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  ٨٤ زمستان  ‐٣مشاره 

 
  

  قرباني جهل
             سالروز واقعه بهمن ماه هر سال، ١٩
 در ١٣٥٩أسف برانگيزی است که در سال ت

 پناهگاه حيات وحش مياندشت در استان خراسان
رای خانواده ای از يوزهای ايرانی اتفاق شمالی ب

يک آموزگار محلی سوار بر خودروی ژيان . افتاد
خود درحال عبور از جاده چهال دختران در شمال 
منطقه با يک يوز ماده همراه با توله يکساله 

و شده و آنها را دنبال نموده و هر دو را اش روبر
البته بعدا ادعا می نمايد . گيرد مي با ماشين زير

که جانوران مزبور قصد حمله به او را داشته و او 
از ترس جان آنها را از بين می برد و بدين صورت 

از آن تاريخ به . دادگاه رأی به تبرئه او می دهد
چ يوزپلنگی بعد به مدت بيش از دو دهه، ديگر هي

، ١٣٨٢در مياندشت گزارش نشده و تا سال 
گمان بر اين بوده که يوز ايرانی در مياندشت از 

  . بين رفته است
  

   در زمستان ميزبان گرگ ها بودخجير
  در پـــارک ملـــي خجـــري از ، ٨٤در زمـــستان ســـال 

 سگ سانان بـه ويـژه گـرگ چنـدين بـار عکـسربداري        
     به دنبـال،     .گرديد

دو مرتبـــــــــه 
ــسربداري از  عکــ

 قالده گـرگ در     ٢
ــاه ــای دی و  م ه

من سال گذشته در دامنـه سـرو کـوه واقـع در غـرب               
ــرادراين  ــدوی و ب ــالمی، مه ــري، اس ــای خج ــی ه  بررس

ــا  ــدانی گــسترده ای را در ايــن منطــه اجنــام داده و ب  مي
ــرگ    ــابی گ ــه ردي ــتناد ب ــه   اس ــن منطق ــا در اي  و  ه

ــ ــه ايــن نتيجــه رســيدند کــه م ــان، ب  شاهدات حمــيط بان
 در    زمـستان   احتماال ايـن دو گـرگ حـداقل از اوايـل          
عنـوان قلمـرو    با  اين منطقه ساکن شـده و ايـن حمـدوده ر          

پـارک ملـی خجـري در شـرق         . خود انتخاب منـوده انـد     
هاســت کــه  ـران زمــستان هــر ســال، پـذيرای گــرگ  

بــيش از هــر زمــان ديگــری در ايــن زمــان از ســال در 
  . اين منطقه قابل مشاهده هستند

  
  

  

  کس خانوادگي از پلنگع
 يک پلنگ ماده به مهراه توله يکساله اش توسط دوربني          
. هاي تله اي در پارک ملي خراسان مشايل مشاهده شدند         

، تـردد   ٨٣به دنبال بررسي هاي اجنمن، از زمستان سـال          
خبش هايي از نيمـه      يک پلنگ مادر مهراه با توله اش در       

که با رديايب   جنويب پارک ملي ساريگل کامال مشهود بود        
      آن ها، يک دستگاه دوربني در مسري گـذر         و تعيني مسري  

 صـبح يکـي از      ٨:٣٠آن ها قرار داده شد که در سـاعت          
روزهاي ابتدايي دي ماه سال گذشته، دو جـانور مـذکور           
درحايل که مادر توسط توله جوانش دنبال مـي شـد، در            

ليـل  متأسفانه، بـه د    اما.  معرض ديد دوربني قرار گرفتند    
برودت هوا در زمان عکسربداري، شيشه دوربني پوشيده        
از خبار آب بوده و مهني امر باعث گرديده که عکس هـا             

با ايـن وجـود، انـدازه       . از وضوح کايف برخوردار نباشند    
        فـوق الـذکر    نسيب جانوران مذکور، مؤيـد نتيجـه گـريي        

ــد ــي باش ــرين   . م ــي از ت ــاريگل يک ــي س ــارک مل      پ
مـي رود کـه      هاي پلنـگ، در کـشور بـه مشـار         زيستگاه  

خوشبختانه با محايت هاي مديريت اداره کل حميط زيست         
  .و تالش پرسنل پارک، از امنيت بااليي برخوردار است

  

   جانورانپزشکی قانونی
گونه هـاي خمتلـف      ، چندين الشه از   ٨٤در زمستان سال    

که در اثر عوامل خمتلف از بني رفته بودند، توسط اعضاي           
اجنمن بيومتري، الشه گشايي و منونه برداري شدند کـه از           
مجلــه آن هــا 
مي تـوان بـه     
ــاي   ــه ه منون
ــاره   ــر اش زي

کاراکال، : منود

اجنمـن  .  روباه، کفتار، شنگ، گربه جنگلي و يوزپلنـگ        ٢
يوزپلنگ ايراين از دانشجويان عالقمند رشته دامپزشـکي        
دعوت مي کند در صورت متايل به مهکاري و شرکت در           

  .ليت ها با دفتر اجنمن متاس بگريندن گونه فعااي
  

آموزان هاي آموزشي دانش  کارگاه
  را با يوزپلنگ آشنا کردند

، فصل ٨٤زمستان سال  براي گروه آموزش اجنمن،
آشنايي " با عنوان  را و چندين کارگاههپرکاري بود

در مدارس سطح ران برگزار " با يوزپلنگ ايراين
اه ها دانش آموزان مقطع در اين کارگ. ه استمنود

راهنمايي با يوزپلنگ ايراين، زيستگاه، تغذيه و 
عوامل ديد نسل يوز آشنا شده و با استفاده از 
آموخته هاي خود، راهکارهايي براي حفاظت از 

در جمموع بيش از صد . يوزپلنگ ايراين ارائه دادند
دانش آموز از مدارس زير در کارگاه هاي اين فصل 

  :شرکت کردند
   دانش آموزان پسر پايه ي اول و دوم ‐١

اين . ٧مدرسه ي راهنمايي امامت منطقه 
کارگاه با مهکاري مرکز مشارکت هاي 

 در ٧زيست حميطي شهرداري منطقه ي 
 دي ماه به طور مشترک برگزار ١٤تاريخ 
 .شد

 

       
دانش آموزان پسر متامي مقاطع مدرسه  ‐٢

    خ در تاري٦راهنمايي نويد صاحلني منطقه 
  من ماه؛٦

  

       



دانش آموزان متامي مقاطع مدرسه راهنمايي  ‐٣
 ١٥ در تاريخ ٤رحيانه واقع در منطقه 

 . اسفندماه

       
صفورا : برگزارکنندگان اين کارگاه ها عبات بودند از

زواران، سارا باقري، حمبوبه شريخورشيدي، فاطمه 
ر ، مونا مربقع، هادي کاشاين، مهيا زوارئیحسيين

  .عليزاده، کاوه حامتي و علريضا مهدوي
  

  از کتابخانه چه خبر؟
عنوان " بررسي پرندگان حيات وحش مياندشت"

پايان نامه کارشناسي است که در اسفندماه 
در . سال گذشته به کتابخانه انجمن اضافه گرديد
  زوارئیاين بررسي که توسط خانم فاطمه حسيني
  پراکنشياز داشنگاه تهران صورت گرفته، نقشه

     تهيه گرديده و پرندگان شکاری منطقه 
شاخص هاي تنوع زيستي پرندگان سنجيده شده 

 همچنين مقاله مفصلی درباره ببر به قلم .است
کاوه حاتمی در نخستين شماره سری جديد مجله 

 منابع تمامي. دنيای وحش به چاپ رسيده است
دان براي استفاده عالقمنذکر شده در اين بخش، 

  .در کتابخانه انجمن موجود مي باشد
  

  !!!  يوزپلنگ در دنياي بيونيک
به تازگي کيوان هادوي دانشجوي رشته طراحي 
صنعيت جهاد دانشگاهي بررسي جاليب روي يوزپلنگ 
اجنام داده و در نظر دارد تا با کمک دانش بيونيک و 
اهلام گرفنت از اين جانور، يک موتورسيکلت طراحي 

نيک دانشي است که  در آن با اهلام گرفنت از بيو. منايد
جانوران و پديده هاي طبيعي به طراحي و ساخت 

  .سازه ها پرداخته مي شود
  

  از يوزپلنگ در ساير استان ها چه خبر؟
چندين طرح حتقيقايت به شناسايي و بررسي وضعيت يوز 

    اين طرح ها که.  استان کشور مي پردازند٤ايراين در 
          با هدف بررسي ذشته آغاز گرديده،از آذرماه گ
هاي زيست يوزپلنگ در خارج از زيستگاهامکان سنجي 

قطعي شده آن در سه استان يزد، مسنان و خراسان مشايل 
صورت گرفته و با مهکاري پروژه ملي حفاظت از 
   يوزپلنگ آسيايي سازمان حفاظت حميط زيست اجنام 

باد نائني اصفهان که از به غري از منطقه عباس آ. مي گريد
 با مهکاري اداره حميط زيست اين شهرستان، ١٣٨١سال 

وجود يوز ايراين در اين منطقه به اثبات رسيده است، 
منطقه چاه افتخاري جبستان : ساير زيستگاه ها عبارتند از

پيشگامان "بوم پژوهان  توسط اجنمن(خراسان رضوي 
دسري  شده بيدوئيه بر، منطقه حفاظت")حيات وحش

   کانون پژوهش و حفاظت از طبيعت پايدار(کرمان 
 طرح اجنمن(و منطقه حفاظت شده رام گور ) "حميط بان"

  ).سرزمني پايدار
 حممد شيت و آرش صادقي تاحبال بازديدهاي متعددي 

باس آباد نائني اجنام داده و درحال حاضر  عرا در منطقه 
 منطقه، مترصد نيز دوربني هاي تله اي کارگذاشته شده در

    عکسربداري از حيات وحش بکر و غين اين منطقه 
  .مي باشد

  

برگزاري نشست حيات وحش با موضوعات 
  کفتار و دوربين تله ای

طبق روال گذشته، نشست هاي حيات وحش با عناوين 
      خمتلف در زمينه حيات وحش ايران، در روزهاي 

قمندان پنج شنبه در حمل دفتر اجنمن و با حضور عال
در چهاردمهني نشست، علريضا مهدوي . برگزار گرديد

راه ارائه منود و مهچنني  سخنراين جذايب درباره کفتار راه
            هاي در آخرين نشست حيات وحش اين مدت، دوربني

   موضوع  ها  آن کار با حنوه  وCamera Trapتله اي 

  
نشست هاي حيات وحش . ضي اسالمي بودتسخنراين مر

با موضوعات متنوع معموالً هرماه يک بار در حمل دفتر 
اجنمن برگزار مي گردد و فرصت مناسيب را براي تبادل 
                    افکار در اختيار عالقمندان در اين زمينه قرار 

ه هاي عالقمندان مي توانند براي اطالع از برنام. مي دهد
آيت نشست هاي حيات وحش با خامن صبا سهرايب نيا از 

درس طريق تلفن دفتر اجنمن متاس حاصل منوده يا با آ
  .دينالکترونيکي اجنمن مکاتبه منا

  

  دست در دست هم برای نجات يوزپلنگ
کارگاه هاي  "، دوره اي با عنوان ٨٤در زمستان سال 

فاظت از براي ح" توامنندسازي براي مشارکت مردم حملي
 کارگاه آن ٢اين دوره که . يوزپلنگ ايراين برگزار گرديد

در ماه هاي من و اسفند در ران و شاهرود برگزار 
گرديد، منايندگاين از جوامع حملي منطقه حفاظت شده 
بافق يزد و ذخريه گاه زيستکره خارتوران حضور داشته 
و مفاهيم و تکنيک هاي مشارکت جوامع حملي براي 

توسط اين کارگاه ها .  مورد حبث قرار گرفتحفاظت
وهان و با محايت اجنمن يوزپلنگ ايراين و اجنمن بوم پژ

مؤسسه تسهيل گری و با  UNDP-GEF/SGPمايل 
سومني و . دگرديبرگزار  توسعه و توامنندسازی پويه

آخرين کارگاه اين دوره در ارديبشهت ماه در شهرستان 
ندگان اجنمن در اين دوره مناي. بافق يزد برگزار خواهد شد

 اسالمي، حامتي، حسيين زوارئی،فرهادي نيا، : عبارتند از
مهچنني منايندگان جوامع . مهدوي ،شريخورشيدي، زواران

، رضايي پور ، اکرمي،شريعيت :حملي بافق نيز عبارتند از
  . مشس واللهيعبد

  

         آقای من جنفی، سرپرست حمترم ادارهجناب 
   رستان طبس، درگذشت جانگداز حميط زيست شه

  . فرزند گراميتان را صميمانه تسليت عرض می منائيم
                                            اجنمن يوزپلنگ ايرانی

  

  بسيار متشکريم
  ...اجنمن يوزپلنگ ايراين از 

  معاونت حميط طبيعی سازمان حميط زيست
  پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی

   GEF/SGPمران سازمان ملل متحدبرنامه ع
  مؤسسه حفاظت از گربه سانان کوچک جثه

آقــاي ناجيــل برادشــو از انگلــستان بــرای ارســال تلــه  
  جوندگان شرمان

  مهندس تلوان از شرکت ندا رايانه
  ... به سبب محايت هاي مايل و از 

  اداره کل حميط زيست استان خراسان مشايل
  اداره کل حميط زيست استان ران

  داره کل حميط زيست استان اصفهانا
  اداره کل حميط زيست استان يزد
  اداره حميط زيست شهرستان نايني

  اداره حميط زيست شهرستان اسفراين
  سرپرست و حميط بانان پارک ملي ساريگل
  سرپرست و حميط بانان پارک ملي خجري

به دليل محايت هاي معنوي کمـال تـشکر و قـدرداين را             
  .دارد

  

ست حميطي، مستقل ، يک سازمان غريدوليت زياجنمن يوزپلنگ ايراين
 براي حفظ آخرين بازمانده ١٣٨٠و غريانتفاعي است که از سال 

  :اهداف اين اجنمن عبارتند از. هاي يوزپلنگ ايراين فعاليت مي کند
مطالعه و حتقيق در مورد حيات وحش، به ويژه يوزپلنگ و ) ١

 زيست بوم هاي مرتبط با آن؛

گاهي جامعه در تنوير افکار عمومي به منظور ارتقاي سطح آ) ٢
 مورد حميط زيست، حيات وحش و يوزپلنگ؛

 .حفاظت از يوزپلنگ و زيستگاه هاي آن)  ٣

براي کسب اطالعات بيشتر درمورد اجنمن و فعاليت هاي آن با ما 
  :متاس بگرييد

  ٨٨٠٠٥٩٢٦: تلفکس
  ٠٩١٣٣١٣٠٧٥٦ ‐٠٩١٢٣٥٤٤١٩٩: مهراه

   ١٤١٥٥‐٨٥٤٩ران، صندوق پسيت : آدرس پسيت
 ، ٥خيابان امريآباد مشايل، خيابان شکراهللا، پالک : ترآدرس دف

   ٥، واحد ٢طبقه 
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