
در سال جـاري جهـت مطالعـه        
امکان سنجي زيست يوزپلنـگ     
ايرانــی در منطقــه شــکارممنوع     

عباس آباد نايني، دوربني هـاي          
تله اي درخبش هاي خمتلف ايـن      

طـي  .   منطقه کار گذاشته شـدند    

ايــن مطالعــات، اعــضای فعــال    
اجنمن آقايـان حممـد ـشيت و         
آرش صادقي با مهکاري آقايان     
اکربی، حلوانی، طاهر، شيبانی و    
ملک پور از اداره حميط زيـست       

نايني به وسيله اين دوربـني هـا           
ــنت        ــه گرف ــق ب ــون موف ــا کن ت
عکسهايي از جبري، ميش، شغال،   
خارپشت، تيهو و هوبـره شـده        

در آخـرين عکـس هــاي      .  انـد 

ــه،        ــن منطق ــه شــده در اي گرفت
 گونه روبـاه   4 گونه از  3حضور  

های موجود در ايـران از قبيـل        
روباه شين، روباه معمويل و شـاه       
ــاه در        ــشهت م ــاه در ارديب روب
 .منطقه عباس آباد اثبات گرديد
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  يوزنامه

عاليت هاي اين اجنمن درباره يوزپلنگ و ساير گونه های                         
ت که براي اطالع رساين پريامون ف

خربنامه داخلي اجنمن يوزپلنگ ايراين اس

حيات وحش در کشور يه و توزيع مي گردد
 .

ورت فصلنامه در اختيار دانشجويان، 
ايت تالش هيأت حتريريه بر آن است تا اين خربنامه را به ص

ندان قرار داده و در اين راه، نيازمند مهياری و مهفکری مشا هستيم
اساتيد، کارشناسان، مديران، حميط بانان و عالقه م

 . 

طي بازديـد ماهانـه پـارک ملـي          
خجــري بــه منظــور مطالعــه روي      
گوشتخواران اين منطقه، الشه تازه     
يک ميـش کـه علـت مـرگ آن           
نامعلوم بود، يافت شد بـه طـوري        
که مي توانست به عنوان طعمه اي       
مناسب جهت جذب گوشـتخواران     

منطقه به سوي دوربني تلـه اي و         
گرفنت عکـس از آن هـا مـورد           

بـا قـرار دادن     .   استفاده قرار گريد  
آن جلوی يک دستگاه دوربني در      
منطقه توسـط مهـدوي و کيـايي،        

 29خنستني عکس کفتـار در روز       
 2:43فـروردين مــاه در سـاعت        

 مـاه از    8بامداد پس از گذشت     
شروع اين مطالعـات در پـارک       
ــن        ــط اجنم ــري توس ــي خج مل

 .يوزپلنگ ايراين ثبت شد

 عکس خانوادگي از روباه ها

 کفتار خجير نيز به دام دوربين هاي تله اي افتاد
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 : سردبري
 فاطمه حسينی زوارئی

 : حتريريه خرب
 مليکا قليچ پور
 : ويرايش ادبی

 نازنني نظری  فردوس
 : مهکار اين مشاره

 حممد صادق فرهادی نيا



 تشکل غريدوليت   200،  1384در پاييز سال    
جوان از سرتاسر جهان در مسابقه               

“Young Conservationist“   شرکت
، اجنمن  1385در ابتداي ار سال       .  منودند

يوزپلنگ ايراين به عنوان اولني تشکل            
 تشکل  15غريدوليت ايراين مهراه با بيش از        

جوان ديگر از ساير کشورهاي آفريقايي،         
آسيايي و آمريکاي مرکزي و جنويب در اين         
مسابقه برنده اعالم شده و از هر تشکل، يک         
مناينده براي شرکت در يک دوره آموزشي به        
منظور ارتقاي توامنندي هاي حفاظيت به           

شايان ذکر  .  کشور انگلستان دعوت گرديد    
 سال برگزاري اين مسابقه در      7است که طي    

جهان، تنها مناينده کشورمان يعين اجنمن           
 بار  2   تاحبال موفق شده که     يوزپلنگ ايراين 

به عنوان تشکل   )  2006 و   2005سال هاي   (
برتر برگزيده شده و به عنوان يک تشکل           
حفاظيت موفق نام ايران را در جهان مطرح          

 . منايد
اين دوره در يک مرکز مطالعات در پارک           

صله  ساعت با لندن فا     5 اسنودونيا که     ملي
منطقه مزبور ازحلاظ    .  داشت، برگزار گرديد  

يار زيبايي  چشم اندازهاي بس  سيماي طبيعي،   
داشته ويل حيات وحش چنداين در آن به           

 . چشم مني خورد
آموزشگران و تسهيل گران اين دوره از            
سازمان های معترب حفاظتی بني املللی نظري        

 دقيقه ای به ارائه اهداف و            15فرصتی  
فعاليت های خود پرداختند ولی                        

 45برگزار کنندگان ناچار شدند بيش از           
دقيقه به دليل فعاليت های گسترده آموزشی        
و حتقيقاتی و پرسش های متعدد منايندگان         
ساير کشورها، به مناينده ايران زمان              

درپايان، به دليل طراحی      .  اختصاص دهند 
بازی های آموزشی و کيفيت آن، مناينده ايران 
به عنوان برترين تشکل غريدولتی شناخته        
شده و مهچنني در زمينه آموزش و                
تنويرافکار جوامع حملی، دارای ممتازترين        

 . فعاليت ها ارزيابی گرديد
طي حضور در انگلستان، مهچنني مالقايت با        
مسئولني اجنمن جانورشناسي لندن به عنوان       

قايت و  يکی از قدميي ترين سازمان هاي حتقي       
صورت )  1829سال   از   (حفاظيت جهان     

گرفت و سخنراين کوتاهي با حضور مسئولني       

برب و پلنگ   طرح هاي اين اجنمن در زمينه        
 آمور در سيربي، يوزپلنگ در سرنگيت و        

مهچنني برنامه هاي حتقيقايت شبه جزيره          
  عربستان  ايراد  گرديد  که  عمدتا  پريامون           

 يوزنامه

Birdlife International ،
Conservation International ،

Royal Society for Bird Protection، 

Wildlife Conservation Society   و
مهچنني دانشگاه های لندن و گالسکو بوده و        
مطالبی درباره چگونگی مشارکت دادن          

جوامع حملی در پروژه های حفاظتی،             
چگونگی جلب محايت مالی و معنوی، امهيت       

و چگونگی ارتباط با رسانه های مجعی و             
راه های اطالع رسانی و شيوه های طراحی         
بازی های آموزشی حفاظتی طی روزهای        

 . کارگاه ارائه دادند
از نکات قابل توجه در اين دوره، جتربه             
باالتر مناينده ايران در مقايسه با منايندگان          

ساير کشورهای شرکت کننده در زمينه               
حبث های حتقيقاتی، آموزشی و حفاظتی بود،       
به طوريکه به اذعان مسئولني برگزاری دوره،       
آا هيچگاه گمان منی کردند در ايران چنني         

در يکی  .  اقدامات ارزمشندی اجنام شده باشد    
از روزهای دوره، هريک از منايندگان در           
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 گزارش شرکت در دوره آموزشی حيات وحش
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 محمدصادق فرهادی نيا



ايده هاي جديد براي طراحي حمصوالت          
آموزشي، فراگريي تکنيک هاي خمتلف جلب      
مشارکت مردم حملي در پروژه هاي حفاظيت        
و فراگريي مهارت هاي خمتلف براي ارتباط        

 . با رسانه ها
در پايان، بايد گفت که به نظر می رسد              

تشکل های غريدولتی فعال در زمينه                 
حيات وحش در کشورمان، از جايگاهی          
نسبتا مناسب در ميان ساير کشورهای جهان       
سوم برخوردار بوده و فعاليت های ارزمشندی       
را در زمينه حتقيقات، آموزش و حفاظت           
اجنام داده و درصورت ارتقای فعاليت های         
خود، يقينا جايگاهی ممتازتر در جهان            

 . خواهند يافت

فعالليتهای حتقيقاتی و آموزشی اجنمن در          
مناطق مياندشت و ساريگل بود و بسيار           

 . مورد استقبال آا قرار گرفت

: مهمترين دستاوردهاي اين دوره عبارتند از      
پيوسنت به شبکه اي از تشکل هاي حفاظيت         
جوان در سطح دنيا به منظور تبادل جتربيات         

و الگوها، آموزش مردم حملي، کسب                   

 بسيار متشکريم
 ...اجنمن يوزپلنگ ايراين از 

 معاونت حميط طبيعی سازمان حميط زيست
 دفتر حيات وحش و آبزيان

 پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی

 از آملان“ جانورشناسی در خاورميانه”جمله 
باغ وحـش الپـاملري فرانـسه بـرای ارسـال                  

 تله های جوندگان شرمان 
 مهندس تلوان از شرکت ندا رايانه

ــايون افــشار از مرکــز مطالعــات            خــامن کت
 سرطان شناسی سوييس

 خامن پرميس احسانی از آمريکا
 آقای ِجل بوف از هلند 

 ... به سبب محايت هاي مايل و از 
 اداره کل حميط زيست استان خراسان مشايل

 اداره کل حميط زيست استان ران
 اداره کل حميط زيست استان اصفهان

 اداره کل حميط زيست مازندران
 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 محايـت هـاي معنـوي کمـال           
 .تشکر و قدرداين را دارد
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فاطمه حسينی زوارئی و باقر , زواران حسينی 
پس از کارگاه آمـوزشـی، بـرنـامـه        .  نظامی

سرمشاری حيات وحش منطقه خارتوران نيز      
در يـکـي از     .   به مدت يک هفته اجرا گرديد  

بازديدها، اسالمی و حميط بان ذوالفقاری يک       
 کيلومـتـري    1رأس گور  نر از فاصله حدود        

مشاهده منودند که آرام مشغول چرا بـوده و          
پس از پيمودن مسافيت توانستنـد تصـاويـر          
 . زيبايی از اين گور از فاصله نزديک بگريند

پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی به منظور       
آشنايی دانشجويان عالقـمـنـد بـا فـنـون                  

 ارديبهشت مـاه    16حيات وحش،  در تاريخ      
کارگاهي يک روزه در پارک ملی خارتوران       

در اين کارگاه با حضور اعضاي      .   برگزار منود 
تشکل هاي غري دوليت، کارشناسان و مديران       
سازمان حميط زيست و مهچـنـني مشـاوران          
خارجي جرج شالر و لوک هانتر، آخـريـن          
روش ها و فنون درباره حفاظت و نـقـش            

آموزش و مهچنني فن جديد راديو تله متری         
 7از اجنمن يوزپلنگ ايراين     .   آموزش داده شد  

نفر نيز در اين کارگاه شرکت داشـتـنـد کـه             
, عبارتند از مرتضي اسالمي، علريضا مهدوی     

صفـورا  ,   حممد صادق فرهادی نيا، کاوه حامتی     
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 عکس گور ايرانی در ال به الی يوزها



 ...اگر کمک آن ها نبود
به منظور ارتقاي فعاليت هاي آموزشي و حتقيقايت و افزايش اثـر خبـشي ايـن               
فعاليت ها، اجنمن يوزپلنگ ايراين بر آن شده تا با دعوت از مجعي از اسـاتيد           

. بنمايـد “  هيئـت مـشاورين   ”جمرب در زمينه حيات وحش اقدام به تـشکيل          
 :اعضاي اين هيئت به ترتيب حروف الفبا به شرح زير مي باشد

 دکتر حممود کرمي استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه ران .1
 دکتر رام کيابی استاد دانشکده زيست شناسی دانشگاه شهيد شيت .2
 مهندس عبداحلسني وهاب زاده استاد دانشگاه فردوسی مشهد .3
 دکتر حممودرضا مهامی استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه صنعيت اصفهان  .4

، يک سازمان غريدوليت     اجنمن يوزپلنگ ايراين  
زيست حميطي، مستقل و غريانتفاعي است که از        

 براي حفظ آخرين بازمانده هاي        1380سال  
براي کسب  .  يوزپلنگ ايراين فعاليت مي کند      

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

 88005926: تلفکس

 09133130756 ‐09123544199: مهراه

ران، صندوق پسيت              :  آدرس پسيت   
8549‐14155 

خيابان کارگر مشايل، خيابان       :  آدرس دفتر  
 5، واحد 2،  طبقه 5شکراهللا، پالک 

 :آدرس الکترونيکي
 org.iraniancheetah@info 

 : وب سايت
org.iraniancheetah.www 

 
 
 
 

 ازکتابخانه چه خبر؟
بررسي وضعيت، پراکنش و بوم شناسی            "

يوزپلنگ ايرانی در پناهگاه حيات وحش             
عنوان پايان نامه کارشناسي        "  مياندشت

محمدصادق فرهادی نيا است که در                 
اسفندماه سال گذشته به کتابخانه انجمن         

همچنين چندين مجله درباره      .  اضافه گرديد 
يوزپلنگ از سوی دکتر جورج شالر به کتابخانه         

مجله .  انجمن اهدا گرديده است              
آلمان نيز يک    “  جانورشناسی در خاورميانه   ”

دوره کامل از تمامی شماره های چاپ شده          
خود را برای انجمن ارسال نموده که تمامي          
منابع ذکر شده در اين بخش، براي استفاده          

عالقمندان در کتابخانه انجمن موجود                    
 .مي باشد

بررسی ها در پارک ملی ساريگل نشـان از           
قـوچ  .   تنوع باال در رژمي غذايی پلنگ ها دارد       

و ميش رتبه خنست را به خود اختصاص داده          
و پس از آن گراز، کل و بز، تشی، پـايـکـا،              
روباه، سگ، اسب، دام اهلی و حتی خـاک و           
مواد گياهی نيز مورد استفاده اين جانور قـرار         

درحال حاضر سامره فالحتکـار،     .   گرفته است 
يگانه سپاسی و علريضا مهدوی با مهـکـاری         
آزمايشگاه حيات وحش دانشکده منابع طبيعی 

 سـرگـني     150ران مشغول جتزيه و حتليل       
پلنـگ مجـع     

ــده       آوری ش
از مــنــطــقــه   

ــل       ــگ ــاري س
 . می باشند

خوشبختانه از ساير مناطق نيز اخبار خوبی از         
علی عقـيـلـی و       .   پلنگ ها به گوش می رسد     

مهدی چالنی با مهکاری سازمان حميط زيسـت        
. مشغول مطالعه روی پلنگ در تندوره می باشند

علی عقيلی نيز مطالعاتی را روی وضعيت پلنگ        
با مهکاری سازماای بني املللی در مشال غربی        
ايران اجنام داده که نتايج آن در قالب يک مقاله           
پوستری درباره وضعيت پلنگ در ايـران در           

کنفرانس دانشجويی مقـاالت مـرتـبـط بـا            ” 
پذيرفته شده و او تـوانسـت طـی            “   حفاظت

، 2006حضور در کمربيج انگلستان در مارس        
پلنگ ايرانی را بيش از پيش به سـازمـاـا و             

برای ايـن    .     کارشناسان بني املللی معرفی منايد    
 .دوستان نيز آرزوی موفقيت های بيشتر دارمي

 منوی غذايی متنوع پلنگ ها در ساريگل
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