
 

  
خنستني مشاره . خربنامه داخلی اجنمن يوزپلنگ ايرانی است که برای اطالع رسانی پريامون فعاليت های اين اجنمن و وضعيت يوزپلنگ در کشور به صورت گاهنامه يه و توزيع می گردد يوزنامه

 اميد است تا بتواند هر چند سبت آغاز پنجمني سال فعاليت رمسی اجنمن يوزپلنگ ايرانی منتشر گرديده وسری جديد يوزنامه مهزمان با دوازدمهني سالگرد واقعه کشتار يوزپلنگ ها در بافق و به منا
    .ك بار اخباری از وضعيت حيات وحش کشور به عالقمندان و دوستداران ارائه منايدوقت ي

  
  ۸۴ تابستان ‐۱مشاره 

 
  

  قربانی جهل
  شهريورماه، سالروز واقعه دلخراشی است که در۹

.  در منطقه بافق استان يزد رخ داد۱۳۷۳سال 
    توله پنج ماهه بر اثر۳يک يوز ماده همراه با 

بي آبی و گرمای هوا به باغ های اطراف 
ولی توسط يک سرباز . شهرستان بافق پناه آوردند

يک توله همان . غيربومی مورد حمله قرار گرفتند
وز ي.  توله ديگر زخمی می شوند۲جا از بين رفته و 

به رغم تالش  . مادر نيز به ناچار فرار می کند
دامپزشکان توله دوم نيز پس از دو روز می ميرد و 

می برد و سال ها با نام  تنها توله سوم جان به در
ماريتا در پارک پرديسان تهران جهل بشر را به 

  . رخش می کشد
  

  
  

  
  زيستگاه پلنگ ايراني: ساريگل

           ۱۳۸۴ديبهشت ماه اجنمن يوزپلنگ ايراين، از ار
مطالعه اي روي بوم شناسي و وضعيت مجعيت پلنگ 

تا به حال . ايراين در پارک ملي ساريگل آغاز منوده است
قيقايت پلنگ به مسئوليت چند بررسي ميداين توسط تيم حت

مهندس علريضا مهدوي در اين منطقه اجنام گرفته و با 
جاليب  تايج، ن بدست آمدهآناليز سرگني هاي متعدد

رژمي غذايي اين گونه ي  ارزمشند در اين منطقه  درمورد
 . استکسب شده

 

 اين منطقه يکي از ترين زيستگاه هاي پلنگ و قوچ و 
ميش اوريال در کشور به مشار آمده به طوريکه مونا 
مربقع يکي از اعضاي اين تيم، طي سرمشاري تريماه در 

 رأس قوچ و ۱۰۰۰ اين منطقه تنها در يک دره نزديک به
دوربني گذاري در   مرداد ماه،۱۱از . ميش مشاهده منود

اين منطقه آغاز گرديده که در مشاره هاي آيت يوزنامه، 
  .می رسد اطالعاخبار آن ها به 

  

اني برنده جايزه ملي  انجمن يوزپلنگ اير
  رانمحيط زيست اي

در خرداد ماه سال جاري 
ششمني دوره "طي مراسم 
، "يط زيستجايزه ملي حم

اجنمن يوزپلنگ ايراين 
موفق به کسب رتبه دوم 
تشکل هاي غري دوليت 

به ذکر است که  الزم. شد
زمينه اين اولني باری است که جايزه ملی به فعاليتی در 

 از حيث سنوات، اجنمن در .حيات وحش تعلق گرفت
جايزه ملي . زمره جوانترين برندگان جايزه ملی قرار دارد

حميط  از فعاالن به مجعي  سال يک بارحميط زيست، هر
 متخصصني، تشکل هاي  گروه سه   در  ايران زيست 

مردمي و شخصيت هاي حقوقي از سوي سازمان 
  .حفاطت حميط زيست اهدا مي گردد

  
  گونه ي جديد عقاب  در مياندشت

 مرداد مـاه    ۱۰ طی يکی از بازديدهای ميدانی در تاريخ        
 خـواری يوزپلنـگ و      که به منظور بررسی روابط طعمـه      

طعمــه هــای آن در پناهگــاه حيــات وحــش مياندشــت 
 يک له عقاب مارخور، در حمدوده کـال         ،صورت گرفت 

شور واقع در مشال منطقه مـشاهده و از آن عکـسربداری        
. اين مشاهده در نوع خود بسيار قابل توجه است        . گرديد

 که مطالعات بوم شناسی اين منطقه ۱۳۸۲زيرا از زمستان   
   اين گونـه تـا     ، تيم حتقيقاتی اجنمن در جريان بوده      توسط

درک اسکات نيز که در سـال       . به حال مشاهده نشده بود    
 ،داده بـود    مطالعاتی روی پرندگان اين منطقه اجنام      ۱۳۵۵

منطقه مياندشت يکـی از     . اين گونه را گزارش نکرده بود     

ترين زيستگاه های انواع پرندگان کويری، به خصوص        
اری به مشار آمده و شناسايی و يـه نقـشه           پرندگان شک 

ــه   ــان نام ــب پاي ــه در قال ــن منطق ــدگان اي ــراکنش پرن پ
  .کارشناسی دانشجويي درحال اجنام می باشد

  
  تقويم ديواری مياندشت

اجنمن يوزپلنگ ايراين با محايت انتشارات فين ايران، يک 
تقومي ديواري با تصاوير گونه هاي جانوري پناهگاه 

اين .  کرده استچاپندشت يه و حيات وحش ميا
 با داشنت ،تقومي که در ميان مردم حملي توزيع شده

هاي اکولوژيکي قابليتان تصاوير حيات وحش منطقه به بي
شايان ذکر است که عکس های . اين  منطقه مي پردازد

 سال حضور ۵/۱اين تقومي با تالش اعضاي اجنمن طي 
  .مستمر در منطقه يه گشته است

  

  
  

برگزاری نشست حيات وحش با موضوع 
  خزندگان ايران

يازدمهني نشست حيات وحش با موضوع آشنايي با 
 مرداد ماه در حمل ۱۳خزندگان ايران، در روز پنج شنبه 

دفتر اجنمن و با حضور مجعي از عالقمندان و دانشجويان 
وعي را  متنمهندس کامران کمايل مطالب. برگزار گرديد

به عالوه . درمورد انواع خزندگان ايران ارائه منود
شرکت کنندگان به طور عينی با انواعي از مارها و 
    مارمولک هاي ايران نيز که توسط وی مجع آوري

نشست های حيات وحش با . شده بود آشنا شدند
 شنبه هر دوهفته يک بار در ۵موضوعات متنوع معموالً 
 گرديده و فرصت مناسيب را براي حمل دفتر اجنمن برگزار



. آشنايي عالقمندان و تبادل افکار اجياد مي منايد
عالقمندان مي توانند براي اطالع از برنامه هاي آيت 
نشست های حيات وحش با خامن صبا سهرايب نيا  از 

  .طريق تلفن دفتر اجنمن متاس حاصل منايند
  

  
  از کتابخانه چه خبر؟

 ،اره حيات وحش ايرانه منظور اطالع رساني دربب
ي انگليسی تحت به خصوص يوزپلنگ گزارش

به قلم "  يوزپلنگ در ايران:آخرين سنگر"عنوان 
 ۲۰۰۴محمدصادق فرهادي نيا در شماره تابستان 

اميدي تازه : مياندشت"و گزارش ديگري با عنوان 
به نگارش همان نويسنده " براي يوزپلنگ در ايران

 ۲۰۰۴و حسين آبساالن در شماره پاييز 
 که نشريه رسمي گروه Cat Newsدوفصلنامه 

ت، چاپ  اسIUCNمتخصصين گربه سانان 
رجحان "چنين مقاله اي تحت عنوان  هم. گرديد

غذايي گرگ در منطقه شکار ممنوع کرکس 
به قلم کاوه حاتمي و محمدصادق " اصفهان

 انگلستان Wolf Printفرهادي نيا در فصلنامه 
عالقمندان مي توانند با . نيز به چاپ رسيد

مراجعه به وب سايت رسمي انجمن مقاالت 
  . دريافت نمايندpdfمذکور را با فرمت 

  
 کفتار کنجکاو

يک قالده کفتار راه راه، يک دستگاه دوربني تله اي را در 
طي برنامه دوربني . پناهگاه حيات وحش مياندشت ربود

 ۱۳۸۳گذاري در نقاط حساس اين منطقه که از شهريور 
براي سرمشاري يوزپلنگ آغاز گرديده، يکي از دوربينها 

دوشاخ ن در حمدوده که توسط مهندس حسني آبساال
ماه  خرداد۳۱بود در ساعات پاياين شب نصب گرديده 

 ۱۰۰کفتار مذکورتا حدود . توسط يک کفتار ربوده شد
دوربني را با خود محل منوده و خبشهايي از حمفظه آنرا  متر 

نيز شکسته بود 
ويل خوشبختانه 

خود آسييب به 
دوربني وارد 

اين . استنشده 
کفتار که به نظر 

مي آيد در کنار آبشخور به دوربني برمي خورد و جوان 
عجيب آن که آن را در مسري خالف جهت النه خود محل 

  . مي منايد
  

كارگاه هاي آموزشي  در دارآباد براي 
  نوجوانان

 آشنايي با “: از ابتداي تريماه دوره هايي حتت عنوان
 با مهت موزه طبيعت و حيات وحش دارآباد، “طبيعت 

زه برگزار گرديد که اجنمن يوزپلنگ ايراين در حمل اين مو

نيز در اين دوره به آموزش مفاهيم مربوط به حيات 
  . وحش، به ويژه يوزپلنگ به کودکان و نوجوانان پرداخت

  
آموزشگران اجنمن به سرپرسيت حمبوبه شريخورشيدي در 
قالب کارگاه هايي، شرکت کنندگان را با زندگي انواع 

اين برنامه در قالب دو دوره يک . جانوران آشنا منودند
. مي گردد ماهه در تري و شهريورماه سال جاري برگزار
مونا مربقع، : افراد تيم آموزشگران اين دوره عبارتند از

ليلي خلعتربي، ليلي اهللا قلي، پانته آ طاهری، مليکا قليچ 
  . پور و صفورا زواران

  
  گزارشي از ششمين بازديد عباس آباد

اجنمن يوزپلنگ ايراين در طي ششمني بازديد خود از 
           منطقه عباس آباد نايني، موفق به مشاهده انواع 

حممد شيت زواره و آرش . گونه هاي مسداران شد
 ۲۴ تا ۲۲صادقي از اعضاي فعال اجنمن طي روزهاي 

  رست سرپ _مرداد ماه با مهراهي مهندس اکربي
خبش هاي خمتلفي را مورد بازديد قرار داده  _   منطقه

، قوچ )  دسته۴(کل و بز :  و گونه هاي خمتلفي از مجله
. را مشاهده منودند)  رأس۲(و جبري )  دسته۴(و ميش 

در طي اين بازديد، اعضاي گروه با مشاهده يک الشه 
بز که به تازگي توسط يک گوشتخوار شکار شده بود، 

يي شکارگر يک دستگاه دوربني تله اي جهت شناسا
در باالي سر آن کار گذاشته  و  دوربني  ديگري  هم  

  .در مسري آبشخور جبريها گذاشتند

  
منطقه آزاد عباس آباد نايني تنها زيستگاه تأييد شده 
يوزپلنگ و نيز تنها زيستگاه جبري در استان اصفهان 
ه است که با تالش هاي شبانه روزي مأمورين ادار
 حميط زيست نايني، امنيت نسيب منطقه در مقايسه با

 به طور        گذشته براي انواع گونه هاي جانوري
طی سه ماه به طوريکه . قابل توجهي ارتقا يافته است

 شکارچي غريجماز در زيستگاه ۱۹ بيش از گذشته
 رأس ۱۴هاي شهرستان نايني دستگري شده و حدود 

  . تشکار از آن ها ضبط گرديده اس
  
  
  

  بسيار متشکريم
   ...اجنمن يوزپلنگ ايرانی از

   دکتر جيم ساندرسون از آمريکا
    آنتونی گيوردينو از آمريکا

   دکتر سيدين از فرانسه
   دکتر امريفرهند از استراليا 

   دکتر مهايون وزيری از دانشگاه تورنتو کانادا
   مهندس کروبی از انتشارات فنی ايران 

ــدا   ــول ص ــر عبدالرس ــن   دکت ــيس اجنم قت ري
  راديولوژی ايران

  مهندس تلوان از شرکت ندا رايانه
  ... به سبب محايت های مالی و از 

  معاونت حميط طبيعی سازمان حميط زيست
  دفتر حيات وحش و آبزيان

  اداره کل حميط زيست استان خراسان مشالی
  اداره کل حميط زيست استان خراسان رضوی

  ناداره کل حميط زيست استان اصفها
  دکتر مهدی نوری

بـه دليـل محايـت هـای معنـوی کمـال تـشکر و        
  .قدردانی را دارد

  
  
  

، يک سازمان غريدولتی زيست گ ايرانیاجنمن يوزپلن
 ۱۳۸۰حميطی، مستقل و غريانتفاعی است که از سال 

برای حفظ آخرين بازمانده های يوزپلنگ ايرانی فعاليت 
  :اهداف اين اجنمن عبارتند از. می کند

مطالعه و حتقيق در مورد حيات وحش، به ويژه ) ۱
 يوزپلنگ و زيست بوم های مرتبط با آن؛

کار عمومی به منظور ارتقای سطح آگاهی تنوير اف) ۲
 جامعه در مورد حميط زيست، حيات وحش و يوزپلنگ؛

 .حفاظت از يوزپلنگ و زيستگاه های آن)  ۳

برای کسب اطالعات بيشتر درمورد اجنمن و فعاليت های 
  :آن با ما متاس بگرييد

  ۸۸۰۰۵۹۲۶: تلفکس
  ۰۹۱۳۳۱۳۰۷۵۶ ‐۰۹۱۲۳۵۴۴۱۹۹: مهراه
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