
  1385زمستان  -7شماره 

 سال از زمانی کـه انـجـمـن          5اکنون       
یوزپلنگ ایرانی با هدف حفظ و حراسـت از          
آخرین بازمانده هاي یوزپلنگ آسـیـایـی در         

انـجـمـن بـا       .   ایران تأسیس شد، می گـذرد     
اعتقاد به اینکه براي حـفـاظـت مـوثـر از               
یوزپلنگ باید نتایج حاصل از مطالعه بر روي        
یوز و زیستگاه آن را در امـر آگـاه سـازي               
جوامع محلی پیرامون زیستگاه و عموم مردم       
به کار گرفت، داراي دو بخش تحقیـقـات و           

طی این مدت انجمن با تکیه      .   آموزش گردید 
بر آموخته ها و اعضاي عالقمند و سختکوش        
خود، پا را فراتر گذاشته و مطالعات خـود را           
بر روي دیگر گوشتخواران بزرگ ایران آغـاز         

ابتدا کفتار، گرگ و پلنگ بـه عـنـوان           .   کرد
رقباي غذایی احتمالی یوزپلنگ و بـعـدهـا           
خرس هاي قهوه اي در ایـن دسـتـه قـرار              

 گونه فوق به انضمام خرس سیـاه،        5.   گرفتند
گوشتخواران بزرگ ایران را تشـکـیـل مـی           

طی این سال ها انجمن در مـنـاطـق        .   دهند
متعددي از جمله پارك ملی کـویـر، پـارك           
ملی سرخه حصار، پارك ملی خجیر، پناهگاه       
حیات وحش نایندان، پناهگاه حیات وحـش        
دره انجیر، منطقه حفاظت شده کوه بـافـق،          

 پناهگـاه حـیـات وحـش            پارك ملی توران،  
میاندشت، منطقه آزاد عباس آبـاد نـایـیـن،           
پارك ملی ساریگل، منطقه حفـاظـت شـده          
البرز مرکزي و بسیاري مناطـق دیـگـر بـه             

 گوشتخوار بـزرگ ایـران     5پژوهش در مورد  
به پـاس ایـن مـطـالـعـات             .   پرداخته است 

،محققین انجمن موفق به عضویت در گـروه         
هاي تخصصی اتحادیه جهانی حـفـاظـت از          

در زمینه کفتارها، گـربـه       )   IUCN( طبیعت  

 . سانان و گرگ ها شده اند
انجمن چندین برنامـه آمـوزشـی بـر                

اساس مطالعات خود در پنـاهـگـاه حـیـات            
وحش نایبندان، پناهـگـاه حـیـات وحـش            
میاندشت، منطقه حفاظت شده کوه بافـق و         

ایـن  .   پارك ملی ساریگل تدوین نموده اسـت      
برنامه ها با هدف اطالع رسانی و آگاه سـازي          
جوامع محلی پیرامون زیستگاه هاي مـذکـور     
براي کاهش تعارض میان مـردم و حـیـات            
وحش و نهایتاً حفاظت پایدار یوزپـلـنـگ و           
پلنگ در این مناطق به اجرا درآمده و یا در           

در ادامه طرح هاي پژوهشـی      .   حال اجرا ست  
انجمن، این برنامه هاي آموزشی بـه دیـگـر           

 .گوشتخواران بزرگ تعمیم خواهد یافت
 سال است که براي حفاظت      5و اکنون        

 گوشتخوار بزرگ ایران مسیر ناهمـواري       5از  
را پشت سر گذاشته ایم و این مهم مـیـسـر        
نمی شد مگر با اعتقاد راسـخ و تـالش و               
پشتکار اعضاي انجمن و کمک تمام کسانـی        

ولی به خوبـی مـی       .   که ما را یاري کرده اند     
دانیم که مسیري بس طوالنی تر و دشوارتـر         

امیدواریم بـا اسـتـفـاده از           .  پیش رو داریم 
آموخته ها و به کارگیري تمام قـواي خـود           

 5بتوانیم گام هاي موثري در جهت حـفـظ           
گوشتخوار بزرگ ایران و به ویژه یوزپلـنـگ،         

باشد که این امانت دیرین را بهتر از   .  برداریم
آن چه به دست ما سپرده شد به نسل آینده          
تحویل دهیم،پس به یاري شما در ایـن راه           
چشم امید داریم ، ما را در ایـن راه تـنـهـا              

 .نگذارید
 مرتضی اسالمی دهکردي

 مدیر بخش آموزش و روابط عمومی 

  گوشتخوار بزرگ ایران زمین5  سال تالش براي حفظ 5

 خربنامه داخلي اجنمن يوزپلنگ ايراين است که براي اطالع رساين پريامون فعاليت هاي اين اجنمن دربـاره                   يوزنامه
ايت تالش هيأت حتريريه بر آن است تـا         .   يوزپلنگ و ساير گونه هاي حيات وحش در کشور يه و توزيع مي گردد             

اين خربنامه به صورت فصلنامه در اختيار دانشجويان، اساتيد، کارشناسان، مديران، حميط بانان و عالقه مندان قرار داده                  
 .و در اين راه، نيازمند مهياري و مهفکري مشا هستيم
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 85پناهگاه حیات وحش میاندشت با وسعـت         
هزار هکتار در شرق شهرستان جاجرم در استـان       

این منطقه کـه    .   خراسان شمالی واقع شده است    
 گانه کشـور بـه        4یکی از قدیمی ترین مناطق      

 تحت حفاظت قرار    1352شمار می رود، از سال      
 رأس آهو    هزار 3600  داشته و با دارا بودن حدود     

و درکنار آن یوزپلنگ، یکی از بهترین زیستـگـاه          
 جانور در کشور به شمار مـی آمـده       2هاي این  

 . است
پیش از قرق شدن منطقه به عنوان پـنـاهـگـاه       
حیات وحش، همه ساله مراتع منطقـه تـوسـط           

 هـزار رأس    15امهاي اهلی که گاه شمار آنها تا  د
 1هـاي   و چـفـت    گردیـده      می رسید اشغال می   

متعددي از قدیم در سرتاسر منـطـقـه تـوسـط             
بـا  درحال حـاضـر     .   دامداران بنا نهاده شده است   

همت مسئولین و محیط بانان منطقه در چـنـد           
سال اخیر، زمان حضور دامداران در منطقـه بـه           
فصل زمستان محدود گردیده و تعداد آنها نیز بـه        

، مع هذا این مسأله بـه        شدت کنترل شده است   
عنوان یک مشکل بغرنـج مـیـان دامـداران و              

 .اکوسیستم باقی مانده است
پناهگاه حیات وحش میاندشت را شاید بـه        
جرأت تنها منطقه اي در کشور دانست کـه          
کامال دشتی و غیرکوهستانی بوده و برخالف       
سایر زیستگاه هاي یوز ایرانی، تنها طـعـمـه          
بزرگ جثه قابل دسترس یوزپلنگ در ایـن          
منطقه آهو بوده و یوزها را مـی تـوان در               

از .   زیستگاه هاي علفزار دشتی مشاهده نمود     
 ایـران بـه ایـن         2این رو، اتالق نام سرنگتی    

منطقه شاید دور از ذهن نـبـوده و بسـیـار              
 . برازنده آن باشد

 در   1382پژوهش حاضـر از زمسـتـان           
پناهگاه حیات وحش مـیـانـدشـت تـوسـط            

 . انجمن یوزپلنگ ایرانی  انجام گرفته است
همواره از یوزپلنگ به عـنـوان گـونـه اي             
دشتزي نام برده می شود که در دشتهاي باز         

درحال حاضر  .   به دنبال آهو و جبیر می باشد      
با توجه به ازبین رفتن آهو در بسـیـاري از             
زیستگاه ها، یوزها در اکثر زیستگاههاي خود       
رو به بخشهاي کوهستانی تر زیستگـاهـهـاي     
خود گذاشته تا از قوچ و میش هـا و پـازن              

 . هاي کوهزي تغذیه نمایند
پناهگاه حیات وحش میاندشت به واسـطـه        
فقدان بخشهاي کوهستانی، یکی از منحصـر        
به فردترین زیستگاههاي یوز در کشـور بـه        
شمار آمده و و در واقع تنها زیستگاهی است         
که یوز را می تـوان در زیسـتـگـاهـهـاي                

از این رو، بـررسـی بـوم         .   غیرکوهستانی دید 
شناختی عادات و رفتار آن در این منطقه از          

 . اهمیت فوق العاده اي برخوردار است
بررسی ها در این منطقه نشـان داد کـه             
یوزپلنگ در میاندشت نیز معموال زیستـگـاه        
هاي تپه ماهوري را ترجیح داده تا بتواند در          
میان آنها امنیت، استتار، سایه از آفتاب داغ         
و همچنین دید خوب بر آهوهاي دشـتـزي          

آنها در این منطقه از داخل آبراهه هاي     .   بیابد
با عمق چند ده سانتیمتـر تـا         )   کال( خشک  
 متر حرکت می کنند و بـه ایـن            3بیش از   

طریق، مکان خود را تغییر داده، به طـعـمـه           
هاي بزرگ جثه خود نزدیک شده و بـدون           
آنکه اختاللی در آرامش زیستگاه خود ایجـاد        
نمایند، به راحتی می توانند خرگوش هـا را          

عدم وجود هر گونه مسیر تردد محیط    .   بیابند
بانان در این محدوده، دور از دسترس بـودن          
از مسیرهاي نفوذ شکارچیان موتورسوار بـه        
داخل منطقه و همچنین ممنوعیـت چـراي         
دام طی فصل زمستان این تپه ماهورها را به          
عنوان یک مأمن قابل اتکا براي یوزپلنگ هـا         

از سوي دیگر، به دلیل وجـود       .   درآورده است 
چند منبع آب و آبشخـور در اطـراف ایـن           
محدوده و وجود مراتع مناسب پوشـیـده از           
گرامینه ها در دشتهاي اطراف این منطـقـه،         

زیستگاه بسیار مناسبی براي آهوها فـراهـم         
آمده تا مرتع غنی و منابع آبی را در دسترس          

 . خود داشته باشند
درنتیجه، به نظر می رسد که یوزهاي ایرانی در         
داخل آخرین زیستگاه دشتی خود در ایران نـیـز          
همچنان ترجیح می دهند در نزدیکی بخشهـاي        
تپه ماهوري مانده و از دشتهاي کـامـال تـخـت             
اجتناب می کنند و عمدتا به عنوان کریـدور بـه            

. دسایر بخشهاي زیستگاهی خود استفاده می نماینـ       
از این رو، همواره این نظریه قدیمی و رایـج کـه             
یوزها را گونه اي کامال دشتزي و متکی به آهـو            

بر اساس بـررسـی      .   می داند، زیر سئوال می برد     
 قـالده  10 تا   6جمعیتی بین   هاي صورت گرفته،    

یوز در زیستگاههاي داخل و پیرامون میانـدشـت        
 امن منطقه   زیست می نمایند که شامل محدوده     

 . تا کوه هاي سرخ چشمه و انجرلی می گردد
به صورت خالصه درباره عادات غذایی یـوز        
در میاندشت می توان گفت که باتوجـه بـه           

و )   رأس  200کمتر از     ( جمعیت پایین آهو    
به طـور حـتـم       ( جمعیت حدودي یوزپلنگ    

در میاندشت به نظر می آید      )    قالده 6حداقل  
 2 یـا      1که یوزها برحسب فصول مختلف،       

رأس آهو در هر هفته شکار کرده و با توجـه           
به نیاز بدنی خود تا حد زیادي از خرگوش و           

بـنـابـر    .   جوندگان نیز استفاده می نـمـایـنـد     
عکسهایی که تابحال از یوز در این منـطـقـه           

و همچنین اظـهـارات     )    قالده 3( گرفته شده   
شاهدان عینی، عموم یوزپلنگ هـا در ایـن           
منطقه از هیکل و جثه متناسبی بـرخـوردار        
بوده و نشانی از ضعف یا سوء تغذیه در آنـهـا       

البته این فرضیه نیازمند    .   مشاهده نمی گردد  
از این رو به نـظـر        .   بررسی هاي بیشتر است   

می رسد که یوزپلنگ بخش عـمـده اي از            
انرژي موردنیاز روزانه خود را بـا خـوردن            
خرگوش و جوندگان در این منطقه تـأمـیـن          

با توجه به وزن نسبی خـرگـوش،        .   می نماید 
یک یا دو رأس از این جانور در هر روز مـی             

.  را به صورت کامل سیر نماید       یوزپلنگ تواند
درعین حال یوزپلنگ در تمـامـی سـاعـات           

دسترسی باالیی به   )   به ویژه شبها  ( شبانه روز   
در روز عمدتا جربیل ها     ( انواع جوندگان دارد    
سایر گونه هاي موجود    ) .   و شب سایر گونه ها    

نیز همواره می توانند بخشی از منوي غـذاي         
 . یوزپلنگ میاندشت پر نمایند

 
 پاورقی

نام محلی آغل هاي فصلی که در داخل مرتع قـرار           .   1
  .دارد

سرنگتی نام یکی از معروفترین پارکهاي ملی دنیـا     .   2
واقع در تانزاینا بوده و از مهمترین زیستگـاه هـاي            

 . یوزپلنگ و انواع غزالها می باشد

 پناهگاه حيات وحش مياندشت: سرنگتی ايران
 محمدصادق فرهادي نیا

2 
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ب ا   پ ی و س ت ن   ک ا و ه   حـا تـمـی   بـه   
گ ر و ه   م ت خ صـصـیـن   گـر گ   د ر   
ا ت ح ا د ی ه   ج ه ا نـی   حـفـا ظـت   ا ز   

،   چ ه ا ر م یـن     ) IUCN( ط ب ی عـت   
ع ض و   ا ن ج م ن   ی و ز پ ل نـگ   ا یـر ا نـی   
ن ی ز   ب ه   جـمـع   ا ع ضــا ي   ا یــن   

پ یـش   ا ز   .   س ا ز م ا ن   ا فـز و د ه   شـد 
ا ی ن   م ر ت ض ی   ا س ال م ی   و   ع ل ی ر ض ا   مـهـد و ي   بـه   
ع ن و ا ن   ت ن ه ا   ن م ا ی ن د گ ا ن   گ ر و ه   م ت خ صـصــیــن   

و   هـمـچـنـیـن   )   2003ا ز   سـا ل   (ک ف ت ا ر هـا   
م ح م د   ص ا د ق   ف ر ه ا د ي   ن ی ا   ن یـز   بـه   عـنـو ا ن   
ج و ا ن ت ر ی ن   ع ض و   گ ر و ه   م ت خ ص صـیـن   گــر بــه   

ب ا   ا یـن   سـا ز مـا ن   )   2004ا ز   سـا ل   ( س ا نـا ن   
 . ب ی ن   ا ل م ل ل ی   ه م کـا ر ي   د ا شـتـه   ا نـد 

ع ض و ی ت   د ر   گ ر و ه   ه ا ي   م ت خ ص ص ی ن   ا ت ح ا د یـه   

ج ه ا ن ی   ح ف ا ظ ت   ا ز   ط ب ی ع ت   م ی   ت و ا ن د   کـمـک   
ش ا ی ا ن ی   ب ه   شـنـا سـا نـد ن   تـو ا نـا یـی   هـا ي   
ت ح ق ی ق ا ت ی   ک ش و ر م ا ن   ن م ا ی د   و   ا م ی د   ا سـت   تــا   
ک ا ر ش ن ا س ا ن   و   د ا ن ش ج و ی ا ن   ع ال ق م ن د   ب تـو ا نـنـد   
ب ا   پ ی و س ت ن   ب ه   ا ی ن   ن ه ا د   ب ی ن   ا ل م ل ل ی ،   ا ر ت ب ا ط ا ت   
ع ل م ی   ب ی ش ت ر ي   د ر   د س ت   د ا ش ت ه   ب ا شـنـد   و   ا ز   
ح م ا ی ت   ه ا ي   م ع ن و ي   و   ع ل م ی   ب ی ن   ا لـمـلـلـی   

 .  ب ر خ و ر د ا ر   گـر د نـد 

 چهارمین نفر از اعضاي انجمن یوزپلنگ ایرانی 
 .به اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت پیوست

سومین سمینار بحران هاي زیست محیطی      
 85و راهکارهاي آن، ششم و هفتم دي مـاه     

توسط دانشگاه علوم و تحقیقات واحد اهـواز      
مهندس نـرگـس     .   در همین شهر برگزار شد   

روحانی از اعضاي انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز       
وضعیت زیسـتـی     « با مقاله اي تحت عنوان      

در این سمینار شـرکـت      »   یوزپلنگ در ایران  
موضوع مقاله وي که به صورت شفاهـی   .   کرد

ارائه شد، در مورد عوامل تهدید این جـانـور          
زیبا و قرارگرفتن آن در معرض خطر انقراض        

نیز تخریب مراتع در اثر چراي بی رویـه         .   بود
دام، تخریب زیستگـاه هـا، راهسـازي بـی             
مالحظه در مناطق زیست یوزپلنگ و ایجـاد        
سر و صدا بر اثر احداث مـعـادنـی کـه در                

ز دیـگـر     زیستگاه این جانور می باشد نیـز ا        
موضوعاتی بود که در مقالـه فـوق بـه آن              

  .پرداخته شد
عالوه بر این روحانی در سومین کـنـگـره           
دامپزشکی حیوانات کوچک نـیـز شـرکـت          

این کنگره توسط جامعه دامپزشـکـی   .  داشت
حیوانات کوچک و گروه بیماري هاي داخلی        
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در تاریـخ    

 در تاالر امام بیمارسـتـان       85 آبان   22 و   21
مقاله وي کـه    .   امام خمینی تهران برگزار شد    

گزارش یک مورد تیـنـازیـس در         « با عنوان   
 .بود، به صورت پوستر ارائه شد» یوزپلنگ

 یوزپلنگ ایرانی در سمینارهاي زیست محیطی

3 

 دوستان عزیز؛ 
خواهشمند است در صورت تغییر     
نشانی پستی تان این موضوع را در       
اسرع وقت از طریق تلفن یا ایمیـل        

 .به اطالع ما برسانید

 همراهان گرامی؛ 
به اطالع می رساند با توجـه بـه          
حذف تعرفه مربـوط بـه پسـت          
مطبوعات، هزینه هاي آماده سازي     
و ارسال یوزنامه به میزان قـابـل         

مجموع .   توجهی افزایش یافته است   
هزینه هاي مالی آماده سـازي و         

 20000ارسال و هر شماره حـدود        
 .تومان می باشد

لذا از کلیه دوستانی که قادرند در       
تامین هزینه ارسال یوزنامه انجمن      
را یاري کنند خواهشمند است با ما       

 .تماس بگیرند
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 بسيار متشکريم

براي نخستین بار در کشور از یک خانـواده         
پلنگ در کوه هاي البرز واقـع در اسـتـان              
مازندران توسط انجمن یوزپلـنـگ ایـرانـی          

این خانواده که در آخرین     .   تصویربرداري شد 
روزهاي اسفند ماه در نزدیکی روسـتـاهـاي          
منطقه حفاظت شده البرز مرکزي در تـردد         
بودند، متشکل از یک ماده پلنگ بـزرگ در          

ویژگی هـاي   .   کنار دو توله یک ساله اش بود      
نشان از مناسب بودن شرایط     ظاهري پلنگ ها،    

زیستی آن ها و موفقیت مادر براي بزرگ کـردن          
 توله تا یک سالگی شان بوده است، که این امر           2

عیدي خوبی براي عالقمندان به حیات وحـش         
پلنگ ها معمـوال از      .   کشورمان به شمار می رود    

تولید طبیعی پایینی برخوردار بوده و با توجه بـه          
تعداد اندك آن ها در داخل زیسـتـگـاه هـاي              
طبیعی، وجود جمعیت زادوولد کننده ي آن هـا         
در منطقه حفاظت شده البرز بسـیـار امـیـدوار            

  .کننده است

 البرز؛ خانه پلنگ هاي ایرانی

پلنگ هاي پـارك مـلـی         
ساریگل بـاز هـم بـه دام           
. دوربین هاي تله اي افتادنـد   

انجمن یوزپلنگ ایرانـی در      
راستاي مطالعات دو سـالـه       
خود بر روي این گـونـه، در      
آذر ماه سال جاري با اضافـه       

 دوربـیـن تلـه اي         7کردن  
دیگر به دوربین هاي قبلـی،      

 دوبین در دره      12مجموعاً  
ها و گذرگاه هـایشـان کـار         

بـا سـرکشـی بـه         .   گذاشت
دوربین ها در بهمن ماه سال     

 عکس دیـگـر بـه        4جاري،  
مجموع عکس هاي پـلـنـگ       
هاي ساریگل که تا به حـال       
توسط دوربین هاي تلـه اي       
. گرفته شده بود، اضافه شـد     

این عکس ها متعلق به دره       
هاي قسمت هاي شرقـی و       
غربی پـارك بـوده و مـی           
توانند اطالعـات جـالـب و         
جامعی را درمـورد تـعـداد         
پلنگ ها و قلمروي آن ها به       

به طوریکه یکـی    .   دست دهند 
از عکس ها متعلق به یک تولـه    

با بـررسـی     .    ساله می باشد   3
عکس هاي گرفته شده مـی      
توان گفت که در حال حاضر     
در پارك ملی ساریگـل بـه        

 قالده پـلـنـگ       5طور حتم   
درحـال  .   زندگی می کـنـنـد    

حاضر، انجمن یـوزپـلـنـگ        
ایرانـی آمـادگـی دارد تـا           
بهترین دوربین هاي تله اي      
را دراختیار سازمـان هـا و         
مؤسسات پـژوهشـی بـراي       
مطالعه روي جانوران ایـران      

 . قرار دهد

 دوربین تله اي، شکارگرلحظه اي پلنگ ها
 :انجمن یوزپلنگ ایرانی از

معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت     
 محیط زیست

دفتر حیات وحش و آبزیـان سـازمـان          
 حفاظت محیط زیست

 پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
دفتر هدایاي کوچک برنـامـه عـمـران          

/UNDP/GEF( سازمان ملل متـحـد       
SGP ( 

سرکار خانم کتایون افشـار از مـرکـز           
 سرطان شناسی سوئیس

 : به سبب حمایت هاي مالی و از
 اداره کل محیط زیست استان تهران

اداره کل محیط زیست استان خراسـان       
 شمالی

 اداره کل محیط زیست مازندران
 اداره کل محیط زیست استان یزد

 اداره محیط زیست شهرستان اسفراین
 اداره محیط زیست شهرستان بافق

 اداره محیط زیست شهرستان چالوس
سرپرست و محیط بـانـان مـنـطـقـه             

 حفاظت شده بافق
سرپرست و محیط بانان پـارك مـلـی          

 خجیر
سرپرست و محیط بانان پـارك مـلـی          

 ساریگل
سرپرست و محیط بانان منطقـه امـن         

 گلستانک
اداره آموزش و پـرورش شـهـرسـتـان           

 اسفراین
 فرمانداري شهرستان اسفراین

 شهرداري اسفراین
تشکل غیردولتی جمعیت فـروغ زنـان        

 اسفراین
 فرمانداري شهرستان بافق

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق
مدیران مدارس راهنمایی شهـرسـتـان       

 بافق
اداره میراث فرهنگی، گـردشـگـري و         

 صنایع دستی شهرستان بافق
مدیریت و معاونت و داوطلبین جمعیت      

 هالل احمر شهرستان بافق
 انجمن همبستگی جوانان بافق
 جناب آقاي دکتر درویش صفت

 جناب آقاي مهندس جزي
به دلیل حمایت هاي معنوي کمال تشکـر        

 .را دارد
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انجمن یوزپلنـگ ایـرانـی بـا          
 و سـازمـان       SGPهمـکـاري     

حفاظت محیط زیست، اقدام بـه      
برقـراري  «اجراي پروژه با عنوان     

ارتباط موثر با جوامـع مـحـلـی          
منطقه حفاظت شده کوه بافق به     
منظور کاهش تلفات یوز ناشی از      

 کـرده    »باورهاي نادرست انسان  
 .است

بخشی از این پروژه، بـرگـزاري       
کالس هاي آموزشی به منـظـور       
آشنایی دانش آموزان مـقـطـع        
راهنمایی مدارس شهر بافـق بـا        

این بخش  .   یوزپلنگ ایرانی است  
 آغـاز شـده     1385که از مهرماه  

است، به مدت دو سال تحصیلـی   
 .ادامه خواهد داشت

نحوه برگزاري این کالس ها به      
این صورت است که چـنـد روز         
قبل از کالس، از دانش آمـوزان        
پیش آزمونی به عمل می آید تـا        
میزان اطالعات آن ها در مـورد        
. یوزپلنگ ایرانی سنجیده شـود     

یک روز پس از پـیـش آزمـون         
دانش آموزان در کالس آموزشی     

در این کـالس    .   شرکت می کنند  
ها دانش آموزان با استـفـاده از         

فیلم، عکس، نقاشی شهر بافق و       
توضیحـات آمـوزشـگـران، بـا          
خصوصیات ظاهري یوزپلنـگ و      
تفاوت آن با سایر گربه سـانـان         
منطقه، نحوه و نـوع تـغـذیـه،           
زیستگاه، دالیل اهمیت یوزپلنگ    
و عوامل تهدید آن آشـنـا مـی           

ســپــس راهــکــارهــاي   .   شــونــد
حفاظتی براي حفظ نسـل ایـن        
جانور منحصر به فرد توسط خود      
دانش آموزان ارائه می شود کـه        
پس از ارائه، با امضاي یک تفاهم       

شبکه جهـانـی    «نامه به عضویت    
 در         »حفاظـت از یـوزپـلـنـگ         

هدیه اي نیز به رسـم       .   می آیند 
یادبود به دانش آموزان و مدرسه      
آن ها اهدا می شود که شـامـل          
پوستر و عکس یوزپلـنـگ، کـه         
توسط دوربین هاي تلـه اي در         
منطقه حفاظت شده کوه بـافـق        

و نیز کـتـب زیسـت        گرفته شده   
پـس  . محیطی و حیات وحش است 

از پایان کالس آموزشی، مـوضـوع        
تحقیقی به دانش آموزان داده مـی      

شود که منابع آن ، همـان کـتـب           
 .اهدایی به مدرسه    می باشد

 تابحال خانم ها لیـال آمـیـغ،         
سارا باقري، فاطمـه حسـیـنـی         
زوارئی، صفورا زواران حسیـنـی،      
صبا سهرابی نـیـا، مـحـبـوبـه            
شیرخورشیدي و آقایان هـادي      
کاشانی، علیرضا بهمـن پـور و         
حمیدرضا میرزاده در بـرگـزاري      
این کارگاه ها در این شهرستـان       

 .شرکت داشته اند
درکنار برگزاري کـالس هـاي       
آموزشی براي دانـش آمـوزان،        
جلساتی نیز بـا تشـکـل هـاي           
مردمی میهـن سـبـز، شـاخـه           
جوانان هالل احمر و انـجـمـن         
همبستگی جوانان بافق در مورد     
یوزپلنگ و انجمن یـوزپـلـنـگ         
ایرانی و با هدف جلب همکـاري       
آنان در این پروژه برگـزار شـده         
است که طی آن، سازمان هـاي        
محلی با ابعاد و چگونگی پـروژه        

عالوه بر ایـن، یـک       .   آشنا شدند 
آموزشی بـراي  )  بروشور(دفترچه  

آموزش چوپانان و مردم شـهـر         
درباره گوشتخـواران مـنـطـقـه         

 .طراحی شده است

 آزمون یوزپلنگ

زمستان سال گـذشـتـه،      
براي گروه آموزش انجمن،    

عالوه بر .   فصل پرکاري بود  
فعالیت هاي آموزشـی در      

 مـورد    8شهرستان بافق،   
آشنایـی  «کارگاه با عنوان    

با پلنگ ایرانی در پـارك       
 در مدارس   »ملی ساریگل 

شهرستان اسفراین توسط   
. اعضاي انجمن برگزار شد   

این کارگاه ها در چـهـار         
قهرمـان  ,   روستاي حصاري 

ایزي، نصـر آبـاد و         ,   آباد
اردغان در دو مـقـطـع          

دبستان و راهنمایی با همکاري اداره محیـط        
زیست اسفراین و تشکل فروغ زنان اسفرایـن        
برپا گردیدند و طی آن دانش آموزان  همـراه          

منطقه ساریگل،  پلنگ  با بازي و سرگرمی، با      
زیستگاه، تغذیه و عوامل تهدید نسل پلـنـگ         

همچنین دانش آموزان با    .   ایرانی، آشنا شدند  
استفاده از آموخته هاي خود، راهکـارهـایـی         

در .   براي حفاظت از پلنگ ایرانی ارائه دادنـد       
پایان هر کالس، آقاي محمد حسین زاده نیز        
به نمایندگی از محیط بانان، دانش آموزان را        

با نقش محـیـط بـانـان در           
حفاظت از منـطـقـه آشـنـا                      

در مجموع بیش از   .  می نمود 
 دانش آموز در کـارگـاه     200

 . هاي این فصل شرکت کردند
برگزارکنندگان این کارگاه هـا     
اعضاي فعال تشکل فروغ زنـان       
اسفراین خانم ها زهرا اسدالهـی،      
عفت حسین پـور، سـکـیـنـه          
سادات، آمنه حسین زاده، زهـره      
تقوي، سمیه ندامتی و آقـایـان        
محمد یحیی آبادي، مـحـمـود        
حکیمیان، مجید یحیی آبادي با     
همکاري خانم فاطمه حسیـنـی      

 ایـن    . زواره اي از انجمن یوزپلنگ ایرانی بودنـد       
برنامه با حمایت اداره کل مـحـیـط زیسـت            
استان خراسان شمالی تا پایان سال تحصیلی       
جاري در روستاهاي پارك ملـی سـاریـگـل           

 .برگزار می شود

 دست در دست هم براي حفظ پلنگ
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یک سازمان غـیـردولـتـی     انجمن یوزپلنگ ایرانی،   
زیست محیطی، مستقل و غیرانتفاعی است کـه از           

 براي حفظ آخـریـن بـازمـانـده هـاي              1380سال  
اهداف این انجـمـن   .   یوزپلنگ ایرانی فعالیت می کند  

 :عبارتند از
مطالعه و تحقیق در مورد حیات وحش، به ویژه     )   1

 یوزپلنگ و زیست بوم هاي مرتبط با آن؛
تنویر افکار عمومی به منظور ارتـقـاي سـطـح            )   2

آگاهی جامعه در مورد محیط زیست، حیات وحـش        
 و یوزپلنگ؛

 .حفاظت از یوزپلنگ و زیستگاه هاي آن)  3
براي کسب اطالعات بیشتر درمـورد انـجـمـن و             

 :فعالیت هاي آن با ما تماس بگیرید
 88005926: تلفکس

 09133130756 -09123544199: همراه
تهران، صندوق پستی    : نشانی پستی

8549-14155 
تهران، خیابان امیرآباد شمالی، : نشانی

 5، واحد 2، طبقه 5خیابان شکراهللا، پالك 
 : پست الکترونیک

info@iraniancheetah.org 
 :وب سایت

 www.iraniancheetah.org 
 

خرس قهوه اي بزرگترین گوشتخوار کشور      
و یکی از دو گونه خرسی است که در کشـور           

از آن جا که تـاکـنـون در        .   زندگی می کند  
ارتباط با خرس قهوه اي در ایران مطالعه اي         
صورت نگرفته بود، لذا تصمیم گرفته شد تـا         
گامی در راستاي ایجاد یک پایه مطالـعـاتـی          
براي انجام تحقیقات آتی خرس قهوه اي در         

در این مطالعـه تـالش       .   کشور برداشته شود  
شد تا ارتباط خرس با جوامع محلی، سـایـر         
. پستانداران و حتی پرندگان بررسـی گـردد        

منطقه امن گلستانک یک بهشت بـه تـمـام       
در این  .   معنا براي خرس ها به شمار می آید       

بخش از غرب و شمال غربی البرز مـرکـزي،          
روستاهاي کوهپایه اي زیادي هستـنـد کـه          
مردم آن ها غالباً چوپان و باغدار  هستند که          
با حیات وحش منطقه در تقابل بسیـارنـد و       
تهدید عمده اي براي حیات وحش منطقه به      
خصوص گونه هاي پستاندار آن بـه حسـاب        

حیات وحش به دلیل وسعت کـم        .   می آیند 
منطقه گاهی به محدوده انسانی وارد شده و         
احشام اهالی را شکار می کنند و به باغات و           
کندوهاي عسل آسیب می رسانند و گـاهـی         
نیز با ورود دام هاي اهلی به مناطق حفاظت         
شده این خسارت به روستائـیـان وارد مـی           

روستائیان نیز با مسموم کردن الشـه        .   گردد
ها و شکار مفرط آن ها، حیوانات نادر و گونه          
 . هاي زیادي را به این طریق از بین می برند

انجمن یوزپلنگ ایرانی نیز در این راستا و         
در راستاي مطالعات خـود بـر روي پـنـج              
گوشتخوار بزرگ جثه کشور و تهیه پایه هاي 
مطالعاتی بر روي این پنج گونه و همچنـیـن          
به نمایش در آوردن غناي زیست محـیـطـی        
کشور، اقدام به ساخت فیلم هایی از پـروژه       

این فیلم ها   .   هاي تحقیقاتی خود کرده است    
با مضمون نشان دادن هدف و روش صحیـح         

در .   مطالعه بر روي گونه ها تهیه شـده انـد       
راستاي این اهداف، تا کنون دو فیلم ساختـه   
شده که یکی با موضوع تحقیـقـات بـرروي           
یوزپلنگ در میاندشت می باشد و دیـگـري          
بوم شناسی خرس قهوه اي در منطقه امـن          
گلستانک در منطقه حفاظت شـده الـبـرز           

 . مرکزي است
گلستانک یکی از بهترین زیستـگـاه هـاي          
خرس قهوه اي کشور می باشد، که در غـرب      
منطقه حفاظت شده البرز مرکزي، در محـور       

ایـن  .   چالوس واقع شـده اسـت        -جاده کرج 
 هکتار،  2000منطقه که با وسعتی در حدود       

محل پروژه تحقیقاتی این انجمن بـر روي          
بزرگترین گوشتخوار کشور یعنی خرس قهوه    
اي می باشد و در راستاي انجام مطـالـعـات،           
روش مطالعه نیز به تصویر کشـیـده شـده            

 . است
تهیه کنندگان دومین فیلم ساختـه شـده         
انجمن یوزپلنگ ایرانی که داراي زیر نویـس        
انگلیسی است، همان تیم تحقیقاتی خـرس        
قهوه اي، یعنی فرهادي نیا، نظامی، مهـدوي        

 . و حاتمی هستند
این فیلم حاوي تصاویري از خرس قـهـوه          
اي، مرال، کل و بز، چندین گونه از پرندگـان       
منطقه و زیستگاه این گونه ها و همچـنـیـن           
چگونگی نصب دوربین هاي تله اي و بررسی        

 . محتویات سرگین هاي یافت شده است
اطالعات بیـشـتـر در ایـن خصـوص را                      

می توانید از هماهنگ کننده پـروژه، بـاقـر         
 021-88005926نظامی با شماره تـلـفـن       

 .  دریافت کنید

 خرس قهوه اي خوش آمدي

 : سردبیر
 فاطمه حسینی زوارئی

 : تحریریه خبر
حمید رضا میـرزاده، مـحـمـد صـادق            

 فرهادي نیا
 : ویرایش ادبی

 نازنین نظري فردوس
 : صفحه آرایی

 حمید رضا میرزاده
 : همکاران این شماره

مرتضی اسالمی، کاوه حاتمی، نـرگـس        
روحانی، صبا سهرابی نـیـا، عـلـیـرضـا            

 مهدوي، باقر نظامی 
این شماره با حمایت مالی     

جناب آقاي بهرنگ امین تفرشی  
 .به چاپ رسیده است

 لبخند سال نو ، 
 . به سبزي می زند

انجمن یوزپلـنـگ ایـرانـی        
فرارسیدن بهار طبیعت و نوروز     
باستانی را به تمامی هموطنـان      

 . عزیز تبرك می گوید
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