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 پلنگ بايد بماند

ـ                    يـات  يوزنامه خبرنامه داخلي انجمن يوزپلنگ ايراني است كه براي اطالع رساني پيرامون فعاليت هاي اين انجمن درباره يوزپلنگ و ساير گونه هاي ح

نهايت تالش هيأت تحريريه بر آن است تا اين خبرنامه را به صورت فصلنامه در اختيار دانشجويان، اسـاتـيـد،      .   وحش در كشور تهيه و توزيع مي گردد      

 . كارشناسان، مديران، محيط بانان و عالقه مندان قرار داده و در اين راه، نيازمند همياري و همفكري شما هستيم

پارك ملي ساريگل يكي از بهترين زيستگاه هـاي         
پلنگ ايراني در كشور به شمار مي رود كه از بهـار        

، انجمن يوزپلنگ ايراني درحال مطالعـه و         1384
بررسي اين جانور و گونه هاي مرتبط با آن در اين           

، با هـمـكـاري    1385از تابستان .   منطقه مي باشد  
اداره كل محيط زيست استان خراسان شـمـالـي،          
يك برنامه آموزشي براي آشنايي دانـش آمـوزان          
ساكن در روستاهاي اطراف پارك ملي ساريگل و         
همچنين عموم مردم شهرستان اسفراين با گـونـه          

درحال .   درمعرض انقراض پلنگ آغاز گرديده است     
حاضر، پرسنل عالقمند اداره مـحـيـط زيسـت             
شهرستان اسفراين و اعضاي باانـگـيـزه تشـكـل            
مردمي جمعيت فروغ زنان اسفراين با هـمـكـاري          
انجمن، مشغول طراحي طرح درس ها و كتابـچـه          
هاي آموزشي درباره پلنگ براي گروه هاي سـنـي       
دبستان و راهنمايي بوده و اجراي عملي بـرنـامـه           

 9 دانـش آمـوز در          800آموزشي براي بيش از     
روستاي اصلي اطراف پارك ملي ساريگل، از بهمن    

اين نخستين برنامه آموزشـي     .   ماه آغاز خواهد شد   
درباره پلنگ در كشور به شمار مي رود كـه بـا               
همكاري سازمان هاي دولتي و غيردولتي محلي و        
ملي درحال انجام بوده و اميد است بتواند در ساير        

 . مناطق حفاظت شده كشورمان نيز اجرا گردد

 سارگپه هاي مهاجر 
يك دسته بزرگ از سارگپه هاي مـهـاجـر در هـفـدهـم                  
شهريورماه در پارك ملي خجير توسط مرتضي اسـالمـي از        

اين دسته تشكيل شده بـود از        .   اعضاي انجمن مشاهده شد   
 بهله سارگپه معمولي و سارگپه پابـلـنـد، در سـنـيـن           40

متفاوت كه اوايل روز در حال مهاجرت از مسير شمال غرب           
اين تجمع زيبا در وهله اول بيننـده را          .   به جنوب شرق بود   

گـاهـي اوقـات در        .   در شناسايي گونه دچار ترديد مي كرد 
مناطق مختلف ايران در فصل مهاجرت، پرندگان شـكـاري           

 .نيز در دسته هاي بزرگ مشاهده مي شوند



منطقه شكـار مـمـنـوع        
عباس آباد نـايـيـن در         
جنوب شرقـي اسـتـان       
اصفهان و بـا وسـعـتـي         

 هكتار، 300000بيش از  
يكي از زيستگاه هاي يوز     
در مركز ايران به شـمـار       
مي رود كه از پاييز سال      

 به عنوان منطقـه     1384
شــكــارمــمــنــوع اعــالم   

اين منطقه .   گرديده است 
مابين مناطقي كليدي و    
تاييد شـده از قـبـيـل          
مناطق  دره انـجـيـر و          
سياهكوه يزد در جنـوب،   
منطقه نايبندان در شرق    
و مــنــاطــق كــويــر و       
خارتوران در شمال قـرار     

 چهار  گرفته و به عنـوان    
 در   راه ارتباطي يوزها  

فالت مركزي ايران عمل    
 . مي كند

منطقه شكار مـمـنـوع       
عباس آباد نايين قبل از      
تبديل به منطقه شـكـار      
ممنوع سالها عنوان يكي    
از بكرترين شكارگاه هاي  
كويري  استان را  نـزد         

شكارچيان به خـود اخـتـصـاص داده بـود و                 
شكارچيان استان اصفهان و استان هاي همـجـوار         
منطقه عباس آباد را از بهترين شـكـارگـاه هـاي              

ولي خوشبختانه دور   .   كويري منطقه مي شناختند   
از دسترس و صعب العبور بودن منطقه عباس آباد         
به همراه حضور گاه و بيگاه قاچاقچيان مواد مخدر         
در سال هاي گذشته به كمك يوز آمده و بـاعـث          
حفظ اين گونه ارزشمند در منطقه عـبـاس آبـاد            

 . شده است

دشت هاي منطقه شكار ممنوع عباس آباد عمدتـاً         
در جنوب منطقه قرار گرفته اند و مناطق شمالـي          
و مركزي  شامل مجموعه اي به هم پيوسته از تپه     

در مورد منابع آبي .     ماهور ها و رشته كوه ها است    
در مقايسه با مناطق همجوار،  منـطـقـه شـكـار              
ممنوع عباس آباد داراي منابع بسيار خوبي شامل        
چشمه و همچنين سنگاب هاي متعدد در مناطق         

پوشش گياهي منطقه با توجه به      .   كوهستاني است 
حضور كم تعداد دام در منطقه نسبتـا مـنـاسـب             

در نيمه شمالي منطقه تعدادي روستا وجود       .   است
دارد كه عمدتا در مرزهاي منطقه و خارج آن قرار          
گرفته اند ولي در نيمه جنوبي و مركزي منـطـقـه     

 .هيچ روستايي به چشم نمي خورد

اين منطقه تنها منطقه تحت نظارت اداره محيـط         
زيست در استان اصفهان است كه  بـه ويـژه در              

 50دشتهاي جنوبي آن، جبير زيست نموده و بين     
 رأس جمعيت اين جانـور بـرآورد شـده             100تا  

سمدار غالب منطقه بز است كه به واسـطـه          .   است
رشته كوه هاي صعب العبور و منابع آبي متنوع پر          

 1000حداكثر حـدود      ( تعداد ترين گونه منطقه     
با توجه بـه ايـن كـه           .   به حساب مي آيد   )   رأس

منطقه سال ها به عنـوان مـنـطـقـه آزاد اداره                        
عموما (مي شده جمعيت  مناسبي از  قوچ و ميش 

از نژاد اصفهان و تعدادي نيز از گونه هاي مهاجـر           

نيز برخوردار بـوده    )   اوريال مورچه ( جنوب سمنان   
 رأس از اين گونـه   600و به نظر مي رسد حداكثر       
گرگ، كفتار، شغال و   .   در منطقه زيست مي كنند    

همچنين از گربه سانان كاراكال، گربه شني ، گربه       
وحشي و پلنگ نيز تا به حال از منطقـه گـزارش             

 .شده اند

گربه شني  براي اولين بار در استان اصفهـان در            
 در غرب منطقه بـه طـور مسـتـنـد          1383سال  

.  گزارش شد كه به صورت الشه اي كشف شده بود  
همچنين گزارشات قابل توجهي از پـلـنـگ در             

بارها در منطقه الشـه شـكـار         .   منطقه وجود دارد  
 . پلنگ و سرگين آن مشاهده شده است

كاراكال يكي از گونه هاي جالب توجهي است كـه        
در منطقه عباس آباد حضور گسترده اي داشته و          
تقريبا در تمام منطقه پراكنش دارد و براي اوليـن          
بار در استان اصفهان تصاوير آن توسط دوربـيـن           

گزارشات فراواني كه از ايـن  .   هاي تله اي ثبت شد    
گونه ارائه مي شود، نشان دهنده تعداد زياد آن در          

 . منطقه عباس آباد است

نكته جالب حضور سه گونه روباه شـنـي، روبـاه             

معمولي و شـاه روبـاه در         
منطقه است كه هـمـگـي        
توسط دوربين تله اي ثبت     

 . شده اند

انجمن يوزپلنـگ ايـرانـي       
فعاليت هاي خـود را در         
منطقه شكار ممنوع عباس    

 با 1381آباد نايين از سال     
همكاري پرسنل و محيـط     
بانان اداره محيط زيسـت      

نايين آغاز و شـروع بـه            
جمع آوري اطـالعـات و        
همچنين مصاحبه با افـراد     
محلي و شكار چـيـان و         
فعاليت هـاي صـحـرايـي         

 بـا    1384نمود و در سال     
استفاده از دوربيـن هـاي        
تله اي اين فعاليت ها وارد      

 . فاز جديدي شد

با توجه به تحقيقات انجام     
شده و گزارشات مـوجـود،      
بدون شك يوز در منطقـه      
شكار ممنوع عباس آباد و      
مناطق مجاور آن زيسـت      
نموده و با توجه به امكـان       
رفت و آمد مـيـان چـنـد        
منطقه مطرح زيست يـوز،     
بـه خصــوص مـنــطــقــه       
حفاظت شده سياهكوه يزد در جنوب كه كـامـال           
چسبيده به مرزهاي منطقه اسـت، ارزش هـاي           

نكته مثـبـت    .   منطقه براي يوز دوچندان مي شود     
ديگر تعداد بسيار اندك معادن و همچنين دامـدار         
در منطقه است كه باعث حفظ امنيت و پـوشـش           
گياهي شده است كه البته به خاطر بعد مسافت از          

 .مراكز جمعيتي مي باشد

مسأله مهم در مورد منطقه شكار ممنوع عـبـاس           
آباد امكان ارتباط دادن جمعيت هاي دور افـتـاده          

خوشبختانه مابين ايـن    .   يوزپلنگ به يكديگر است   
زيستگاه ها و منطقه شكار ممنوع عباس آباد عمالً       
موانع اندكي وجود دارد كه خود به گسترش  گدار      
يوزها ميان زيستگاه هاي مختلف و تبادل ژنتيكي        

به خصوص زيسگاه هاي يزد  ( آنها كمك مي نمايد     
بايد توجه داشت كه با وجود ردهـاي         ) .   و اصفهان 

بدست آمده و همچنين گزارشات موجود از مادر و   
توله، خوشبختانه اين جانور در اين منطقه سكنـي    

 . گزيده و زادوولد نيز مي نمايد

در طول استفاده از دوربين هاي تله اي در منطقه          
عالوه بر كاراكال و جبير، از گرگ، روباه معمولـي،          
شاه روباه، روباه شني، شغال، ميش، هوبره، كبك،         

 . بزمجه و خارپشت نيز تصاويري ثبت گرديد

در پايان بايستي اضافه كرد كه منـطـقـه شـكـار              
ممنوع عباس آباد نايين بـدون شـك مـرهـون                
تالش هاي محيط بانان منطقه آقايان حـلـوانـي،           
طاهر، شيباني، ملك پور، نگهبـان و مـديـريـت             
دلسوزانه مهندس حسين اكبري مي بـاشـد كـه           
تالش فراواني براي حفظ اين منطقه و شناسانـدن     
ارزش هاي آن نموده اند و انجمن يوزپلنگ ايراني         
نيز بخش قابل توجهي از پژوهش هاي خود را بـا      
همكاري اين دوستان در اين منطقه انـجـام داده           

 . است

 منطقه عباس آباد نايين، 

  چهارراه يوزپلنگ هاي ايران
 محمد بهشتي زواره و آرش صادقي
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خوزه گارسيا زيسـت شـنـاس و           
طبيعت گرد اسپانيايي است كه در       

او .   باغ وحش بارسلونا كار مي كنـد      
عالقه فراواني به طبيعت و حـيـات         
 8وحش ايران دارد و تا بـه حـال            

سفر به ايران انجام داده و از اكـثـر        
مناطق حفاظت شده ايران از جمله      
تمامي پارك هاي ملي كشـورمـان        

 . بازديد كرده است

 بـا انـجـمـن         2004خوزه از سال    
يوزپلنگ ايراني آشنا شده و ضـمـن      
بازديد از زيستگاه يوزپلنگ ايـرانـي       
در منطقه مياندشت، بسيار عالقمند     
بود با سفر به ايران به همراه اعضاي        
انجمن از مناطقي كه جـزو پـروژه         
هاي تحقيقاتي انجمن بود، ديـدن       

از مهم ترين اين مناطق پارك      .   كند
ملي ساريگل و پنـاهـگـاه حـيـات           
وحش مياندشت در استان خراسـان   

 سال  4شمالي مي باشد كه بيش از       
است ميزبان طوالني ترين پژوهـش      
هاي علمي روي يوزپلنگ و پلـنـگ        

شايان .   در كشور به حساب مي آيند     
ذكر است كه ساريگل تنها پـاركـي        
بود كه خوزه در طـول سـفـرهـاي          
متعدد خود به ايران از آن ديـدن          

 . نكرده بود

، آقـايـان    1385 شهريور   26در روز   
فرهادي نيا و برادراني بـه هـمـراه          
خوزه براي بازديد از مناطق فـوق،        
عازم  شهرستان اسفراين در استـان       

ابتدا، پـارك   .   خراسان شمالي شدند  
ملي ساريگل مـورد بـازديـد قـرار           
گرفت و تالش گـرديـد تـا اكـثـر             
مسيرها و دره هاي اصلي اين پارك       
كه يكي از بهترين زيستگـاه هـاي         
پلنگ در كشور به شمار مـي رود،          

مشـاهـده   .   مورد بازديد قرار گـيـرد     
دسته هاي متعددي از قوچ و ميش       

 رأس نشان از     100اوريال تا حدود    
جمعيت مناسب طعمه هاي پلنـگ      

از مواردي كه در     .   در منطقه داشت  
طي اين سفر براي خـوزه بسـيـار           
جالب توجه بود تراكم بـاالي آثـار         
پلنگ ازقبيل سرگين، الشـه هـاي        
شكار و ردپا در نقاط مختلف پـارك        
بود به نحوي كه طبق گفته وي در         
هيچ كدام از بازديدهاي قبلي خـود       
از ديگر پارك هاي ملي ايران حتـي        
مناطق تندوره و دنا بـه چـنـيـن            
تراكمي از ردپا و سرگين بـرخـورد         

 .نكرده بود

 روز از تاريخ    3سپس گروه به مدت     
 شهريورماه عازم پناهگاه 31 الي  28

حيـات وحـش مـيـانـدشـت در             
در مسـيـر     .   شهرستان جاجرم شـد   

حركت به سمت مـيـانـدشـت، از           
سرمحيط باني پارك ملي سـالـوك       
كه به نام شهيد يحيـي شـاهـكـوه           
محلي نامگذاري شده و به هـمـت         

ــت                   ــط زيس ــي ــح ــل م اداره ك

خراسان شمالي به عـنـوان مـركـز          
بازديدكنندگان طبـيـعـت گـردان        
طراحي و ساخته شده است، نـيـز         

 . بازديدي به عمل آمد

پناهگاه حيات وحش مياندشت يكي 

از جالب ترين مناطق مـوردعـالقـه        
خوزه در ايران به شمار مي رود، بـه         
طوريكه پس از اولين بازديـدش از        

، گـزارش  2004اين منطقه در سال  
جالبي از اين مكان در مـجلـه بـاغ           

 . وحش بارسلونا نيز به چاپ رسانيد

سپس گروه عازم پاسگاه قلعه چـه        
در طول اين مسير خـوزه در         .   شد

كنار يك آبشخور دوربين تلـه اي         
 3كار گذاشت تا شايد در طي اين         

روز موفق شود  عـكـسـي از يـوز             
پس از كار گذاشتن دوربين،     .   بگيرد

و با تاريك شدن هوا در ادامه مسير        
تعداد زيادي موش دوپا مشاهده شد 
كه يكي از آن ها زنده گيري و بعـد          
از مشاهده در منطقه رهـا سـازي          

در طي اين سفـر مـنـاظـر          .   گشت
جذابي از حيات وحش ديده شد از        
جمله شكار يك دوپا توسـط يـك          

در .   جغد كوچك در نيمه شب بـود      
 تـا   5روز دوم نيز به كرات گله هاي        

به خصوص در مناطق ( تايي آهو 40
يارقلي كه از بهترين زيستگاه هـاي       
) يوز در منطقه نيز به شمار مي آيد       

و هم چنين ردپاي تازه يك يوز در         
ايـن  .   منطقه فريز مشاهده گـرديـد     

منطقه از جمله مناطق پر تردد يـوز     
بوده به طوري كه انجمن در سـال         

 با كارگذاشتن دوربين تله اي در 83
اين منطقه موفق به گرفتن عكسـي       

در طول شب نـيـز    .   از  يوز شده بود    
اقدام به پروژكتوركشي گرديد ولـي      
جز روباه و موش دوپا چيز ديگـري        

 .مشاهده نگرديد

 آخـريـن   16:30سرانجام در ساعت    
روز، يك قالده يوز تنها از فـاصـلـه          

 متري در نزديكي پاسگاه     80حدودا  
قلعه چه مشاهده شد كه متأسفانـه       
موفق به گرفتن تصـويـري از آن           

 سفـر و     8نشديم و باالخره پس از      
بازديد از مناطق متعدد، خوزه موفق   
به مشاهده يوز ايراني در كشورمـان       

از جمله وقايع ديگر مشاهده   .   گرديد
دو گونه پرنده شكاري ارزشمنـد از        

 .نوع ليل و سنقرخاكستري بود

طبق بررسي ها و گـزارش هـاي           
 قالده از يوزها طي     3صورت گرفته،   

ماه هاي اخير در بخش هاي غربـي        
 3منطقه مشاهده شد كه تـعـداد          

دستگاه دوربين تلـه اي نـيـز در            
محدوده هاي پر تردد اين گروه يوز       

 روزه   5خوزه سفر .   كار گذاشته شد  
خود را به مياندشت و ساريـگـل از          
بهترين سفرهاي خود به ايران ذكـر       
كرد و سرانجام روز اول  مهرماه بـه         

 .   تهران بازگشتيم

 تحسين اسپانيايي
 

 كامبيز برادراني
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 مژده

فناوري دوربـيـن هـاي تلـه اي             
 )Camera Trap (  امروزه رايج تريـن

راه براي شناسايي و مطالعه گـونـه         
هاي حيات وحـش بـه خصـوص           
گوشتخواران در سرتاسر جهان بـه       

انجمن يـوزپـلـنـگ       .   شمار مي رود  
ايراني به عنوان نخستيـن تشـكـل         
غيردولتي فعال در اين زمينه، تا بـه        
حال از انواع دوربين ها در زيستگـاه        
ها و شرايط مختلف آب و هـوايـي           
كشور استفاده نموده و بـر اسـاس          
تجـربـيـات خـود و مشـاوره بـا               
كارشناسان، دوربين هاي مـنـاسـب       
شرايط كشورمان را شناسايي كـرده      

و با مناسبـتـريـن قـيـمـت ارائـه                       
 . مي نمايد

 مشكل بزرگ 

 دوربين هاي تله اي

طبق آخرين گزارش انجمن حفاظت   
) WCS( از حيات وحش آمـريـكـا          

درباره فناوري دوربين هاي تله اي،       
از دوربينهايي كـه از      %  20حداقل  

كارخانه هاي سازنده خود در آمريكا      
براي كاربران در سرتـاسـر جـهـان          
ارسال مي گردد، در بستـه بـنـدي          
خراب بوده و هزينه بازفرستـادن و        
تعمير آن، معادل هزينه يك دوربين      

ولي نگران نـبـاشـيـد،       .   نو مي باشد  
چون مي توانيد از خدمات پـس از         
. فروش ما نيز استـفـاده نـمـايـيـد           

همچنين، شما مي توانيد از خدمات      
مشاوره اي كه براي كاربرد هـرچـه      
بهتر از اين دوربين ها وجـود دارد،         

به عـنـوان مـثـال،       .   نيز بهره گيريد  

چگـونـگـي بـاال بـردن شـانـس              
تصويربرداري از جانوران نادر ماننـد      
گربه سانان، شيوه هاي ضدسرقـت،      
باالبردن كيفيت تصاوير، مـتـدهـاي       
علمي استـفـاده از دوربـيـن هـا،             
چگونگي باالبردن عمر مفيد آن هـا       

 ... . و

 با ما تماس بگيريد، 

ما بهترين خـدمـات را بـا          
مناسب ترين قيمت در كشور     

 !به شما ارائه مي دهيم

همزمان با پنجمين سالگرد تأسيس انجمـن، وب         
سايت جديد انجمن به زبانهاي فارسي و انگليسـي       

 راه انـدازي    org.iraniancheetah.wwwبه آدرس  
دراين وب سايت آخرين اخبار درباره يـوز و          .   شد

ساير حيات وحش ايران به اطالع بازديد كنندگان        
همچنين در بخش كتابخانه وب سايـت،       .   مي رسد 

عالقمندان مي توانند گزارشها و مقاله هاي نوشته        
شده توسط اعضاي انجمن و شماره هاي گذشـتـه     

نگارخانه اي از تصـاويـر      .   يوزنامه را دريافت نمايند   
حيات وحش ايران نيز در كنار جامعترين آرشـيـو          
علمي درباره يوزپلنگ ايراني از ديگر بخش هـاي          

از ابتكارات ايـن     .   اين وب سايت به شمار مي رود      
وب سايت، اختصاص دادن بـخـشـي از آن بـه               

 10كودكان و نوجوانان است تا از طريق بيش از           
 . نوع بازي و سرگرمي با يوزپلنگ ايراني آشنا شوند

عالقمندان مي توانند درصـورت تـمـايـل بـراي             
دريافت آخرين اخبار وب سايت، به آدرس پسـت        

) info@iraniancheetah.org( الكترونيك انجمن    
                                                                                                                                .                                                                                                                               ايميل ارسال نمايند

 وب سايت فارسي درباره حيات وحش ايران
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انجمن يوزپلـنـگ ايـرانـي در          
آستانه روز ملي تنوع زيسـتـي        

ــاه     (  ــم دي م ضــمــن )   هشــت
درخواست توجه بيشتر اذهـان      
عمومي بـه تـنـوع زيسـتـي            
سرزمين و اهميت شنـاخـت و        
حفظ آن، در رابطه با شـايـعـه          
عبور بزرگراه از قلب پارك ملـي       

خـواسـتـار بـرخـورد        !   خجـيـر  
هوشيارانه تر سازمان مـحـيـط       
زيست به عنوان متولي اين امـر       
در خصوص عبور جاده هـا از          

 . مناطق حفاظت شده است

با توجه به تردد حيات وحش از       
جاده فعلي پارك كه در سـال         

 افتتاح شده و همچنيـن      1380
با عنايت به تلفـات جـاده اي          
جانوران در پارك ملي خـجـيـر        
اعم از كفتار، روباه، گراز، قوچ و       

، پر واضح خواهد بـود  . . . ميش و  
كه پس از تعريـض و احـداث          
بزرگراه و امكان تردد خودروهـا      
در شب عالوه بر تثبيت دو تكه        
شدن زيستگاه و به هم خـوردن       
تعادل زيستي منـطـقـه، آمـار         
تلفات جاده اي حيـات وحـش        
نيز به شدت افزايـش خـواهـد         

 .يافت

اين در حالي است كه براسـاس       
قوانين، عبور هر گونه جـاده از        
پارك هاي ملي ممنوع بـوده و        
عبور جاده نقض آشكار قوانيـن      

 . زيست محيطي خواهد بود

انجمن يوزپلنگ ايـرانـي مـي         
افزايد، پارك ملي خـجـيـر بـه          
عنوان قديمي ترين مـنـطـقـه         

از سـال    ( حفاظت شده دنـيـا       
)  هجري شمسي تاكنـون 1174

 هكتار و وجود 11570و وسعت  
صدها گونه گياهي و جـانـوري        

منحصر بـه  )    گونه740تاكنون  ( 
فرد درست در حاشيه پايتخـت      
از ويژگي هاي منحصر به فـرد        
طبيعي و گردشگري برخـوردار      
مي باشد كه بي توجهي به ايـن        
امر عالوه بر وارد آوردن لطمات      
جبران ناپذير به منطقه مذكور،     
كليه برنامه هاي آتي با نـگـرش    
توسعه پايدار و اقتصادي را عمالً 

 . غير ممكن خواهد ساخت

شنيده ها حاكي از مصمم بودن      
وزارت راه و ترابري در عـبـور          
بزرگراه از انتهاي شرقي بزرگراه     
شهيد بابايي و درست از قـلـب       
منطقه پارك ملي خجير اسـت       
كه در انتها با توجه به احـداث         

كه خود جاي   ( سد خاكي ماملو    
بـا  )   ؟! بحث و سوال فراوان دارد    

انحراف احتمالي از مسير فعلي،     
به دنبال سهل الوصول نـمـودن       
تردد از تهران به ورامين خواهد      

 . بود

انجمن يوزپلنـگ ايـرانـي بـه          

صورت جدي خواستار بـررسـي      
موضـوع از سـوي سـازمـان           
حفاظت محيط زيست و برخورد 
هوشيارانه و مسئوالنه با عـبـور       
جاده و هرگونه مستحدثـات از       
پارك ملي مي باشد، و عـنـوان        
مي دارد، احداث جاده تنها وجه    
ساده امر بوده و به دنبال خـود      
پيامدهاي توسعه اي  ديـگـر          
نظير زمين خـواري، شـهـرك        
سازي و غيره  در پارك مـلـي          
خجير را نيز در پـي خـواهـد           

لذا  انتـظـار مـي رود          .   داشت
ضمن شفاف سازي موضـوع از       
هر گونه دخل و تصرف ديگر در       

 .منطقه خودداري به عمل آيد

در خاتمه، انجمن حساسيت و       
واكنش ساير دغدغه مندان بـه       
محيط زيست و تشـكـل هـاي         
زيست محيطي را نيز خواستـار      
گرديده و اميدوار است آنچه را       
كه از طبيعت و حيات براي مـا        
به ارث و به امانت نهـاده شـده        
است، به گونه اي پاس بـداريـم        
كه در مقابل نسل هاي آيـنـده        
شرمسار نباشيم؛ چه، هم اينـك     
نيز فرزندان ما،گونه هـاي بـي        
شماري از موجودات و مخلوقات     
خداوند را تنها در تصـاويـر و          

 .كتاب ها خواهند يافت

 :بيانيه انجمن يوزپلنگ ايراني

 جان پارك ملي مان در خطر است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تيم تحقيقاتي انجمن با استفاده از يك الشه گراز، بار ديگر موفق شـد در       
در ادامه مطالعات انجمـن بـر        .   پارك ملي خجير از كفتار عكسبرداري كند      

روي گوشتخواران پارك ملي خجير، شهريورماه گذشتـه بـا راهـنـمـايـي                     
محيط بانان پارك، يك الشه گراز، كه در جاده پارچين در اثر تصـادف بـا            

گروه تحقيقاتي انجمن در خجير بـراي        .   اتومبيل كشته شده بود، يافت شد     
عكسبرداري از گوشتخواران منطقه اقدام به نصب دوربين تله اي بـر سـر                

نهايتا طي دو نوبت دوربين گذاري توسط اسـالمـي، مـهـدوي،              .   الشه كرد 
 شهريورماه از يك قالده كفتار هـنـگـام    23فرهادي نيا و برادراني، در تاريخ      
اين دومين عكس كفتار در پارك مـلـي          .   استفاده از الشه عكسبرداري شد    

جالب اينجاست كه برخالف انتظار هيچ عكسي       .   خجير، طي اين مطالعه بود    
از روباه و شغال تهيه نشد و حتي در بازديد از محل نيز آثاري از آن ها بـه                    

در مقابل عكس هاي زيادي از تعدادي زاغي سر الشه گرفـتـه             .   چشم نيامد 
 .شد

 باز هم كفتار به جاي روباه و شغال
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 .تمام عكس ها مربوط به تلفات جاده فعلي پارك ملي خجير مي باشد



 بسيار متشكريمبسيار متشكريمبسيار متشكريمبسيار متشكريم

 :انجمن يوزپلنگ ايراني از

 معاونت محيط طبيعي سازمان محيط زيست

 دفتر حيات وحش و آبزيان

 پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي

دفتر هداياي كوچك برنامه عمران سازمان ملل متحد                      

)UNDPUNDPUNDPUNDP////SGPSGPSGPSGP ( 

 : به سبب حمايت هاي مالي و از

 اداره كل محيط زيست استان اصفهان

 اداره كل محيط زيست استان تهران

 اداره كل محيط زيست استان خراسان شمالي

 اداره كل محيط زيست مازندران

 اداره كل محيط زيست استان يزد

 اداره محيط زيست شهرستان نايين

 اداره محيط زيست شهرستان اسفراين

 اداره محيط زيست شهرستان بافق

 اداره محيط زيست شهرستان چالوس

 سرپرست و محيط بانان منطقه حفاظت شده  بافق

 سرپرست و محيط بانان پارك ملي خجير

 سرپرست و محيط بانان پارك ملي ساريگل

 سرپرست و محيط بانان منطقه امن گلستانك

 سرپرست و محيط بانان پناهگاه حيات وحش مياندشت

 فرمانداري شهرستان اسفراين

 اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراين

 تشكل غيردولتي جمعيت فروغ زنان اسفراين

 فرمانداري شهرستان بافق

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق

، شهيد  )س(مديران مدارس راهنمايي توحيد، رضوان، زينب      

 بهشتي، نبوت، وحشي بافقي شهرستان بافق

  اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بافق

 شركت سنگ آهن مركزي ايران

 جناب آقاي رضايي پور

 .به دليل حمايت هاي معنوي كمال تشكر را دارد

 مراسم افطاري انجمن 
. انجمن يوزپلنگ ايراني هر سال در ماه مبارك رمضان، اقدام به برگزاري مراسم افطاري مي نـمـايـد         

هدف از اين اقدام دعوت از اعضاي جديد براي آشنايي بيشتر با ساير اعضاء، محكم شدن پيوند اعضاء              
با انجمن و ارائه گزارش از فعاليت هاي هر يك از اعضاي درگير در بخش هاي انجمن و تبادل نظر و            

دفتر انجمن اين مراسـم    در 1385 مهر 26امسال نيز روز چهار شنبه. آراء مابين افراد حاضر مي باشد 
برگزار گرديد و طبق اعالم ليال آميغ، همـاهـنـگ           

 نـفـر از اعضـا و           40كننده اين مراسم، بيش از      
همكاران انجمن در اين مراسم شركت نمودند كـه         
از ميان آن ها بايد به مهندس هوشنگ ضـيـايـي         

 . مدير پروژه يوزپلنگ آسيايي اشاره نمود

 يوزپلنگ عالقه كودكان و نوجوانان را بر مي انگيزد
كودكان و نوجوانان مدارس تهران در سومين جشنواره كودك، سالمت و محيط زيست با يوزپلـنـگ                 

اين جشنواره با هدف آشنايي هر چه بيشتر بچه ها با محيط زيست توسط سازمان . ايراني آشنا شدند 
دانش آموزان پسر و دخـتـر        .   محيط زيست در موزه تنوع زيستي پارك طبيعت پرديسان برگزار شد          

 13دبستاني و اول راهنمايي و مربيان آن ها و همچنين كودكان به همراه والدين خود، طي روزهاي                  
 از برنامه هاي متنوع     1385 آبان   17تا  

اجراي نمايش . اين جشنواره بهره بردند
و موسيقي بـراي دانـش آمـوزان و             
كودكان و نيز بازديد از غـرفـه هـاي            
نمايشگاه، ازجمله انجمن يـوزپـلـنـگ        
ايراني از برنامه هاي اين جشنواره شاد       

 . بود

غرفه انجمن يوزپلنگ ايـرانـي مـورد          
استقبال بسياري از مربيان مـدارس و        

دانش آموزان و هـمـچـنـيـن ديـگـر                  
غرفه داران نمايشـگـاه و مسـئـوالن           
.    سازمان محيط زيست قـرار گـرفـت         

بسياري از معلمان با خـوانـدن   «: ليال آميغ كه مسئول غرفه انجمن در طي اين دوره بود اذعان داشت            
پوسترهاي آموزشي انجمن، عالقه وافري به برنامه هاي آموزشي انجمن نشـان داده و خـواسـتـار                     

دانش آموزان نيز با كـنـجـكـاوي، سـؤاالت          .   برگزاري برنامه هاي آموزشي در مدارس خود گرديدند       
 ».متعددي درباره يوزپلنگ از نمايندگان انجمن مي پرسيدند

دركنار برپايي غرفه، تعدادي از برنامه هاي جشنواره به صورت مسابقاتي با عنوان يوزپلنگ برگزار شد 
اعضاي انجمن، آقايان احسان بهرامي، باقر نـظـامـي و        .   و در پايان نيز هدايايي به آن ها اهدا گشت        

 .حسين رزمگير نيز از ديگر همكاران انجمن در برپايي غرفه طي روزهاي نمايشگاه حضور داشتند

  85پاييز  - 6شماره 

 فاطمه حسيني زوارئي:  سردبير

 محمدصادق فرهادي نيا: تحريريه خبر

 نازنين نظري فردوس: ويرايش ادبي

 حميد رضا ميرزاده: صفحه آرايي

 :  همكاران اين شماره

محمد بهشتي زواره، كامبيز برادراني، هادي كاشاني، ليال آميغ 
 و مرتضي اسالمي دهكردي

، يك سازمان غيردولتي زيست      انجمن يوزپلنگ ايراني  
 1380محيطي، مستقل و غيرانتفاعي است كه از سال            

براي حفظ آخرين بازمانده هاي يوزپلنگ ايراني فعاليت               
براي كسب اطالعات بيشتر درمورد انجمن و         .  مي كند 

 :فعاليت هاي آن با ما تماس بگيريد

 88005926: تلفكس

 09133130756: همراه

 14155-8549تهران، صندوق پستي : آدرس پستي

خيابان كارگر شمالي، خيابان شكراهللا، پالك      :  آدرس دفتر 
 5، واحد 2،  طبقه 5

 :آدرس الكترونيكي

 org.iraniancheetah@info 

 : وب سايت
org.iraniancheetah.www 

 هوالباقي 

در فصلي كه گذشت، شاهد از دست دادن يـكـي از             
متاسفانه سركـار خـانـم هـالـه           .   دوستان خود بوديم  

از جـملـه     .   گلستاني در آبان ماه جاري  در گـذشـت          
فعاليت هاي وي كه فارغ التحصيـل رشـتـه زيسـت              
شناسي بود، مي توان به شناسايي مقدماتي گـيـاهـان           

انجمن يوزپلنگ ايـرانـي،     .   پارك ملي خجير اشاره كرد    
براي ايشان طلب آمرزش كرده و اين ضايـعـه را بـه               

 .خانواده محترمشان تسليت مي گويد


