري 
راه امكان پذير نبود). در اين اردوي 
آموزشي، دانش آموزان در محل مركز 
حضور يافته و آموزشگران اين مركز 
سفال ،  ساخت  قصه گويي،  با  همراه 
كتابخواني، فعاليت گروهي، نقاشي 
درباره  غيره  و  متنوع  روش  هاي  با 
طبيعت منطقه و ارزش هاي آن براي 
اجرا  را  فعاليت هايي  دانش آموزان 
نمودند. اين برنامه با استقبال باالي 
شده  مواجه  شركت كننده  كودكان 
فعاليت هايي  انجام  فرصت  آن ها  و 
را يافتند كه در محل زندگي خود 

امكانات آن را در دسترس ندارند.
براي برگزاري اين اردوي آموزشي، 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره 
سميرم بخشي از وسيله نقليه مورد 

نياز را تامين نمود.

كالس هاي آموزشي 
بزرگساالن

اين  هدف  گروه هاي  از  ديگر  يكي 
پروژه، بزرگساالن بودند كه با توجه 
به نياز مخاطب به دو دسته آقايان و بانوان تقسيم شده و براي 
هر گروه، كالس هاي جداگانه اي با محتوا و روش متناسب با 
نيازهاي آموزشي آنان برگزار شد. هم چنين در شهر ونك نيز 
پس از هماهنگي هاي الزم، كالس آموزشي جداگانه اي براي 
رابطان بهداشت اين شهر برگزار شد تا بتوانند آموزه هاي خود 

را به مخاطبانشان ارائه دهند. 
با توجه به اطالعات جمع آوري شده در جلسات هم انديشي با 
گروه هاي مختلف بزرگساالن منطقه، مسائل زيست محيطي 
زباله،  بهداشتي  غير  دفع  زمينه  در  عمدتاً  منطقه  اين 
آلودگي آب بر اثر ورود فاضالب و زباله، مصرف بي رويه سم، 
شكار غير مجاز، آلودگي خاك و فرسايش شناخته شد. بر 
پايه اين اطالعات، جلسات آموزشي براي كمك به حل اين 
آلودگي ها  زيان بار  پيامدهاي  با  ساكنان  آشنايي  و  مسائل 
جلسات،  اين  در  شد.  اجرا  و  طراحي  بشر،  آسيب هاي  و 
گروه هاي  در  مرتبط،  مباحث  آموختن  از  پس  مخاطبان 
خود راهكارهايي را براي حل مسائل ارائه داده و راه اجراي 
آن را بررسي كردند. براي برگزاري كالس هاي بزرگساالن 
دفع  زمينه  در  باتجربه اي  كارشناسان  جلسات،  برخي  در 
آفات و داروهاي گياهي منطقه دعوت شدند تا  بيولوژيك 

اطالعات خود را در اختيار ساكنان قرار دهند.

سميرم، بهشت طبيعت گردان
شهرستان  در  اجراشده  پروژه  جانبي  فعاليت هاي  از  يكي 
سميرم، شناسايي قابليت هاي طبيعت گردي منطقه و مواردي 
بود كه اين قابليت ها را تهديد مي كند. نتايج اين پژوهش به 
اداره كل محيط  زيست استان اصفهان و پروژه حفاظت تنوع 
 زيستي زاگرس مركزي، در برنامه ريزي هاي آينده شان براي 

كمك به حفظ اين قابليت ها كمك خواهد نمود.
و  كارشناسان  از  زمينه،  اين  در  اطالعات  جمع آوري  براي 
افراد آگاه محلي مانند اعضاي گروه هاي كوهنوردي محلي 
شد.  گرفته  كمك  فرهنگي  ميراث  سازمان  كارشناسان  و 
در روستاي سيور به كمك اعضاي گروه كوهنوردي بانوان 
مهم ترين  معرفي  براي  بروشوري  اسپيد»،  «آب  آقايان  و 

مناطق گردشگري اطراف اين روستا تهيه شد. 

پروژه آموزش و تنوير افكار عمومي با موضوع تنوع  زيستي در 
شهرستان سميرم استان اصفهان صورت گرفت

تابستان در دامان كوه هاي زاگرس مركزي

جشنواره من و طبيعت / عكس: ترك بيات
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با محيط بانان

«يزدان سينكايي» از محيط بانان نام آشناى منطقه حفاظت 
شده البرز مركزى، شهرستان چالوس مازندران است. او متولد 
سال 1342 در كجور و متاهل بوده و دو پسر و يك دختر دارد. 
پيش از آن كه در سال 1367 به عنوان محيط بان در منطقه 
حفاظت شده «عجو» مشغول به كار شود، شغل آزاد داشته و 
به دامدارى و كشاورزى مى پرداخته است. پس از سپرى كردن 
مشاهده   صحنه هاى  و  منطقه  اين  در  خاطره انگيز  سال  سه 
كم نظيرى از حيات وحش عجو كه هنوز هم از آن ها ياد مى كند، 
به محدوده امن «گلستانك» منتقل شده است. گشت زنى و 
مراقبت از مناطق مختلف اين محدوده و هم چنين جنگل هاى 
ويسر، از فعاليت هاى او تا كنون بوده است. سينكايى، هم اكنون 
كجور»  در «پل  و  بوده  گلستانك  امن  منطقه  سرمحيط بان 
مستقر است و گشت هاى كنترل و نظارت را در مناطق مختلف 
ادامه مى دهد. او كه خود عالقه خاصى به طبيعت و حيات 
وحش دارد، اين ويژگى را در كنار صبر و بردبارى، مهم ترين 
شرايط يك محيط بان مى داند كه تحمل همه سختى هاى اين 
حرفه دشوار را ممكن مى سازد. به نظر او، داشتن تحصيالت به 
تنهايى نمى تواند تضمين كننده كارايى يك محيط بان باشد و 
عالوه بر نياز به داشتن دانش كافى، توان رويارويى با دشوارى ها 
و كمبودهاى اين كار و زندگى در شرايط سخت از نكات مهمى 
است كه موجب شده نيروهاى بومى و عالقه مند بيشتر در 
اين حرفه موفق باشند. ارتباطش با مردم محلى خوب است 
زيست  محيط  از  حفاظت  راه  در  مشكل  بزرگ ترين  ولى 
اين محدوده را -در كنار وجود بزرگراه، فعاليت هاى معدن 
و حضور برخى سازمان هاى دولتى- ناآگاهى مردم منطقه 
مى داند كه تاكنون فعاليت هاى مناسبى در جهت آموزش 
آن ها صورت نگرفته است. توجه به ساكنان منطقه از سوى 
از  آن ها  دارايى  به  وارد  خسارت هاى  و  نيازها  رفع  و  دولت 
نكات ديگرى است كه سينكايى آن ها را براى تعامل مناسب 
با مردم محلى ضرورى مى داند. اقداماتى كه خوشبختانه در 
برخى نقاط از سوى اداره منابع طبيعى انجام پذيرفته ولى 
نيازمند توجه بيشتر، به ويژه از سوى سازمان محيط زيست 
است. در مناطق جنگلى، تعداد قابل توجهى حاشيه نشين و 
دامدار حضور دارند كه بيشتر آن ها نسبت به خسارت هايى كه 
هراز چند گاه از سوى جانورانى هم چون پلنگ، خرس، گرگ 
و گراز به دام  و مراتع مى رسد معترض هستند ولى در بين 
آن ها عالقه مندانى نيز هستند كه با ماموران محيط زيست 
همكارى مى كنند. مشاهده حيات وحش از لذت بخش ترين 
لحظات براى اوست و به گفته خودش زيباترين صحنه ها را 
در عجو و زمانى ديده است كه شوكا و مرال حتى به داخل 
محوطه پاسگاه مى آمدند و زمين اطراف از حضور بى شمار 
قرقاول ها رنگارنگ به نظر مى رسيد. منطقه اى كه متاسفانه 
در سال هاى گذشته دچار بى مهرى شده و وضعيت مناسبى 
ندارد. سينكايى، تاكنون چند بار پلنگ ديده كه بيشتر در 
سال هاى اخير بوده است. در يك نوبت، پلنگى كه براى شكار 
تشى و به دنبال آن وارد روستا شده و داخل لوله اى گير كرده، 
مورد حمله و ضرب و شتم از سوى مردم محلى قرار گرفته 
كه محيط بانان براى رهاسازى آن اقدام نموده اند. او مشاهده 
شوكا، مرال، خرس و ساير جانوران منطقه را نيز بارها تجربه 
كرده است. به گفته سينكايى، بيشتر متخلفان در محدوده امن 
گلستانك از مردم غير بومى هستند. نظارت بر ناحيه هاى جنگلى 
كنار جاده اى كه شكار غير مجاز در آن ها با سهولت بيشترى 
انجام مى پذيرد، در كنار مشكل نبود پست هاى موقت و دائم 
كافى در همه مناطق و سهميه ناكافى بنزين از مشكالتى است 
كه محيط بانان كجور با آن روبه رو هستند و نيازمند توجه بيشتر 

مسئوالن مربوط است.

زيستگاه هاى 1  در  يوز  مشاهده  چشمگير  افزايش  با 
از  را   1388 سال  بتوان  شايد  كشور،  سراسر  مختلف 
پروژه  راه اندازى  از  پس  سال هاى  اميدواركننده ترين 
اين  دفتر  از  نقل  به  دانست.  آسيايى  يوزپلنگ  از  حفاظت 
پروژه، از اواخر تابستان امسال تا كنون چهار نوبت مشاهده 
و عكس بردارى از دسته هاى دو، سه، چهار و پنج تايى يوز 
قالده  سه  از  عكس بردارى  توران،  ملى  پارك  محدوده  در 
توله يوز در منطقه حفاظت شده توران و فيلم بردارى از يك 
قالده يوز در كوه بافق صورت گرفته است. در كنار اين، بايد 
به كشف الشه دو قالده يوز به صورت جداگانه در پارك ملى 
توران اشاره كرد كه يك مورد به داليل طبيعى و جانور دوم 

متاسفانه به سبب گير افتادن در تله تلف شده است.

آمار تلفات پلنگ ايرانى هم چنان روند نگران كننده اى 2 
حداقل  كشته شدن  گذشته،  ماه  شش  طول  در  دارد. 
دو پلنگ در تصادفات جاده اى پارك ملى گلستان، دو 
قالده در تربت جام و تايباد به وسيله چوپانان و دامداران، يك 
قالده در ايذه خوزستان به دست مردم محلى، يك قالده در 
ياسوج با گلوله هاى جنگى، حداقل يك قالده در دشتستان 
بوشهر به دست شكارچيان غير مجاز، يك قالده در بشاگرد، 
يك توله در كازرون و چندين مورد در استان هاى شمالى 
كشور به تاييد رسيده  كه يقيناً تنها بخشى از آمار مرگ و مير 

واقعى بزرگ ترين گربه سان ايران است.

حكم 6  زيست،  محيط  حفاظت  سازمان  گزارش  بر  بنا 
بدوى اعدام دو محيط بان كه در درگيرى با شكارچيان 
در  شده بودند  عمد  غير  قتل  به  مرتكب  مجاز،  غير 
دادگاه تجديد نظر نقض شده است. اين دو كه از محيط بانان 
دو  در  هستند،  بويراحمد  و  كهگيلويه  و  هرمزگان  استان 
پرونده جداگانه به اعدام محكوم شده بودند. متاسفانه هنوز 
حكم قطعى بى گناهى اين دو محيط بان سخت كوش صادر 

نشده است.

كشور هند، تالش هاى جديدى را براى بازگرداندن يوزپلنگ 4 
به زيستگاه هاى خود آغاز كرده است. يوز تنها جانورى است 
كه در هزار سال گذشته به طور قطعى در اين كشور پهناور 
منقرض شده و از زمان هاى دور به عنوان يكى از نماد هاى حيات 
وحش هندوستان شناخته مى شده است. هند در مهرماه امسال، 
ميزبان همايش دو روزه اى با شركت جمعى از شناخته شده ترين 
كارشناسان گربه سانان و حيات وحش جهان بود كه به منظور 
اين  در  آمده  بودند.  هم  گرد  هدف،  اين  براى  نقشه اى  ترسيم 
همايش، بحث هاى مختلفى پيرامون انتخاب منبع يوزهاى انتقالى 
متخصصان  از  بسيارى  كه  پذيرفته است  انجام  هندوستان  به 
شركت كننده هم چون دكتر استفن اُبراين و دكتر الرى ماكر تاكيد 

داشتند كه يوز الزم بايد از آفريقا به اين كشور آورده شود.

تيمى از پژوهشگران انجمن يوزپلنگ ايرانى كه جهت 3 
بازديد از پارك ملى تندوره در استان خراسان رضوى 
به سر مى بردند، موفق به مشاهده و فيلم بردارى از يك 
قالده سياهگوش (لينكس) شدند. اين نخستين بار است كه 
كه  مى شود  مستند  كشور  شمال شرق  در  جانور  اين  حضور 

نشان دهنده دانش اندك ما از اين گربه سان مخفى كار است.

گزارش ها از تالش دولت روسيه براى تكميل و راه اندازى 5 
ملى  پارك  در  قفقاز  پلنگ هاى  جمعيت  احياى  طرح 
دو  دريافت  از  پس  مى دهد.  خبر  كشور  اين  سوچى 
قالده پلنگ از كشور تركمنستان و انتقال آن ها به منطقه 
در نظر گرفته شده در اين پارك، روسيه درخواست مشابهى 
را به ايران نيز ارائه كرده است. به نقل از پايگاه اطالع رسانى 
سازمان حفاظت محيط زيست، توافق هاى اوليه بر سر اين 
پلنگ هاى  تبادل  نيز  ايرانى  طرف  و  پذيرفته  انجام  انتقال 
ايرانى را با ببر سيبرى پيشنهاد كرده است. به نقل خبرگزارى 
ايسنا از مدير كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى، 
اين  زيستگاه هاى  از  روسيه  درخواست  مورد  پلنگ هاى 
استان تامين خواهد شد. الزم به ذكر است كه تصميم ايران 
براى استفاده از ببر سيبرى به جهت احياى نسل ببر هاى 
ميان  در  را  بسيارى  پرسش هاى  مازندران،  منقرض شده 

كارشناسان داخلى و بين المللى مطرح ساخته است.

به نقل از دفتر پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايى، پس 7 
از سال ها ترديد و نگرانى از وضعيت يوز در پارك ملى 
كوير، سرانجام توسط دوربين هاى تله اى از اين جانور 
عكس بردارى شد. در پروژه اى كه از طرف اين دفتر و توسط 
دو تشكل غير دولتى انجمن طرح سرزمين و انجمن يوزپلنگ 
ايرانى و به كمك محيط بانان پارك و اداره كل محيط زيست 
سمنان در حال اجراست، تاكنون بيش از 20  قطعه عكس 
در نواحى مختلف پارك از يوز گرفته شده كه با بررسى هاى 

بيشتر در آينده تعداد افراد ثبت شده تعيين خواهد شد.

از گوشه و كنار چه خبر
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حسيني  فاطمه  پژوهش:  گروه 
و  انسان  ميان  تعارض  زوارئي- 
موضوعات  از  يكي  وحش  حيات 
است  حفاظتي  فراگير  و  مهم 
ميان  در  را  نگراني هايي  كه 
نموده  ايجاد  حفاظت كننده ها 
ميان  تعارضات  رايج  ترين  است. 
زماني  گوشتخواران  و  انسان 
از  گوشتخواران  كه  مي  دهد  رخ 
مي  كنند  تغذيه  اهلي  دام هاي 
(تروز 2002). اين كه مردم تا چه 
حد خسارات وارده از سوي حيات 
تحت  مي  نمايند  تحمل  را  وحش 
تأثير عوامل اجتماعي – اقتصادي 
است. (اولي و همكاران 1994). 

عمده  طعمه خواران  از  يكي  گرگ 
در اكثر زيستگاه هاي كشور به شمار 
رفته كه معموالً باالترين تعارض را با 
مردم محلي به ويژه دام داران دارد. از 
همين رو، باور عمومي بر اين است 
دام هاي  اصلي  دشمن  گرگ،  كه 
اهلي است. در عين حال بر اساس 
گرگ ها  صورت گرفته،  مطالعات 
مي  دهند  ترجيح  را  زيستگاه هايي 
كه جمعيت مناسبي از علف خواران 
نه  و  دارد  وجود  آن  در  وحشي 
علف خواران اهلي؛ از اين رو، به نظر 
مي  رسد كه گرگ ها هميشه قرباني 
حتي  و  مردم  عموم  منفي  تفكر 
حيات  پناهگاه  شده اند.  كارشناسان 

سم داران  از  بااليى  جمعيت  دارابودن  دليل  به  قمشلو  وحش 
وحشى در كنار حضور فصلي دام هاي اهلي، يكى از مناسب ترين 

زيستگاه ها براي مطالعه بوم شناسي گرگ در كشور است. 
پارك ملي و پناهگاه حيات  وحش قمشلو با مساحت 89813 
فاصله 25  در  و  اصفهان  شهرستان  غربي  شمال  در  هكتار 
كيلومتري شهر اصفهان واقع شده است. آثار باستاني، بناهاي 
تاريخي و درختان كهنسال باغ معروف قمشلو گواهي  مي دهد 
كه اين پناهگاه در زمان قاجار يكي از بهترين شكارگاه هاي 
مسعود ميرزا، حاكم اصفهان و پسر ارشد ناصرالدين شاه بوده 
 است. قمشلو يكي از زيستگاه هاي مهم و با ارزش گونه قوچ 
و ميش اصفهان است. آهوي ايراني، كل و بز، گرگ، شغال، 
روباه،  كفتار، پلنگ1،  گوركن، تشي، خرگوش،  موش و جربيل 

از ديگر پستانداران اين منطقه  اند. 
مشاهده  منطقه  بخش هاى  اكثر  در  قمشلو  در  گرگ ها 
مى شوند. يك دليل پراكنش باالي گرگ ها در اين منطقه، 
توانايي پيمايش مسافت هاي زياد در بازه زماني كوتاه است 
كه همين امر احتمال مشاهده آن ها را در سرتاسر منطقه 
افزايش مي دهد. همچنين گرگ ها در همه فصول سال در 

قمشلو قابل مشاهده اند، اما نكته قابل 
گرگ ها  جمعيت  كه  است  اين  توجه 
دارد.  محسوسي  افزايش  زمستان  در 
كه  كرد  فرض  اساس  مي توان  اين  بر 
قمشلو  منطقه  در  گرگ ها  جمعيت 

شامل دو گروه است:
1- گرگ هاي بومي: كه همه سال را 
در منطقه قمشلو مي  گذرانند و ساكن 

دائمي منطقه محسوب  مي شوند.
گرگ ها  اين  مهاجر:  گرگ هاي   -2
فصول گرم را در شمال (منطقه موته 
و فريدن به عنوان ييالق) و فصول سرد 
قشالق)  عنوان  (به  قمشلو  در  را  سال 
مي  گذرانند. البته آزمون اين فرضيه ها 
نيازمند انجام مطالعات بيشتر در زمينه 

ژنتيكي و راديوتله متري است. 
بر اساس مكان يابي 51 نقطه مشاهده 
مستقيم گرگ توسط گروه پژوهشى و 
محيط بانان منطقه، در طول يك دوره 

مطالعاتى دوساله، بيش از نيمي از مشاهدات گرگ در اين 
منطقه در داخل و نزديكي محدوده هاي امن رخ داده است. 
امن  محدوده هاي  از  خارج  در  محيط بانان  گشت  بيشترين 
متخلفان  كنترل  منظور  به  منطقه  مرزي  نوار  در  عموماً  و 

صورت مي گيرد. 
همچنين بر اساس نقشه پراكنش گرگ ها در قمشلو، به نظر 
مي رسد كه نيمه شمالي اين منطقه قمشلو نسبت به ساير 
بخش هاي منطقه تراكم پايين تري از گرگ دارد كه به نظر 
مى رسد يكى از داليل آن تراكم كم سم داران وحشى در اين 
بخش ها و در مقابل، تراكم بيشتر مراكز انسانى و جاده هاست. 
گرگ ها عالقه دارند كه براي جابه جايي ميان مناطق از جاده ها و 
گدارها استفاده نمايند، ولي به نظر مي  رسد كه آن ها از جاده هاي 
پرتردد كه احتمال برخورد با انسان در آن  زياد است، پرهيز مي كنند، 
آسيب پذيري آن ها در جاده ها و درنتيجه برخورد  زيرا احتماالً 
با خودروهاي عبوري كمتر است؛ به طوري كه در اين پژوهش، 
خودروهاي  با  برخورد  اثر  بر  تلف شده،  گرگ هاي  از  30درصد 
عبوري از پا در آمده بودند. از اين رو، جاده تازه ساز نجف آباد در 

در  علويجه  جاده  و  منطقه  شرق 
هستند،  پرتردد  كه  منطقه  شمال 
عوامل محدودكننده اى براي حضور 
و انتخاب زيستگاه گرگ ها به شمار 

مى روند.
براي  شيوه ها  رايج  ترين  از  يكي 
رديابي  گرگ ها،  جمعيت  برآورد 
رو  اين  از  است.  برف  روى  آنان 
در اين مطالعه طي پنج روز پس 
از بارش برف در زمستان 1386، 
براى  منطقه  بخش هاى  اكثر 
برآورد جمعيت گرگ هاى منطقه 
مورد بررسى قرار گرفت. با در نظر 
و  تراكم  يكنواختى  عدم  گرفتن 
پراكنش گرگ در سرتاسر منطقه 
پارامترهاى  هم چنين  و  قمشلو 
نشدن  نمونه بردارى  زيستگاهى 
ظاهراً  كه  قمشلو  از  بخش هايى 
تراكم گرگ كمترى دارند (عمدتاً 
منطقه)،  غرب  شمال  و  شمال 
گرگ  قالده   70 تا   50 حدود 
زده  حدس  منطقه  سرتاسر  براي 
مي شود. البته الزم به ذكر است كه 
اطمينان بيشتر از اين آمار نيازمند 
تكرار بوده ولي به دليل عدم بارش 
برف مناسب طي زمستان 1387، 

عمًال اين امكان فراهم نشد. 
مستقيم  مشاهدات  اساس  بر 
در  پژوهشى  گروه  توسط  گرگ 
دسته هاي  ميانگين  منطقه،  اين 
گرگ  2/12 (SD=1/41) بوده است. اندازه دسته هاي گرگ 
مشاهده شده در قمشلو معموالً بين يك تا چهار قالده بوده 
و به ندرت از اين تعداد باالتر مي  رود. در عين حال، گاهى 
دسته  بزرگ ترين  ديده  مي شود.  هم  بزرگ تر  دسته هاي 
است  بوده  قالده  شش  شامل  بررسي ها،  طي  مشاهده شده 
شده  ديده  هم  قالده   10 از  بيش  دسته هاي  ندرت  به  اما 
كه البته بسيار نادرند. طعمه اصلي گرگ در قمشلو، جثه 
داليل  از  يكي  احتماالً  امر  همين  و  ندارد  بزرگي  چندان 

بزرگ نبودن اندازه دسته آن هاست. 
آشيان  جنبه هاي  مهم ترين  از  يكي  گوشتخواران  غذايي  رژيم 
بوم شناختي آنان به شمار مي رود كه نشان دهنده نوع طعمه قابل 
غذايي،  رژيم  مطالعه  براى  است.  آن  فراواني  ميزان  و  دسترس 
روش هاى متعددى وجود دارد و قابل اعتماد ترين آن ها مشاهده 
مستقيم شكار است ولي اين شيوه هميشه عملي نيست؛ بنابراين 
در اين گونه مطالعات از دو روش پايش و ارزيابي الشه شكار و 
تجزيه و تحليل سرگين ها استفاده مي شود. در دوره مطالعاتي 
صورت گرفته، در مجموع، 83 الشه شكار كه توسط گرگ ها از 
پا درآمده بودند يافته و مورد بررسي قرار گرفت كه در نتيجه 
نشان داده شد آهو برترين طعمه گرگ 
را در اين منطقه تشكيل داده و پس از 
شمار  به  مهم  طعمه  ميش  و  قوچ  آن 
مى رود. هم چنين در اين مطالعه، بررسي 
آن  مبين  گرگ،  به  متعلق  111سرگين 
است كه تنها 24درصد سرگين ها محتوي 
موي آهو بوده درحالي كه بسامد حضور 
قمشلو  گرگ هاي  سرگين  در  اهلي  دام 
تقريباً دو برابر آهو بوده است. بدين ترتيب 
غذاي اصلي گرگ هاي قمشلو دام اهلي با 
بسامد حضور 50 درصد و پس از آن آهو 
ميش  و  قوچ  حضور 31درصد،  بسامد  با 
با  پرندگان  و  حضور 18درصد  بسامد  با 
بسامد حضور 14درصد است. البته الزم 
به ذكر است با وجود اين كه غذاي اصلي 
گرگ ها را دام اهلي تشكيل مي دهد ولي 
دام داران بسيار عالقه مند به ماندن و چراي 

دام هايشان در منطقه هستند. 
ادامه در صفحه 8

به دنبال گرگ ها در قمشلو

فراواني آيتم هاي غذايي گرگ در قمشلو بر اساس بررسى سرگين ها 

گرگ قمشلو / عكس: حسن مقيمى



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

اهد      اف اين انجمن عبارتند       از:
به ويژه  وحش،  حيات  مورد        د      ر  پژوهش  و  مطالعه   (1

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

و يوزپلنگ
و  يوزپلنگ  به ويژه  وحش،  حيات  از  حفاظت   (3

زيستگاه هاي آن 
براي كسب اطالعات بيشتر د      ر مورد       انجمن و فعاليت هاي 

آن با ما تماس بگيريد      :
تلفن/فكس: 88005926 (021)
همراه: 4 – 09128111423

نشانى پستى: 
تهران، صند      وق پستى 14155-8549

نشانى د      فتر: تهران، خيابان كارگر شمالى، روبروى مركز قلب، 
خيابان شكراهللا، پالك 134، طبقه د      وم، واحد       5

info@wildlife.ir :پست الكترونيك
www.wildlife.ir  :وب سايت

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 كشور تهيه 
و توزيع مي گرد      د      . نهايت تالش هيئت تحريريه بر آن 
است تا اين خبرنامه را به صورت د وفصل نامه د      ر اختيار 
د      انشجويان، استاد ان     ، 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: 
احسان محمد   ي مقانكي

ويرايش: 
مهد  يه طورانى

صفحه آرايي: 
حميد     رضا ميرزاد      ه

همكاران اين شماره: 
فتح اله اميرى

محمدصادق فرهادى نيا
مرتضى اسالمى د      هكرد      ى

نريمان اسماعيلى 
كامبيز براد      راني

فاطمه حسينى زوارئى
صفورا زواران حسينى

باقر نظامي
الميرا شعرباف

فرشيد جعفرزاده

چاپ: 
كامران كمالي

ادامه از صفحه 7
آن ها بر اين باورند كه در قمشلو به علت تراكم باالي آهو 
و قوچ و ميش، گرگ ها كمتر به گله آنان حمله مي كنند 
مانند  قشالقي  (مناطق  منطقه  از  خارج  در  كه  درحالي 

فريدن) ميزان حمله گرگ ها به دام شان افزايش مي يابد.
نكته جالب توجه ديگر، حضور پرندگان به عنوان سومين 
بخش غذايي گرگ ها در منطقه قمشلو و مصرف بيشتر آن 

نسبت به سم داران متوسط جثه مانند كل و بز است.
حدود 30  فروردين ماه،  ميانه  تا  آذرماه  پايان  از  ساله  هر 
قشالق  عنوان  به  قمشلو  منطقه  مراتع  از  اهلي  دام  گله 
استفاده كرده كه سبب آسيب هاي بسيار جدي و سنگين 
شده اند. بيش از نيمي از اين گله ها متعلق به روستاهاي 
كه  هستند  دام داراني  نيز  ميان  اين  در  و  هستند  اطراف 
منطقه  اين  به  فريدن  از  قشالق  فصل  گذراندن  براي 
و  بز  (مجموع  دام داران  گله هاي  اندازه  ميانگين  مي آيند. 
گوسفند) 368/24 رأس (SD=194/33) است كه نشان 

از گله هاي بزرگ در سرتاسر منطقه دارد.
بر اساس بررسي نوع تلفات دام هاي اهلي در حمله گرگ ها، 
نزديك به نيمي از تلفات متعلق به ميش و پس از آن متعلق 
به بز است. نكته جالب اين جاست كه نزديك به 75درصد كل 
تلفات، دام هاي بالغ (ميش و بز) بوده و نابالغ ها (بره يا بزغاله) 
كم تر از 25درصد تلفات را تشكيل مي دهد. علت اين امر شايد 
مراقبت بيشتر و دقيق تر از بره ها و بزغاله ها و كم تر فرستادن 
آن ها به صحرا و نگهداري مستمر در داخل آغل هاي داراي 
محافظ مانند سگ و چوپان است. يكي از مهم ترين پيامدهاي 
منفي دام  اهلي در منطقه، حضور سگ هاي گله در سرتاسر 
منطقه است. بيش از 200 قالده سگ گله در فصل چرا در اين 
منطقه وجود دارند كه با توجه به خوي تهاجمى آن ها بارها به 
سم داران به ويژه آهو حمله ور مى شوند كه در مناطق پوشيده از 
برف با دشوارى فرار مى كند. در اين حالت حتى اگر موفق به 

شكار نشوند، كم ترين اثر آن اختالل در امنيت سم داران است. 
هم چنين پارك ملى و پناهگاه حيات وحش قمشلو از اطراف 
توسط سكونت گاه هاي انساني متعدد احاطه شده كه همين امر 
باعث دسترسي شكارچيان مي گردد. محيط بانان اين منطقه به طور 
خستگى ناپذيرى به صورت دائم و مستمر در منطقه گشت زده و 
حفاظت مي كنند كه در موارد متعدد منجر به كشف الشه شكار 
مي گردد ولي تعداد اندك آن ها و سهولت دسترسي شكارچيان 

به داخل منطقه، كار آن ها را بسيار دشوار نموده است. 
نظر  به  قمشلو  در  گرگ  تهديدكننده  عوامل  مجموع  از 
توسط  آن  مستقيم  شكار  عامل،  مهم ترين  كه  مي  رسد 
انسان است. طي دوره اين مطالعه به مدت يك سال، در 
مجموع الشه 10 گرگ در بخش هاي مختلف منطقه كه 
مورد   10 اين  كه  بودند-  درآمده  پا  از  متعدد  داليل  به 
مالحظه  بوده است-  تعداد  اين  از  بيش  يقيناً  مرگ ومير 
گرديده يا گزارش شد كه مرگ بيش از نيمي از آن ها به 
طور مستقيم توسط انسان، به ويژه دامداران، بوده است. 

در پايان به نظر مى آيد براى كاهش تعارضات در اين منطقه، 
با  رويارويي  كاهش  چگونگي  هم چون  مفاهيمى  آموزش 
گرگ ها (مانند عدم رفت و آمد انفرادي به زيستگاه ها به ويژه 
در فصل زمستان يا شب ها وغيره)، راهكارهاي كاهش تلفات 
دام به دليلي غير از حمله گرگ (مانند جاماندن در صحرا، 
بيماري و غيره)، چگونگى ضد گوشتخوار2 نمودن آغل ها و 
محل نگهداري شبانه دام ها، لزوم زيست سم داران وحشى 
در منطقه، ارزش هاي حيات وحش به ويژه گرگ در ميان 

جوامع محلي اطراف قمشلو سودمند باشد.
1- طى مطالعات انجام شده در اين منطقه، گروه پژوهشى هيچ گاه آثارى دال 
بر وجود پلنگ در اين منطقه به دست نياورد و طبق اظهار نظر محيط بانان، از 
مشاهده پلنگ در اين منطقه سال ها مى گذرد. با اين حال نمى توان هم چنان 

احتمال حضور اين گربه سان را رد نمود.
Predator-proof -2

به دنبال گرگ ها در قمشلو

گروه فرهنگى:  سومين جشنواره «روز حفاظت از يوزپلنگ 
تهران  وحش  باغ  در  مهرماه  و 17  تاريخ 16  در  آسيايي» 
انجمن  همكاري  با  تهران  در  امسال  جشنواره  شد.  برگزار 
سبز)،  ارم  (مجموعه  تهران  وحش  باغ  ايراني،  يوزپلنگ 
فني  انتشارات  شركت  آسيايي،  يوزپلنگ  از  حفاظت  پروژه 
نيز  امسال  جشنواره  گرفت.  شكل  سهالن  شركت  و  تهران 
داراي ايستگاه ها و بخش هاي متنوعي بود و براي گروه هاي 

مختلف مخاطب، برنامه هاي متفاوتي داشت.
و  كتاب  نمايشگاه  امسال،  جشنواره  مهم  بخش هاي  از  يكي 
مطبوعات بود و به تعدادي از مجله ها و انتشارات  داخلى كه در 
زمينه حيات وحش فعاليت مي كنند نيز غرفه اختصاص داده 
وحش،  دنياي  طبيعت،  و  شكار  حفاظت  مجله هاى  شده بود. 
نسخه و انتشارات طاليي و انتشارات فني ايران شركت كنندگان 
نمايشگاه مطبوعات امسال بودند. «راديو يوزپلنگ» نيز برنامه 
ويژه اي بود كه امسال طراحي و اجرا شد و از طريق بلندگوها 
در سراسر باغ وحش پخش مي شد و در دو نوبت صبح و بعد از 
ظهر برنامه هاي مختلف و جذابي را براي بازديدكنندگان اجرا 
مي كرد. اطالعات علمي، اخبار، مصاحبه و مسابقه -همگي با 

موضوع يوزپلنگ- از برنامه هاي آن بود.
شهريورماه  نهم  پيش،  سال  سه  از  كه  است  ذكر  به  الزم 
به عنوان «روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايي» پيشنهاد شد و 
هر سال به اين مناسبت،  نهادهاى مختلف در نقاط مختلف 
كشور برنامه هاي متنوعي را در جهت آگاه سازي عمومي در 
مي كنند.  اجرا  انقراض  خطر  معرض  در  گونه  اين  با  رابطه 
رمضان،  ماه  روزهاى  با  شهريور   9 تقارن  دليل  به  امسال 

مراسم مربوط به اين روز به پاييز موكول شد. 
روز حفاظت از يوزپلنگ در ساير نقاط كشور

امسال پرشورتر از سال هاي گذشته برنامه هاي متعددي در 
ساير شهرستان هاى كشور اجرا شد كه از آن ها مى توان به 

موارد زير اشاره كرد:
• جشنواره دو روزه حفاظت از يوزپلنگ ايراني در آموزشكده 

محيط زيست كرج به همت انجمن علمي آموزشكده
ابوزيدآباد  شهر  در  ايراني  يوزپلنگ  دوستداران  جشنواره   •
كوير  جمعيت  توسط  كوير  ملي  پارك  جنوب  در  واقع 

پروژه  همكاري  با  و  ايراني  يوزپلنگ  انجمن  و  كاشان  سبز 
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي، شهرداري ابوزيدآباد و انجمن 

دوستداران طبيعت دانشگاه پيام نور آران و بيدگل
• همايش روز يوز در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه يزد

همت  به  بافق  در  يوز  روز  و  بادبادك ها»  مراسم «جشن   •
شهردارى بافق و انجمن حاميان زمين سبز

• مراسم روز يوز در كرمانشاه به همت آقاي كوهيار دلفاني 
و با همكاري شهرداري كرمانشاه

• برنامه آشنايى با يورپلنگ در اهواز در دانشگاه شهيد چمران 
اهواز، به همت آقاي مهران شهرستاني

• فعاليت هاى آشنايى با يوزپلنگ در ورامين، با تالش آقايان 
طاهر محبي و علي پهلوان 

• برگزارى برنامه هاي آموزشي در يك مهد كودك و يك دبستان 
در شيراز، توسط خانم الهه ستاري نژاد 

• برنامه هاي آموزشي در يك دبستان و يك مدرسه راهنمايي 
در كرمان، آقاي رسول وزيري نسب 

• آشنايى دانشجويان و استادان در دانشكده محيط زيست دانشگاه 
سبزوار با يوزپلنگ توسط آقايان مسعود يوسفي و علي رحيمي 

راهنمايي  مدارس  از  تعدادي  در  آموزشي  برنامه هاي   •
حفاظت  كل  اداره  همكاري  با  قربان زاده  رضا  آقاي  مشهد، 

محيط زيست خراسان رضوي

سومين بزرگداشت «روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايي» برگزار شد 


