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

نهايت تالش هيأت تحريريه بر آن است تا اين خبرنامه را به صورت فصـلـنـامـه در اخـتـيـار            .   حيات وحش در كشور تهيه و توزيع مي گردد    
 .دانشجويان، اساتيد، كارشناسان، مديران، محيط بانان و عالقه مندان قرار داده و در اين راه، نيازمند همياري و همفكري شما هستيم

سرانجام،  طرح جـامـع انـجـمـن             
يوزپلنگ ايراني روي خرس قهـوه اي        
در البرز مركزي شمالي در شهريور ماه      

 سال بـه پـايـان        2سال جاري بعد از     
اين طرح پژوهشي از تابسـتـان       .   رسيد

 در منطقه گلـسـتـانـك و بـا           1384
همكاري دفتر حيات وحش و آبـزيـان        

 . سازمان محيط زيست آغاز شده بود
خرس قهوه اي چـنـدان در ايـران           
شناخته شده نيست و به طبع آن در         
مجامع بين المللي هم اطالعاتي از اين  

 . جانور از ايران به ثبت نرسيده است
در اين بررسي اطالعات جـامـع از          
عادات غذايي خرس ها در تمـام مـاه          
هاي سال، زمستان خوابي، عـادات و       
رفتار، تقابالت آن با جوامع مـحـلـي،          
گزينش زيستگاه در فصول مختلف و       
وضعيت جمعيتي خرس قهوه اي بـه        

از آن جا كه ايـن گـونـه           .   دست آمد 
جانوري، نيازهاي متابوليكي فـراوانـي      
دارد، تجزيه و تحليل هـا پـيـرامـون           
سرگين آن در فصول مختلف گـويـاي        
تنوع و تغييرات رژيم غذايي اين جانور       

تقابـالت  .   در فصول مختلف سال است    
اين جانور با مردم محلي زيستگاه هاي 

لـذا  .   آن زياد و اجتناب ناپذيـر اسـت        
بخشي از اين مطالعه به مردم محلـي،        
بررسي مشكالت آنان و هـمـچـنـيـن          

تهديدهاي وارده از جانب آنـان بـه حـيـات وحـش                
 . اختصاص يافت

شايد يكي از بهترين راه هاي شناسايي افراد مختلـف          
يك جمعيت خرس، در يك منطقه و در يـك زمـان              
محدود و كوتاه، شناسايي افراد مختلف بر اساس شكل         

همچون بريدگـي   ( ظاهري، رنگ آن ها و عالئم خاصي        
در . باشـد .   است كه در بدن دارند    )   گوش يا طوق گردن   

اين مطالعه نيز تالش شد تا از اين تكنيك اسـتـفـاده              
خرس هاي قهوه اي داراي فازهاي مختلف رنـگ         .   شود

قهوه اي از طاليي و بور تا قـهـوه اي            
. بسيار تيره متمايل به سياه هسـتـنـد        

تيم تحقيقاتي انجمن با استفاده از اين   
 قـالده    39 تـا     37تكنيك موفق شد    

خرس قهوه اي را در منطقه حفاظـت        
شده البرز مركزي شمالي شنـاسـايـي        

 . نمايد
اين گونه يكي از پايين تـريـن نـرخ           
هاي تـولـيـد مـثـل را در مـيـان                 
گوشتخواران دارد و سال ها طول مـي        
كشد تا يك خرس ماده بتوانـد مـاده          

به عـنـوان     .   اي را جايگزين خود كند    
مثال در دو مورد مشاهـده شـد كـه            
فاصله بين زايمان هـاي دو خـرس           

البته .    سال طول كشيده است    4ماده،  
موضوع توليد مثل خرس ها، نيازمنـد       

 . مطالعات بيشتري است
در اين مـدت، عـالوه بـر خـرس                   

قهوه اي، مطالعات گسترده اي نيز در        
زمينه ساير گونه هاي جانوري موجود      

پلنگ يكـي   .   اين منطقه صورت گرفت   
از مهمترين گونه هاي مطالعه شده در       
اين مدت بود و مقاله اي بـه زبـان              
انگليسي درباره اين گونه، در مـجلـه         

Cat News  -        كه نشريه رسـمـي
گروه متخصصين گربه سانان اتحاديـه      

 -مي باشـد  )   IUCN( جهاني حفاظت   
اين مقاله براي استفاده    .   به چاپ رسيد  

 .عالقمندان در سايت انجمن قرار گرفته است
از سوي ديگر، بررسي هايي درباره پويايي شـنـاسـي           
جمعيت مرال و كل و بز، رژيـم غـذايـي سـمـور و                   
همچنين بوم شناسي سياه گوش در اين منطقه نـيـز            

 گـونـه پـرنـده در         90به عالوه، حدود    .   صورت گرفت 
منطقه شناسايي شد كه از جمله آن ها بايد به كـبـك             

 .دري، هما و تنوع بااليي از سهره ها اشاره نمود
 باقر نظامي

 هماهنگ  كننده طرح خرس البرز مركزي

  پايان نخستين طرح جامع روي خرس قهوه اي در البرز مركزي شمالي



شهرستان بافق در استان يزد، از زيستگاه هاي        
خوبي برخوردار بوده و جمعيت قابل توجهي از         
يوزپلنگ، پلنگ، قوچ و ميش، كل و بز و جبير را 

اما در اين ميان چيـزي  .   در خود جاي داده است    
كه بيش از همه توجه را به خود جلب مي كنـد            
برخورد بسيار زياد انسان با گونه نادر يوزپلنگ در 
اين شهرستان است كه از اين نظر شايد بافق بي          

از ماجراي مشهـور    .   نظيرترين منطقه ايران باشد   
مشاهده يك يوزپلنگ ماده به همراه سه توله اش در شـهـر             

 گرفته تا كشته شدن يوزپلنگ در جاده        1373بافق در سال    
، همگي مويد ايـن      1384در اثر تصادف با اتومبيل در سال        

اگرچه جمعيت يوزپلنگ در مـنـاطـق ايـن            .   مطلب است 
شهرستان بخصوص منطقه حفاظت شده بافق از وضعـيـت          
نسبتا خوبي برخوردار است ولي قطعا جمعيت يوز آنقدر باال          

ولي با كنار هم قـرار      .   نيست كه اين برخوردها را توجيه كند      
دادن گزارشات مشاهدات يوزپلنگ در منطقـه و بـررسـي             
شرايط زماني و مكاني آن ها بنظر مي آيد طرحي از يـك               

مسير پر خطـري كـه       .   مسير حركتي ساالنه رسم مي شود     
طي آن يوزپلنگ هاي مهاجر مي بايست از محـيـط هـاي              

گرچه تعداد و جـزئـيـات ايـن            .   انساني متعدد عبور كنند   
گزارشات براي اثبات وجود چنين مهاجرتي كافي نـيـسـت،          
ولي شواهد محكمي براي وجود اين مسئلـه هسـتـنـد و               
برخوردهاي متعدد يوزپلنگ در محيط هاي انساني را بـه            

محيط بانان منطقه عقـيـده دارنـد         .   خوبي توجيه مي كنند   
يوزپلنگ ها تابستان را در منطقه آزاد كلوت ها بسر برده و             

در .   زمستان را در منطقه حفاظت شده بافق مي گـذرانـنـد           
 براساس شواهد موجود تا آن زمان، مـدلـي از       1381سال  

مهاجرت يوزها در منطقه توسط نگارندگان طراحي شد كـه          
در اين مقاله سعي شده است      .   از همين الگو پيروي مي كرد     

 و   1384 تا 1381يكبار ديگر با بررسي شواهد بين سالهاي  
قرار دادن آنها در كنار شرايط زيستگاه هاي شهرستان بافق،          
صورت مسئله و الگوي اوليه اين مسير مهاجرتي تـرسـيـم             

 . شود
 : مناطق مورد بررسي در اين مطالعه عبارتند از

اين منطقه با وسـعـتـي      :   منطقه حفاظت شده كوه بافق    
 هكتار در شرق و جنوب شرق شهر بـافـق            88527معادل  

گياهخواران اصلي اين منطقه كل و بـز و           .   واقع شده است  
جبير در جمعيت بسيار كم در اين منطقـه  .   قوچ ميش است 
 مرتبه از يوزپلنـگ  3 تاكنون   1381از سال   .   زيست مي كند  

 . در اين منطقه فيلمبرداري شده است
اين منطقه وسيع كـامـال تـپـه           :   منطقه آزاد كلوت ها   

در جنوب شهر بافق، جنوب تا جنوب غربي و         .   ماهوري است 
غرب منطقه حفاظت شده بافق و شرق منطقه حفاظت شده 

گياهخواران اصلي منطقه قـوچ و       .   كالمند بهادران قرار دارد   
منابع آبي آن از بافق كمتر است ولـي  .   ميش و جبير هستند 
 .  درجه خنك تر از بافق است10هواي آن اغلب حدود 

اين منطقه شمال شهر بافـق،      :   منطقه شكار ممنوع آريز   
شمال منطقه حفاظت شده بافق و جنوب منطقه حفـاظـت           

گياهخواران اصلي اين منطقه قوچ     .   شده دره انجير قرار دارد    
 قالده يوزپلنگ در   2  1378در سال  .   و ميش و كل بز است     

 . اين منطقه كشته شده اند
شهر بافق كوچك اسـت     :   شهر بافق و جاده هاي اطراف     

و جمعيت كمي دارد ولي شهرستان بافق معدن خيزتـريـن           
اين مسئله اهميت راههاي دسترسي     .   شهرستان كشور است  

تا جاييكه اين شهر كوچك محـل       .   به شهر را بسيار باال برده     
تقاطع دو خط راه آهن است و جاده هاي متعددي از آن و              

سابقه مشاهده يوزپـلـنـگ در      .   معادن اطراف عبور مي كند    
 يـك    1372شهريـورمـاه سـال        .   شهر بافق طوالني است   

يوزپلنگ ماده و سه توله اش در يكي از باغ هاي شهر بافـق              
 يك قالده يـوزپـلـنـگ     1378در آذرماه . مشاهده مي شوند 

كنار جاده در حالي كه از كلوت به سمت شهر مـي رفـتـه                
. است مشاهده شده كه در اثر عبور يك وانت فرار كرده است

 27 قالده يوزپلنگ در كيلومتر   2، 1381فروردين ماه سال    
در شهريـور   .   ديده شده اند  )   غرب شهر بافق  ( يزد  -جاده بافق 

 همـان جـاده      47 قالده يوزپلنگ در كيلومتر      3همان سال   
از همه جالب تر اينكه در ارديبهشت ماه سال         .   ديده شده اند  

 در خيابان چهارده معصوم شهر بافق يك يوزپلـنـگ           1382
ديده مي شود كه در اثر تعقيب سگ هاي ولگرد فرار مـي              

 سه توله يوزپلنگ در شـمـال شـرق          1382خرداد .   1كند
زمستان .   منطقه حفاظت شده توسط چوپاني كشته شده اند       

 در غرب شهر بافق و شمال منطقه حـفـاظـت           1383سال  
شده كالمند يك قالده يوزپلنگ در جاده در اثر تصادف بـا             

 شمال در مـنـطـقـه          1384بهار سال   .   اتومبيل كشته شد  

حفاظت شده بافق و جنوب شكار ممنوع آريز يـك قـالده              
. يوزپلنگ در جاده در اثر تصادف با اتومبيل كشـتـه شـد               

 باز هم در جنوب غربي شهر بافق و شـمـال            1384زمستان  
منطقه حفاظت شده كالمند يك قالده يوزپلـنـگ در اثـر              

 .تصادف با اتومبيل كشته شد
اين بررسي بر اساس گزارشات پرسنل اداره محيط زيست         

 . بافق انجام شده است
 مـورد گـزارش       37 در مجموع     1384 تا   1381از سال   

مشاهده يوزپلنگ در مناطق فوق و در شهر بافق ثبت شـده            
تفكيك اين مشاهدات از نظر فصلي و مكاني در جدول . است

 .زير آمده است
 گزارش مربوط به منطقه حفـاظـت شـده          22در مجموع   

است كه اكثريت قريب به اتفاق آن ها در فصل هاي پاييز و             

عالوه بر موارد فوق، در پاييـز       .   زمستان هستند 
 قالده يوزپلنگ را     5 يك راننده ماشين     1381

كنار يكي از جاده هاي جنوبي منطقه مشاهده        
 گزارش به منطقه آزاد كلـوت هـا          4.   مي كند 

 4.   اختصاص دارد كه اغلب در تابستان هستند      
مورد هم مربوط به شكارممنوع آريز است كـه        

همچنيـن يـك     .   همگي در فصل بهار هستند    
مورد تصادف يوزپلنگ در جاده كـوشـك، در          

 .جنوب اين منطقه اتفاق افتاده است
با توجه به گزارشات بنظر مي رسد يوزپلنگ ها از ابتـداي            
پاييز تا اواخر زمستان در منطقه حفاظت شده به سر برده و            

بـا  .  بهار را بسمت شمال و منطقه شكار ممنوع آريز مي روند 
رسيدن فصل تابستان بسمت كلوت ها در غرب و جـنـوب             
رفته و با فرا رسيدن پاييز مجدداً به منطقه حفاظت شده بر            

براي اين جابجايي، آن ها آنها مجبورند از محيط         .   مي گردند 
هاي انساني بين اين مناطق عبور كنند و در اين زمـان هـا               

اواخر زمستـان و     .   توسط مردم بومي هم مشاهده مي شوند      
اوايل بهار، اطراف جاده ها و آغل هاي شمال منطقه حفاظت 

اواخر بهار اطراف شهر بافق و جاده هاي غرب منطقـه           .   شده
اواخر تابستان و اوايل پاييز جاده هاي جنوبي        .   حفاظت شده 

در مجموع وجود مسير مهاجرتي طبق . منطقه حفاظت شده
از آنجائيكه تنها درصد كمي از . شكل محتمل بنظر مي رسد

يوزپلنگ ها مشاهده مي شوند، اينكه آيا همه آنها در ايـن              
منطقه از اين الگو تبعيت مي كنند يا خير نياز به مطالعـات             

 .بيشتر دارد
شايد بتوان .   علت اين جابجايي ها بدرستي مشخص نيست   

آنرا به تغييرات دمايي يا دسترسي به شكار مـنـاسـب در               
منطقه حفاظت شده از مساحـت      .   فصول مختلف نسبت داد   

زمستان گذرانـي و در       .   كم و امنيت بااليي برخوردار است     
. نتيجه جفتگيري يوزها نيز در اين منطقه اتفاق مي افـتـد            

همه ساله در منطقه دسته هايي شامل مادر و توله هـا در               
با توجه به اين شرايط ممكن اسـت هـر            .   مشاهده شده اند  

ساله يوزهايي كه بيش از ظرفيت اين منطقه هستند مجبور          
طـي مسـيـر      .   2به مهاجرت از منطقه شده و منتشر شونـد        

حركت بسمت مناطق جديد نظير كالمند و مناطق كرمـان،          
 . به محيط هاي انساني برخورد كرده و گاهي كشته شوند

در مجموع اواخر زمستان تا اوخر بهار كه يوزپـلـنـگ هـا               
بدليل مستي، جفتگيري و زايمان بسيار آسيـب پـذيـرنـد،         

و بدليل نزديكي . داراي بيشترين پراكندگي در ناحيه هستند
به محيط هاي انساني، بيشترين احتمال برخورد با انسان نيز 

تمامي تلفات سالهاي اخير در هميـن       .   در همين زمان است   
 .دوره زماني بوده است

در هر صورت اين جابجايي ها به هر دليل كه باشد، بخشي 
در نگاه كلي تر . از چرخه زندگي يوزپلنگ ها در منطقه است

اين ما هستيم كه وارد زيستگاه اين جانور زيبا شـده و بـا                
آنرا به قطعات كـوچـك       . . .   تاسيس معدن، جاده، راه آهن و       

در حال حاضر زيستگاههاي فعلي مـانـنـد         .   تقسيم كرده ايم  
جزاير امني نقش خود را براي حفظ و ازدياد يوزپلـنـگ در              
منطقه ايفا كرده اند ولي مخاطرات بيرون بـاعـث كـاهـش              

طي مدت اين بررسي    .   مجدد اين جمعيت شده و مي شوند      
 يوز در اين شهرستان كشته شـده  5/1ساليانه بطور متوسط  

كه همگي خارج از منطقه حفاظت شده و يا حاشيه آن بوده    
براي كنترل اين اثرات اقدامات آموزشي در جوامع محلي . اند

و همچنين كنترل توسعه انساني امري ضروري و حـيـاتـي            
با توجه به تلفات سالهاي اخير، هرگونه فعاليت انساني         .   است

مانند احداث جاده و معدن داخل زيستگاه هاي فـعـلـي و              
تجزيه آنها به زيستگاه هاي كوچكتر، ضربه مـحـلـكـي بـه            

 . جمعيت اين گونه در معرض انقراض وارد خواهد كرد
 
 
 

 :پي نوشت
 يـك قـالده       1377جالب است بدانيد در حدود سال        .   1

. پلنگ در شهر بافق ديده شد كه توسط مردم كشـتـه شـد              
  .همچنين به دفعات در شهر كاراكال ديده شده است

٢ . Dispersal 
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 تعداد دفعات مشاهده
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 1   1   فروردين
 1   3   ارديبهشت
 1 1   2 خرداد
         تير

   3     مرداد
 1 1     شهريور
       2 مهر
       2 آبان
       4 آذر
       6 دي
 1     5 بهمن
 1     1 اسفند

يك مورد مشاهده خرداد در منطقه حفاظت شده مربوط به 
 .شمال منطقه و نزديك شكارممنوع آريز است

 بررسي مهاجرت يوزپلنگ ها در شهرستان بافق

 مسير پرخطر
 )انجمن يوزپلنگ ايراني( مرتضي اسالمي دهكردي 

 )سرپرست اداره محيط زيست بافق(علي اكبر كريمي  



 86 خـرداد      31روز پنج شنبه مورخ      
جمعي از مديران سازمان حفاظت محيط 
زيست پس از بازديد از منطقه حفـاظـت     
شده كوه بافق، از بخشي از برنامه هـاي          
. آموزشي انجمن در بافق بازديد كـردنـد       
: هيات بازديد كننده متـشـكـل بـود از           

آقايان دكتر نـجـفـي،       
معاونت محيط طبيعي   
سازمان حفاظت محيط   
زيست، ابـراهـيـمـي،       
رئيس دفـتـر حـيـات        
وحش و آبزيان سازمان    
حفاظت محيط زيست،   
ضيايي، مـديـر پـروژه       
حفاظت از يوزپـلـنـگ      
آسيايـي، حسـيـنـي،       
مديـركـل اداره كـل        
محيط زيست اسـتـان      
يزد، كريمي، سرپرست   
اداره محـيـط زيسـت       
بافق، قنبري و خواجـه     
اي از محـيـط بـانـان         
منطقه حفاظت شـده     
كوه بافق و فرهادي نيا     
از انجمن يـوزپـلـنـگ       

 .  ايراني
گزارش فعاليت هـاي    

انجام شده توسط اعضاي شوراي اسالمي      
روستا در منزل آقاي ماشااهللا عبدالـهـي،        
دهيار روستا به گروه بازديد كننده ارائـه        

جمعي از اهالي روستـا در قـالـب           .   شد
از تـوابـع     ( انجمن همياران سبز شيطور     

 نسخه از بروشـور     200،  ) شهرستان بافق 
گوشتخواران بافق را كه توسط انـجـمـن         
يوزپلنگ ايراني تهيه و در اختـيـارشـان         
گذاشته شده بود، به صورت رنگي تكثير       
كرده و ميان اهالي و چوپـانـان روسـتـا            

همچنين، فيلم هايـي    .   توزيع كرده بودند  
در ارتباط با حيات وحش كه قبال توسط        
انجمن در اختيارشان قرارا گرفتـه بـود،         
شب ها در خانه ترويج شيطور به نمايش        

ايشـان بـراي     .   عمومي گذاشته شده بود   
ادامه كارها متقاضي فيلم هاي بيـشـتـر         

 .بودند
     آقايان نجفي و ابراهيمي از داشتـن       
همكاران محلي در فعاليت هاي آموزشي      
بسيار ابراز خرسندي كردند و درخواست      
كردند كه يوزنامه بافق براي آن ها نـيـز          

 .ارسال گردد
همچنين در ادامه برنـامـه آمـوزشـي          
انجمن در شهرستان بافق، جـمـعـي از          
مديران سازمان ملل و سازمان حفـاظـت      
محيط زيست از محل پروژه بازديـد بـه          

 .عمل آوردند
اين مراسم كه با هدف آشـنـايـي بـا             
دستاوردهاي پروژه تدارك ديـده شـده        

 مرداد ماه گذشته    2 و   1بود، در روزهاي    
خانم دكتر سگي باوو معاونـت      .   انجام شد 

نماينده مقيم سازمان ملل مـتـحـد در           
ايران، آقايان كاميـاب، ريـاسـت گـروه           
انرژي، محيط زيست و مديريت سـوانـح        

سازمان ملل متحد، نـيـلـز لـوهـالم از             
سازمان ملل، مهندس ضيايي، جوكـار و        
كشيري از پروژه حفاظت از يـوزپـلـنـگ          
آسيايي، حسيني، كريمي، غالمرضاپور و     
شريعتي، از سازمان محيـط زيسـت از          
بازديدكنندگان منطقه بودند كه مرتضي     

اسالمي، صفورا زواران و فاطمه حسينـي       
از انجمن يوزپلنگ ايراني ايشـان را در          

 . اين بازديد همراهي نمودند
در روز نخست، كارگروه هـمـاهـنـگـي          
پروژه، گزارشي از روند انـجـام كـار و             
. دستاوردهاي ملموس پـروژه ارائـه داد        

اداره آموزش و پرورش و جمعيت هـالل        
احمر بافق از جمله گزارش دهـنـدگـان          

در ادامه جلسـه آقـاي     .   اين جلسه بودند  
حسيني، درباره وضعيت يوزپـلـنـگ در         
استان و فعاليت هاي اداره كـل بـراي            
حفاظت از گونه هاي جانوري صـحـبـت         
نمـودنـد و اهـمـيـت          
همكاري مردم محلي با    
سازمان حفاظت محيط   
 .زيست را تشريح كردند

حاضرين در جـلـسـه،      
ــا        ــايــي ب ــراي آشــن ب
دستـاوردهـاي دانـش      
آموزي پروژه از مـحـل       
كانون پرورش فـكـري      
كودكان و نـوجـوانـان       
بافق بازديد بـه عـمـل        

تقوي، سرپرست .   آوردند
كانون، گزارش همكاري   
هاي كانون و فعـالـيـت       
هاي انجام شده را بـه        
. طور مفصل ارائـه داد      

اين دستاوردها شـامـل     
روزنامه ديواري، تحقيق   
علمي، خاطره نـويسـي،     

بود . . .   داستان نويسي و    
كه بسيار مورد تـوجـه       
بازديدكنندگان قرار گرفت، به طوريـكـه       
پرسش و پاسخ هاي بسيار زيادي درباره       

 . اين موضوع مطرح شد
در روز دوم برنامه، گروه بازديد كننـده،   

مهمـانـان در     .   عازم روستاي شيطور شد   
مسجد روستا با مردم و مسئولين روستـا        

پس از خـوش      .   مالقات و گفتگو كردند   
آمد گويي امام جمعه روسـتـا، آقـايـان           
ضيايي و كامياب در مورد يوزپـلـنـگ و         

در .   اهميت آن در بافق صحبت كـردنـد        
ادامه، اسالمي كلياتي را در مـورد رونـد          
كاري انجمن يوزپلنگ ايراني در روستاها      
ارائه داد و غالمرضا عبداللهي، از انجمـن        
همياران سبز شيطور راجع به فعـالـيـت         
هاي انجام شده توسط انجمن يوزپلنـگ       
ايراني و انجمن همياران سبز شـيـطـور          
 . دراين روستا و مراتع اطراف گزارش داد

سپس گروه با بازديد از خانـه تـرويـج           
روستا با فعاليت هاي آموزشي مشـتـرك        
انجمن يوزپلنگ ايراني و انجمن همياران      

اين فعاليت هـا    .   سبز شيطور آشنا شدند   
تهيه فيلم هاي مسـتـنـد        :   عبارت بود از  

حيات وحش و پخش آن بـراي مـردم           
روستا، قراردادن يوزنامه بافـق و اقـالم          
آموزشي انجمن در كتابخانه و محل هاي       
پر تردد روستا و تهيه و توزيع بـروشـور           

 .آموزشي گوشتخواران منطقه بافق
براي ناهار غذاي كله جوش كه يكي از         
غذاهاي محلي بافق است تهيه شده بـود        

 .كه بازديدكنندگان را به وجد آورد
 

 مرتضي اسالمي دهكردي
 مدير بخش آموزش و روابط عمومي 
 انجمن يوزپلنگ ايراني

 يوزپلنگ، بافق، نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملل



 

نخستين جشنواره سراسري روز حفاظـت از        
 1 شهريورمـاه  9يوزپلنگ آسيايي در روز جمعه      

در اين برنامه ها كه بـه ابـتـكـار             .   برگزار شد 
انجمن يوزپلنگ ايراني و با همكاري سـازمـان          
محيط زيست و تـعـدادي از تشـكـل هـاي               

 19غيردولتي به صورت سراسري در تهران و          
شهر و روستاي كشور برگزار شد، فعاليت هـاي         
آموزشي و نمادين متعددي در راستاي معرفـي        
. يوزپلنگ به عـمـوم مـردم صـورت گـرفـت             

يوزپلنگ آسيايي كه امروزه با جمعيت كمتر از        
در آخرين پناهگاه خـود، ايـران،          قالده،   100

گـونـه هـاي       زندگي مي كند يكي از نادرترين     
هـدف از    .   جانوري دنيا به شـمـار مـي رود           

نامگذاري اين روز به نام روز يوزپلنگ، تـنـويـر           
افكار عمومي درباره يوزپلنگ ايراني و ارتـقـاي         
آشنايي عموم مردم با اين گونه در سـرتـاسـر            

 . كشور است
موزه طبيعت و حيات وحش ايران مـيـزبـان           
نخستين جشنواره روز حفاظت از يـوزپـلـنـگ          
ايراني در تهران  و سازمان هـاي دولـتـي و               
غيردولتي متعددي برنـامـه هـاي آمـوزشـي            

اين برنـامـه هـا       .   متنوعي در آن برگزار كردند    
نمايش فيلم، توزيع بروشور و پـوسـتـر،          : شامل

صحبت براي عموم مردم درباره يـوزپـلـنـگ،            
بازي هاي آموزشي، برگزاري مسابقه نقاشي و        
پرده خواني با موضوع يوزپلنگ بود و در پايـان          

 .نيز بيانيه اين روز خوانده شد
درعين حال، برنامه هاي آموزشي ديگري نيز       

 شهر و روستاي سرتاسر كشور با 20در بيش از  
همكاري ادارات كل محيط زيست استان ها و         
تشكل هاي غيردولتي طرفدار محيـط زيسـت         

مشهد، يزد، بـافـق،   اصفهان، شيراز،   .   برگزار شد 

زاهدان، آبادان، جاجرم، چوپانان نايين، طبـس،       
سمنان، تفت، سميرم، نيشابور، اقليد فـارس و         
همچنين روستاهاي شيطور، دولت آباد، قطروم      

از جـملـه     )   از توابع شهرستان بافق   ( و باجگان   
همكاران انجمـن در ايـن       .  اين مكان ها بودند 

 :شهرستان ها عبارت بودند از
سازمان حفاظت مـحـيـط زيسـت، پـروژه             
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي، انجمن حـامـيـان         
زمين، انجمن بوم پـژوهـان، انـجـمـن طـرح              
سرزمين پايدار، كانون پژوهش و حفـاظـت از          
طبيعت پايدار محيط بان، كانون آشنـايـي بـا           
حيات وحش، اداره كل محيط زيست اسـتـان          
يزد، اداره كل محيط زيست استان سـمـنـان،           
اداره كل محيط زيست استان فارس، اداره كـل   
محيط زيست استان اصفهان، شوراي اسـالمـي        
شهرستان جـاجـرم، اداره مـحـيـط زيسـت              
شهرستان جـاجـرم، اداره مـحـيـط زيسـت              
شهرستان نايين، فرمانداري بافق، اداره محيـط       

زيست شهرستان بافق، جمعيت هالل احـمـر         
بافق، انجمن راهيان سعادت دولت آباد، انجمن       
همياران سبز شيطور، كانون پـرورش فـكـري          
كودكان و نوجوانان بافق، كميته شهداي گمنام       
بافق، دهداري منطقـه سـبـزدشـت، شـوراي            
اسالمي روستاهاي باجگان، دولت آباد، شادكام،      

 شهر 6در (شيطور، قطروم، جمعيت ميهن سبز 
، انجمن حـمـايـت از حـيـوانـات             ) استان يزد 

اصفهان، جناب آقاي عاقبتي از زاهدان، جنـاب        
 .آقاي شَناني از آبادان

با توجه به استقبال گسترده از برنامـه هـاي           

اجرا شده، اين انجمن درنظر دارد تا ستادي را          
براي ساماندهي و برگزاري روز حـفـاظـت از            
يوزپلنگ آسيايي در سال هاي آتي تشـكـيـل           
داده و در همين راستا از تمامي سازمـان هـا،            
انجمن ها و افرادي كه به هر نوعي مـايـل بـه              
همكاري در اين زمينـه در سـراسـر كشـور              
هستند، دعوت مي شود جهت هماهـنـگـي از           

 www.iraniancheetah.orgطريق وب سايت 
 . با اين انجمن تماس حاصل فرمايند

 
 

 : پي نوشت
 يك يوز ماده كـه بـه     1373در نهم شهريور سال     -١

همراه سه توله اش براي خوردن آب به نزديكي شـهـر             
بافق آمده بودند مورد حمله چند فرد غيرمحلي با چوب          

در اين ماجرا دو توله يوز كشـتـه         .   و سنگ قرار گرفتند   
شدند، ماده يوز زخمي فرار كرد و تنها يك توله توسـط            
محيط بانان شهرستان بافق نجات يافت كه با نام ماريتـا           

 . در پارك پرديسان تهران زندگي مي كرد1382تا سال 

 برگزاري نخستين جشنواره روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايي

 سرنوشت يوز آسيايي در دست ايرانيان



 شهريور سال جـاري اولـيـن         11روز يكشنبه   
در سـالـن    “   روز حفاظت از يوز آسيايي    ” همايش  

ايـن  .   اداره ارشاد شهرستان بافق برگزار گـرديـد       
همايش با استقبال مردم مواجه شد و جمعي از         
مردم بافق، امام جمعه بافـق، اعضـاي شـوراي            
اسالمي و اهالي روستاهاي شيطور، دولت آبـاد،         
قطرم و باجگان، سرپرست اداره محيط زيسـت         
بافق، فرماندار بافق، بخشدار بـخـش مـركـزي،           
دهدار سبزدشت و نمايندگـان تشـكـل هـاي            

پس از   .   شهرستان در اين مراسم شركت كردند     
قرائت قرآن و سرود ملي، همايش با خير مقـدم          

مدير بخش آموزش و روابط عمـومـي          -اسالمي  
اسـالمـي بـه اهـمـيـت           .   آغاز گرديـد    -انجمن

تاثيرگذاري نقش تك تك افـراد جـامـعـه در            
سرنوشت يوز در ايران و به خصوص بافق اشـاره          

سپس شرح زندگي ماريتا توسط يـكـي از          .   كرد
اعضاي نوجوان كانون فكري و پرورشي كودكـان        
و نوجوانان بافق بـه صـورت داسـتـان بـراي                

 . حاضرين خوانده شد
در مـورد      -عضو انـجـمـن       -در ادامه زواران    

پراكنش، تغذيه يوز و تفاوت آن با ساير گـربـه            
سانان صحبت كرد و در رابطه با هر كدام فيـلـم        

زواران با اشاره به طـعـمـه         .   كوتاهي پخش شد  
هاي يوزپلنگ، حمله نكردن يوز به شتر و گلـه           

ايـن  .   هايي كه سگ به همراه دارند را يادآور شد        
قسمت با بررسي عوامل تهديد يوز و تاريخـچـه          

 .آن در دنيا و به ويژه ايران ادامه يافت
سرپرست اداره محيط -برنامه با صحبت كريمي 

كريمي با اشـاره بـه        .   ادامه يافت   -زيست بافق 
 شهريور، تاكيد كرد يوزها توسـط يـك          9واقعه  

سرباز غير بومي مورد حمله قرار گرفتـنـد كـه            
خوشبختانه با اطالع مردم بافق به اداره محـيـط      
زيست، نهايتا موفق شدند يكي از توـلـه هـا را         

وي به بازديد گردشگران خارجي از      .   نجات دهند 
منطقه حفاظت شده بافق اشاره كرد و اين كـه           
چقدر اين منطقه مورد توجه آنان واقـع شـده            

كريمي با تاكيد بر اين كـه تـا كـنـون               .   است
مشاهده نشده است، يوز به گله كسـي حـملـه            
كرده و مانند گرگ تلفات برجاي گذاشته باشد؛        
گفت اميدوار است همان طور كه اكنون در بافق         

افتخار مي كنيم به داشتن     . . .   به داشتن معادن و   
وي در ادامـه از        .   يوزپلنگ هم افتخار كـنـيـم     

همكاري مردم با اداره محيط زيست بافق تشكـر     
كرد و خاطرنشان كرد كه مهمترين هـمـكـاري          
مردم با محيـط زيسـت، وارد نشـدن بـدون               

 .هماهنگي آن ها به منطقه حفاظت شده است
در   -امام جمعه بافـق     -حجت االسالم سليماني  

سخناني به اهميت رسيدگي و حـفـاظـت از             
وي بـا    .   حيوانات در فرهنگ اسالم اشاره كـرد       

اشاره به سخنان خود در خطبه نماز جمعه بافق         
در مورد يوزپلنگ گفت خوشحالم كه مردم بافق        
براي حفظ يوزپلنگ تالش مي كنند و اميـدوارم         

امـام  .   از بافق در ايران و دنيا به نيكي ياد شـود           
جمعه بافق به فعاليت هاي تشكل هاي بافق در          
رابطه با يوزپلنگ اشاره كرد و گفت خوشحـالـم          
 .كه اين همه كار را خود بافقي ها انجام داده اند

نيز به قدمت حفاظـت       -فرماندار بافق   -تفكري

از حيوانات در ايران اشاره كـرد و گـفـت در                
گذشته وقفياتي براي بز گر و سگ هـار وجـود            

فرماندار همچنيـن بـر سـخـنـان          .  داشته است 
كريمي تاكيد كرد و گفت به يوزپلنگ هم مانند         
معادن بافق به عنوان سرمايه هاي شهرمان نگاه        

 . كنيم
در ادامه تشكل هاي راهيان سـعـادت دولـت           
آباد، همياران سبز شيطور، كانون پرورش فكري       
كودكان و نوجوانان بافق، جمعيت هالل احـمـر         
بافق هر يك از برنامه هاي آموزشـي خـود در             

 . مورد يوزپلنگ گزارشي ارائه دادند
   در كنار همايش نمايشگاهي از دستاوردهاي      

از .   آموزشي تشكل هاي مذكور برگزار شده بـود       
جمله  برنامه هاي جذاب اين نمايشگاه كارهـاي         
دستي و هنري اعضاي كانون پـرورش فـكـري           
كودكان و نوجوانان و ايستگاه نقاشي انـجـمـن           

 .راهيان سعادت بود
شهرستان بافق در استان يزد، از زيستگاه هاي        
خوبي برخوردار بوده و جمعيت قابل توجهي از         

يوزپلنگ، پلنگ، قوچ و ميش، كل و بز و جبيـر            
اما در ايـن مـيـان         .   را در خود جاي داده است     

چيزي كه بيش از همه جلب توجه مـي كـنـد             
برخورد بسيار زياد انسان با يوزپلنـگ در ايـن            

در سال هاي اخير مـطـالـعـات         .   شهرستان است 

گسترده اي درباره يوزپلنگ در ايـن مـنـاطـق            
صورت گرفته است، و درحال حاضـر انـجـمـن            
يوزپلنگ ايراني درحال اجـراي يـك بـرنـامـه             

 .آموزشي در اين منطقه است

يادآور تالش مردم بافق براي “ روز حفاظت از يوز آسيايي”
 حفاظت از يوزپلنگ



 

به مناسبت ,   86 شهريور ماه 14روز چهارشنبه   
انـجـمـن    ,   روز حفاظت از يوزپلنـگ آسـيـايـي         

يوزپلنگ ايراني با همكاري انجمن حـمـايـت از           
حيوانات و جمعيت طبيعت ياران اصفهان برنامه       
اي را در كتابخانه كشاورزي اين اسـتـان بـراي            
آشنايي اعضاي تشكل هاي زيست مـحـيـطـي           
اصفهان با يوزپلنگ ايراني و به ويژه وضعيت آن        

 . دراين استان برگزار كرد
از اعضـاي    -در اين جلسه ابتدا آقاي انتـخـابـي           

در مـورد مسـائـل        -جمعيت طبيعت ياران اصفهان 
كلي گونه هاي در خطر انقراض صحبـت كـرده و             
سپس اعضاي انجمن يوزپلنگ ايراني در رابطـه بـا           
يوزپلنگ و ويژگي هاي زيستي آن و وضعيت فعلـي          
آن در سطح كشور و استان اصفهان و به ويژه منطقه 

در ادامه . شكار ممنوع عباس آباد نايين توضيح دادند
درباره برنامه هاي كلي براي حفاظت از يوز بـحـث            

در پايان نيز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شـد         .   شد
 . كه مورد استقبال حضار قرار گرفت

شايان ذكر است كه منطقه شكار ممنوع عباس 
آباد نايين بهترين زيستگاه يوزپلنگ ايرانـي در         

كه به ويژه به خاطـر قـرار          استان اصفهان است  
گرفتن در نزديكي دو منطقه سياهـكـوه و دره            

در .   انجير يزد ارزش دو چنداني پيدا كرده اسـت        
استان اصفهان، شهرهاي نايين و اردسـتـان بـه          

 .عنوان دو زيستگاه يوز به شمار مي روند
استان اصفهان از دير باز از نظر يوز مورد اهمـيـت            

بوده كه متاسفانه در حال حاضر در هيـچ يـك از              
در .   مناطق سه گانه استان، يوز زيست نمـي كـنـد           

گذشته در منطقه پارك ملي كاله قاضي و پناهگـاه          
حيات وحش موته به طور رسمي وجود يوز گزارش         

اين گزارش ها مربوط به پيش از سـال          .   شده است 
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 اصفهاني ها و روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايي 

 شهريور ماه در يـكـي از          9روز جمعه   
مهمترين زيستگاه يوزپلنگ ايراني يعنـي       
ـا ديـگـر             ـان ب در استان اصفهان، همزم
زيستگاه هاي يوزپلنگ در سراسر كشـور،       
برنامه هايي به منظور آشنايي مردم محلي       

ـان     ( در روستاي چوپانان     ـت از توابع شهرس
ـا        )   نايين توسط انجمن يوزپلنگ ايرانـي ب

همكاري اداره محيط زيست نايين برگـزار       
ـا مضـمـون          .   شد نصب پالكاردهايـي ب

ــت از       ـاظ ـفـ حـ
يوزپلنگ، صحبـت   
با مسئولين محلي   
ـاي       به ويـژه اعض
شوراي اسـالمـي     
ـان،      ـان بخش چـوپ
توزيع بـروشـور و      

تصاوير مرتبط با يوزپلنگ در ميان مـردم        
محلي و صحبت با اهالي در مورد اهميـت   
شركت مردم در برنامه هاي حفاظـت از         
يوزپلنگ و زيستگاه ها از جمله اين برنامه        

ـاز         .   ها بود  همچنين در هنگام اقامـه نـم
جمعه، براي اهالي روستا جلسه اي بـه          
ـاي         منظور آشنايي با يوزپلنگ و تهديـده
ـار           آن و همچنين آشنايي با منطقه شـك

 .ممنوع عباس آباد نايين برگزار شد
ـاظـت از             ـف در پايان برنامه روز ملي ح
ـان          ـراي ارگ يوزپلنگ ايراني در چوپانان ب

حضـوري  هاي مربوط نيز به صـورت         
توضيحات مبسوطي ارائه داده شده     
يا از طريق ارسال بروشور و پوستـر        

ـاه      . اطالع رساني گرديد   به ويژه پاسـگ
ـايـي        نيروي انتظامي چوپانان، اداره راهنم

ـلـك         -رانندگي خور    جندق، معدن نـخ
ـان،           ) انارك(  ـان ـيـج چـوپ ، اورژانس و بس

بخشداري انارك كه چوپانان زير نظر ايـن        
مردم محلي از ديـدن  .   بخشداري قرار دارد  

ـاي          نام روستاي خود در ميان زيستگاه ه
در پوستر روز ملي حفاظـت از        ( يوزپلنگ  

ـا       و قـرار    )   يوزپلنگ آسيايي و بـروشـوره
گرفتن منطقه عباس آباد در ميان آخرين       
ـال         ـب ـق زيستگاه هاي يوزپلنگ بسيار است
ـنـگ و               ـل كرده و با عالقه در مورد يـوزپ
ـقـه در            وضعيت كلي آن و اهميت منـط
ميان ديگر مناطق زيست يوز صحبت مي       

ـوراي         .   كردند ـيـن ش ـئـول همچنين مس
ـان     ـان اسالمي چوپ
خواهان تخصيـص   
ـتـر       ـيـش امكانات ب
ـانـي     براي محيط ب
ـان بـودنـد      . چوپان

ـيـروي       ـاه ن پاسگ
ـان     ـان انتظامي چوپ
نيز با استقبال از برنامه هاي حفاظتي براي       
ـتـه           ـون گـذش منطقه عباس آباد، همچ
آمادگي خود را براي برخورد با متخلفيـن        

 . اعالم كرد
ـار             ـقـه شـك الزم به ذكر است كه منط
ـاضـر          ممنوع عباس آباد نايين در حال ح
مهمترين زيستگاه يوزپلنگ ايـرانـي در         
ـبـب قـرار            استان اصفهان است كه به س
گرفتن در ميان چندين منطقـه زيسـت        

اهميت )   در استان هاي يزد و سمنان     ( يوز  
ـتـه اسـت          ايـن  .   دو چنداني به خود گرف

 هكتار وسعـت    400000منطقه با حدود    
در جنوب روستاي چوپانان قرار گرفته و        
ـاري         طبق بررسي هاي انجمن كه با همك
اداره محيط زيست شهرستان نايين انجام      
شده، تا به حال تصاوير گربه ساناني ماننـد      
گربه شني، كاراكال و گربه وحشي از ايـن         

ـيـن    .   منطقه به دست آمده است     ـن همچ
ـلـي         خود يوزپلنگ بارها توسط مردم مح

 . مشاهده و گزارش شده است

روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در بخش چوپانان 
 )منطقه شكار ممنوع عباس آباد(

به غير از ايران، تالش هايي براي       
 31(  شـهـريـور        9بزرگـداشـت     

روز حفاظت از يوزپلنـگ     )   آگوست
آسيايي در ساير كشورهاي جهـان      

در آلمان، يـكـي از        .   انجام گرفت 
اعضاي انجمن به معرفي يوزپلنـگ      
ايراني از طريق برخي سايت هـاي       
اينترنتي پرمخـاطـب آن كشـور         

در ناميبيا، خـانـم الري       .   پرداخت
ماركر كه مدير بنياد حفـاظـت از         
يوزپلنگ است، به اطالع رساني از       
وب سايت آن بنياد درباره اين روز       

خانم كتايون افشار نيز با     .   پرداخت
آماده نمودن يك غرفه كوچـك و        
زيبا در مركز سرطـان شـنـاسـي          
سوئيس، به فروش كارت پسـتـال        

هاي يوزپلنگ ايراني و همچـنـيـن     
خوراكي هاي كه خود تهيه نمـوده       

 .بود، پرداخت

 روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايي 
 !!حتي در خارج از ايران



 

 شهريور باغ وحش ارم تهران نيز مـيـزبـان            9
انجمن حـامـيـان زمـيـن بـا            .   يوزپلنگ ها بود  

همكاري انجمن يوزپلنگ ايراني و باغ وحش ارم        
روز حفاظـت از     ” در اين روز جشنواره يك روزه       

در اين جشـنـواره     .   را برگزار كردند  “   يوز آسيايي 
كه با استقبال گسترده خانواده ها مواجه شـده          
بود، برنامه هاي متنـوعـي بـراي كـودكـان و               

يكي از اين برنامه ها كارگـاه       .   نوجوانان اجرا شد  
در ايـن   .   اطالع رساني درباره يوزپلنگ ايراني بود     

كارگاه كه گردانندگان آن تـعـدادي از دانـش            
آموزان آموزش ديده بودند، كودكان خصوصيات      
ظاهري يوزپلنگ را شمرده و با شكل ظـاهـري           

در ايستگاه كاردستي نـيـز       .   آن آشنا مي شدند   
كودكان به وسيله الگوهايي كه در اختـيـارشـان          

 . قرار گرفته بود يوزپلنگ هاي كاغذي ساختنـد       
برنامه هـاي اجـرا      ايستگاه نقاشي يكي ديگر از      

 از   شده بود و در آن بچه ها نقاشي هاي زيبايي         
يوزپلنگ كشيده و يا الگوهاي آن را رنگ آميزي         

براي شناخت اعضاي مـخـتـلـف بـدن            .   كردند
يوزپلنگ و تمايز با ساير جانوران و زيستگاه آن          
نيز يك مسابقه تصويري براي بچه ها طـراحـي         
شده بود تا آن ها، اطالعات مناسبي در مـورد            

مسابقه طنـاب كشـي      .   يوزپلنگ به دست آورند   
يكي ديگر از بخش هاي جذاب اين جشـنـواره           

در پايان مسابقات، به برگزيدگان جـوايـزي        .   بود

در ايستگاه گريم نيز    .   به رسم يادبود اهدا گرديد    
در .   صورت بچه ها به شكل يوزپلنگ گريم شـد         

بخشي ديگر از برنامه كلياتي در مورد مـحـيـط           
زيست و حـفـاظـت از حـيـات وحـش بـه                   

بروشور ويژه اين برنامه    .   بازديدكنندگان ارائه شد  

هم كه حاوي اطالعاتي در مورد يوزپلنگ، ماريتا        
بود در اخـتـيـار      “   روز حفاظت از يوز آسيايي    ” و  

در ايـن    .   تمام بازديدكنندگـان قـرار گـرفـت         
جشنواره بخشي هم بـراي ارائـه مـحـصـوالت             

 .آموزشي در مورد يوزپلنگ اختصاص يافته بود

 !باغ وحش ارم در روز يوز چه كرد

روز حفاظت از 
يوزپلنگ آسيايي 

در شهرستان 
 جاجرم

شهرستان جاجرم در نـزديـكـي        
پناهگاه حيات وحش مياندشت در      
استان خراسان شمالي نيز ميـزبـان       
برنامه هاي روز حفاظت از يوزپلنگ     

در اين برنامه ها كه به      .   آسيايي بود 
همت شوراي اسالمي شهـرسـتـان       
جاجرم و با هـمـكـاري انـجـمـن            
يوزپلنگ ايراني و اداره مـحـيـط          
زيست اين شهرستان برگزار شـد،       

پارچه نوشته هايي در نقاط پرتردد      
شهر بـا مضـمـون حـفـاظـت از              
يوزپلنگ و منطقه مياندشت نصـب      

همچنيـن، حـجـت االسـالم         .   شد
والمسلمين موسوي، امام جـمـعـه        
اين شهرستان، بخشي از سخـنـان       
خود را به صحبت، پيـرامـون ايـن          
. گونه ارزشمنـد اخـتـصـاص داد         

بروشـورهـا و     دركنارآن، تراكت ها،    

پوسترهايي نيز با موضوع يوزپلنگ در      
ميان مردم توزيع شده و يك مسابقـه        
دو نيز با همكاري اداره تربيت بـدنـي         

 .اين شهرستان برگزار گشت
پناهگاه حيات وحش ميانـدشـت      
يكي از مهمترين زيستـگـاه هـاي         
يوزپلنگ در كشور به شمار مي رود       

 قـالده   10 تا   6كه جمعيتي بالغ بر     
 . يوزپلنگ در آن زيست مي كنند

 

از زمـانـي   .   سيزده سال از آنروز مي گذرد     
كه يك توله يوز آسيايي نـادر، از مـرگ             

تولـه يـوزي كـه        .   حتمي نجات پيدا كرد   
همراه خانواده اش، گرفتار ترس مردم شده       

ترسي كه ناشي از عدم آگاهـي آنـان          .   بود
شايد اگر پيش از آن مي دانستند كـه         .   بود

يوزپلنگ، خطري براي آنان و گله هايشـان        
ندارد، اگر مي دانستند يوزپلنگ در چـه          
وضعيتي قرار دارد؛ و اگر مـي دانسـتـنـد            
ميراث دار يكي از گرانبهاتريـن مـخـلـوقـات            
  .هستي اند، اين چنين گرفتار ترس نمي شدند

اين حادثه براي ما نمادي است از اهميت        
آموزش بـه عـمـوم        .   توجه به امر آموزش   

مردم؛ چه در قالب يك چوپان و چـه در            
مردمي كه بـه شـكـل        .   قالب يك دولتمرد  

مستقيم و غير مستقيم بر زندگي يوزپلنگ       
و ساير عناصر حيات تاثير مي گـذارنـد؛ و           
ماييم همان مردمي كه بايد بدانـنـد چـه           
ميراث گرانبهايي در اختيار دارند؛ و چـه          
مسئوليت سنگيني در برابر موجودات ديگر      

 .بر دوش دارند) به عنوان جاندار ذيشعور(
و امروز، ما گروه هاي حامي محيط زيسـت،         

اعم از دولتي و غير دولتي، نامـگـذاري نـهـم              
روز حـفـاظـت از يـوز           ” شهريور را به عنوان     

پيشنهاد كرده و اعالم مي كنيم، تمام       “   آسيايي
آنچه را كه در توان داريم، براي حـفـاظـت از          
آخرين بازمانده هاي يوز آسيايي به كـار مـي            

شـي فـروگـذار        بنديم و در اين راه از هيچ تـال        
نخواهيم كرد؛ و نيز، از همه هموطنـان سـبـز            
انديشمان مي خواهيم تا خطر انقراض را جدي        

خطر انقراض و از دست دادن يـكـي           .   بگيرند
  .ايران راديگر از دارايي هاي ارزشمند ميهن مان 

و براي انجام اين مهم، از تـمـام اقشـار              
جامعه و نهادهاي دولتي و غيردولتي دعوت       
مي كنيم، تا دست در دسـت يـكـديـگـر،             

چه اين همكـاري    .   همدلي و همكاري كنيم   
در حد آموزش يك جمله درباره يوز باشـد،         
چه فعاليت ميداني، در شـرايـط سـخـت            
بيابان؛ و چه تصميم گيري هـاي كشـوري          

 . براي حفظ اين شاهكار خلقت
اميدواريم كه با ياري و حمايت يكديـگـر،         
بتوانيم اين امانت ديرين را بـه آيـنـدگـان            

هـرچـنـد    –تا تسكيني باشد    .   تحويل دهيم 
 . براي آالمِ بزرگ طبيعت زخمي -ناچيز

 “روز حفاظت از يوزپلنگ آسيايي”بيانيه 



 

 دوستان عزيز؛ 
خواهشمند است در صورت تغيـيـر       
نشاني پستي، در اسرع وقت نشـانـي        

از طريـق   جديد را همراه با كد پستي       
 .تلفن يا ايميل به اطالع ما برسانيد

 بسيار متشكريم

 :انجمن يوزپلنگ ايراني از
 معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست
 دفتر حيات وحش و آبزيان سازمان حفاظت محيط زيست

 پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي
دفتر هداياي كوچك برنامه عمران سازمان ملل         

 )UNDP/GEF/SGP(متحد 
 اداره كل محيط زيست استان اصفهان
 اداره كل محيط زيست استان تهران

 اداره كل محيط زيست استان خراسان شمالي
 خانم دكتر كتايون افشار از مركز سرطان شناسي سوئيس

 آقاي دكتر مجيد سيدي
 آقاي ايمان وزيري نسب

 آقاي مهندس عاقبتي
 آقاي دكتر فتاحي

 :به سبب حمايت مالي و از
 اداره كل محيط زيست استان يزد

 اداره محيط زيست شهرستان جاجرم
 اداره محيط زيست شهرستان بافق

 اداره محيط زيست شهرستان نجف آباد
 اداره محيط زيست شهرستان نطنز

 اداره محيط زيست شهرستان كاشان
 اداره محيط زيست شهرستان نايين

 اداره محيط زيست استان فارس
 شوراي اسالمي شهرستان جاجرم
 )دار آباد(موزه طبيعت و حيان وحش ايران 

 سرپرست و محيط بانان منطقه حفاظت شده كوه بافق
 سرپرست و محيط بانان پناهگاه حيات وحش مياندشت

 سرپرست و محيط بانان پناهگاه حيات وحش قمشلو
 سرپرست و محيط بانان منطقه حفاظت شده قرخود
 سرپرست و محيط بانان منطقه حفاظت شده البرز مركزي

سرپرست و محيط بانان منطقه شكارممنوع            
 عباس آباد چوپانان

 مجله شكار 
 مجله موج سبز 

 تشكل غير دولتي جمعيت فروغ زنان اسفراين
 اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق

 مديران مدارس راهنمايي شهرستان بافق
اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي        

 شهرستان بافق
مديريت، معاونت و داوطلبين جمعيت هالل احمر       

 شهرستان بافق
 .به دليل حمايت هاي معنوي كمال تشكر را دارد

نخستين مطالعه بوم شناختي درباره 
گرگ خاكستري، در پناهگاه حـيـات       

 . وحش قمشلو اصفهان آغاز گرديد
اين مطالعه تـوسـط انـجـمـن           
يوزپلنگ ايراني و با همكاري اداره       
كل محيط زيست استان اصفهان و      
پژوهشكده علوم محيطي دانشگـاه     
شهيد بهشتي، از تابسـتـان سـال         
جاري در اين مـنـطـقـه درحـال           

مهمترين هدف ايـن     .   جريان است 
پژوهش، بررسي تأثير گـرگ بـه         
عنوان مهمتريـن طـعـمـه خـوار           
منطقه بر علـفـخـواران اهـلـي و            
وحشي مي باشد كه همواره يـكـي        

از پرسش هاي اساسي در بـرابـر          
. مديران حيات وحش كشور اسـت     

براساس مطالعات مقدماتي صورت     
گرفته، آهو مهمترين طعمه گـرگ      
. ها در اين منطقه به شمار مي آيد       

درعين حال، اين طـعـمـه خـوار،          
خسارات زيادي را بـه دام هـاي           

پناهگاه حيات  .   اهلي وارد مي سازد   
وحش قمشلو يكي از منحصـر بـه         
فردترين زيستگاه هـاي حـيـات         
وحش در كشور به شمار مي رود و        
دركنار پناهگاه حيات وحش موتـه      

) كه در همسايگي آن واقع شـده       ( 
باالترين تراكم سمداران از قبـيـل       

آهو و قوچ و ميش را در خود نگـاه          
بخشي از جمعيت گـرگ     .   مي دارد 

ها بين اين دو منطقه در رفـت و           
آمد بوده و انجمن يوزپلنگ ايرانـي       
درنظر دارد تا به منظـور ارتـقـاي          
كيفي اين مطالعه، پژوهش هايي را      

 . نيز در منطقه موته انجام دهد
شايان ذكر است كـه مـوتـه در           
گذشته يكي از زيسـتـگـاه هـاي           
يوزپلنگ در كشور به شمـار مـي         
آمده و اخيرا نيـز گـزارش هـاي           
مستندي از زيست اين جانـور در        

 . اين منطقه به دست آمده است

 و اكنون گرگ ها

 

مرداد ماه گذشته انجمن يوزپـلـنـگ ايـرانـي در               
در اين برنامه كـه     .   نمايشگاه پارك ساعي شركت كرد    

 مردادماه و در قالب طرح سامانه 20 و 19در روزهاي 
 2نشاط شهرداري منـطـقـه        

تهران انجام شد، انجمـن بـا        
انجام فعاليت هاي آمـوزشـي،      
به اطالع رسـانـي در مـورد          
آخرين بازمانده هاي يوزپلنگ    

نيك فكر و    .   آسيايي پرداخت 
وزيري نسب از اعضاي انجمن     
در اين نمايشگاه با توضيحات     
شفاهي و توزيع بـروشـور و         
ــان          ــي ــال م ــت ــارت پس ك
بازديدكنندگان، جـمـعـيـت       
زيادي را در اين نـمـايشـگـاه         

اين اقـدام  .   مخاطب قرار دادند  
كه با هدف آمـوزش عـمـوم         
مردم انجام شـده بـود، بـا           
استقبال خوب بازديدكنندگان 

 .مواجه شد

طرح سامانه نشاط توسط شـهـرداري تـهـران در             
مناطق مختلف شهري در پارك ها به مـدت حـدود            

 .يك ماه به اجرا در آمد

 يوزپلنگ را در پارك ساعي مالقات كرديم

مـرداد  ( همزمان با ششمين سالگرد تأسيس انـجـمـن           
، بخش انگليسي زبان وب سايت انجمن به آدرس          ) 1386

www.iraniancheetah.orgطراحي .  بازسازي شد
 توسط هـاجـر      1384اين وب سايت جديد، از پاييز سال        

دراين .  عندليبيان و محمدصادق فرهادي نيا صورت گرفت
پايگاه، آخرين اخبار درباره حيات وحـش ايـران و بـه                
خصوص يوزپلنگ آسيايي به اطالع بازديـد كـنـنـدگـان             

همچنين در بخش كتابخانه وب سايت،      .   خارجي مي رسد  
عالقمندان مي توانند گزارش ها و مقاالت نوشـتـه شـده             

نگارخـانـه اي از       .   توسط اعضاي انجمن را دريافت نمايند     
تصاوير حيات وحش ايران در كنار جامعترين آرشيو علمي         
درباره يوزپلنگ ايراني از ديگر بخش هاي اين وب سـايـت          

انجمن يوزپلنگ ايراني در حال طراحـي      .     به شمار مي رود   
وب سايت جديدي مي باشد كه در آن تمـامـي عـالقـه               
مندان، محيط بانان، شكارچيان و غيره از سراسر ايران مي          
توانند تصاوير و مشاهدات خود از طبيعـت ايـران را بـا                

 .يكديگر اشتراك بگذارند

 يوز ايراني بين المللي مي شود 



حرف منطـقـه      اي محيط بان آرام و كم       علي خواجه 
گـيـرد،      عكس نـمـي    .   حفاظت شده كوه بافق است  

اش    كند و وقتي هر طور شده راضـي          مصاحبه نمي 
دهـد،     كنيم تا با ما گفتگو كند، كوتاه پاسخ مـي           مي

در .   رود   مي خندد و گاهي از جواب دادن طفره مـي         
 .يك كالم خوي طبيعت دارد

هـا    فرزند دارد كه آن 2آباد بافق است و       اهل صادق 
دخترش سوم دبستان و     .   هم به طبيعت عالقمندند   

 35 سال از عـمـر        12.   پسرش سوم راهنمايي است   
اش را به محيط باني پرداخته و پيش از آن نيز             ساله

گردد به زمـانـي       اش برمي   دامداري.   دامدار بوده است  
 . كه منطقه هنوز حفاظت شده نبود

تـريـن      عاشق بيابان و طبيعت است و اين را مهـم         
داند كه يك محيط بان بايد داشـتـه           خصوصيتي مي 

آشنايي با منطقه را هم خصوصيت ديگر يـك         .   باشد
خودش از كودكـي چـوپـان و          .   داند  محيط بان مي  

دامدار بوده و همين باعث شده تا اين دو ويژگي را            
به خوبي داشته باشد و يكي از بهترين محيط بانـان           

 .منطقه باشد
 6اي      هفتـه .   گذراند  بيشتر وقتش را در بيابان مي     

هـا گـاه        ها تا دير وقت شب و تابستان       زمستان.   روز
ها را تميز و       چشمه.   گذراند  شب را نيز در بيابان مي     

با موتور،  .   كند كه حيوانات زالو نخورند      ريزي مي   شن
ماشين يا پياده براي سركشي به منطقه و حيوانـات          

هاي خشـك،      ها در سال    سركشي به چشمه  .   رود  مي
ريزي، تعقيب و گرفتن متخلفين احتمـالـي و         علوفه

ها به قانون نيز از جمله كارهايي است كه           تحويل آن 
 . دهد  روز انجام مي6در اين 

 7 سال گذشـتـه     2طي .   زياد يوزپلنگ ديده است 
 در منطقه حـفـاظـت        84اوايل سال   ” :   گويد  مي!   بار

شده كوه بافق دم غروب يك يوز ديدم كه ايسـتـاده           
 متري، با موتور خاموش نـزديـك         5    بود كنار جاده،  

او .   ديـدمـش      دقيقـه مـي     9-8 فرار كرد و تا        شدم،
اعتقاد دارد كه با آن كه تعداد يوزپلنگ كـمـتـر از              

تر اسـت، چـون          پلنگ سخت    پلنگ است اما ديدن   
خودش اولين بار كه پلنگ ديـده        .   بيشتر در كوهند  

 سال پيش   5ماجرا به   .   خيلي هيجان زده شده است    
 عصر يك قالده پلنگ     5گردد كه حدود ساعت       برمي

 . را در منطقه آريز ديده است
اين ماييم كه رفتيم تو منطقه زندگي حيـوانـات،          ” 

اي است كه     اين جمله “   پس نبايد اونا رو اذيت كنيم     
معتقد است مردم   .   كند  هميشه به مردم يادآوري مي    

بايد مراقب دامشان باشند، نه اين كـه دام را ول               
كنند در بيابان و شب راحت بخوابند و اگر پلنگ به           

 !دام زد از دست پلنگ عصباني شوند

  با محيط بانان
 

كتابي تـحـت    
ــوان   ــنـــــ عـــــ

: سوسيوبيـولـوژي  ” 
توسط “   تلفيق نوين 

عبدالحسين وهـاب   
زاده بــه فــارســي     

ايـن  .   برگردانده شد 
اثر، به مـطـالـعـه        
ــي زيســت     ــان ــب م
شناخـتـي رفـتـار       
اجتماعي موجودات  
. زنده مـي پـردازد     

شايان ذكر است كه از استاد وهـاب زاده تـابـحـال               
 عنوان كتاب معتبر در زميـنـه عـلـوم          20نزديك به   

 . زيستي منتشر شده است
 
 

يكي از دو يوزپلنگي كه توسط پروژه حفاظت از         
يوزپلنگ روي آن ردياب ماهواره اي نصب شده بـود،          
پس از شكار يك بز وحشي در منطقه حفاظت شـده           

الشـه  .   بافق، توسط يك پلنگ بـالـغ از پـا درآمـد              
يوزپلنگ مذكور براي بررسي هاي بيشتر به دفتر اين         

 .پروژه در تهران منتقل شده است
 
 

پلنگ بالغي در روستاي ديزج شهرستان گرمـي        
. مغان استان اردبيل توسط نيروي انتظامي ازپا درآمد       

طبق اعالم ايرنا، اين پلنگ وارد يكي از منازل روستـا           
انـجـمـن    .   شده و چند نفر را نيز زخمي كـرده بـود           

يوزپلنگ ايراني با ارسال نامه اي به اداره كل محيـط           
زيست استان اردبيل نسبت به صحت و سـقـم ايـن             
خبر ابراز ترديد نموده و براي بررسي حـادثـه اعـالم             
آمادگي نموده، ولي هنوز پاسخي از اداره كل محيـط          

 . زيست اردبيل دريافت نشده است

 
طبق اعالم يكي از اهالي شـهـرسـتـان بـافـق،              
يوزپلنگي وارد شهر شده كه پس از بررسي مـحـيـط            
بانان منطقه بافق، مشخص گرديد كه جانور مـذكـور          

خوشبختانه درنتيجه فعاليت هاي    .   كاراكال بوده است  
آموزشي صورت گرفته در اين شهر، مردم نسبت بـه           
وضعيت حيات وحش اين منطقه بـيـش از پـيـش              
حساس شده و اداره محيط زيست را در جريان هـر            

 .اتفاقي قرار مي دهند
 
 

شوراي عالي محيط زيست در شرف انحـالل و          
ادغام با ساير شوراهاي عالي تحـت نـظـر ريـاسـت               

 . جمهوري قرار گرفت

 
 

در يكي از روستاهاي بخش كُجور شهـرسـتـان          
جالب آنكه .   چالوس، پلنگي به يك چوپان حمله نمود      

رئيس اداره محيط زيست اين شهرستان پس از چند         
روز با نامه احضاريه دادگاه روبرو شـد كـه چـوپـان               
مذكور به خاطر حمله پلنگ، از او شـكـايـت كـرده              

 !!!است
 
 

طبق اعالم اداره كل محيـط زيسـت اسـتـان             
 فالمينگو كه به دليل پايـيـن رفـتـن            3000فارس،  

سطح آب درنتيجه بستن سد روي رودخـانـه هـاي            
ورودي به درياچه بختگان در آستانه مرگ حـتـمـي           
قرار داشتند، با همياري مردم محـلـي روسـتـاهـاي             

اين اقـدام، نـمـونـه        .   اطراف به درياچه هدايت شدند    
مناسب و شايسته اي از همكاري جوامع مـحـلـي و             
. سازمان محيط زيست براي حفظ جـانـوران اسـت           

 فالمينگو نـيـز     2000درعين حال، متأسفانه بيش از      
 . در پي بروز خشكي از بين رفتند

 
 

پلنگ ماده جواني توسط چوپانان در نـزديـكـي          
روستاي باش كالته منطقه حفاظت شده قُرخـود در          
. استان خراسان شمالي با شليك گلوله ازپـا درآمـد           

پس از ديده شدن پلنگ در نزديكي گلـه دامـهـاي              
اهلي، سگها جانور را دنبال كرده و پلنگ بـه بـاالي             

چوپانان بر سر كشتن پلنگ يـا       .   درختي پناه مي برد   
رها نمودن آن بحث مي نمايند و سرانجام تصميم به          

ولي حين بـاال آوردن      .   ازپا درآوردن جانور مي گيرند    
اسلحه توسط ضارب براي نشانه رفتـن بـه سـمـت              
پلنگ، تيري از اسلحه به سمت يكي از چـوپـانـان               

ساير همراهان .   شليك شده و باعث مرگ او مي گردد       
به ضارب توصيه مي كنند كه براي اثبات غيرعمـدي          

شايان ذكر اسـت    .   بودن قتل، پلنگ را نيز ازپا درآورد      
كه فرد مقتول همان فردي بوده كه بر شكار پلـنـگ            
اصرار داشته و سايرين را متقاعد به كشتـن جـانـور             

 .  نموده بود
 

 
اطلـس مـنـاطـق       
حفاظت شده ايـران در      
بــيــســت و ســومــيــن     
نمايشگاه بين الـمـلـلـي       

 آگوسـت   10 تا   4( نقشه  
كـه از    )   مسكو    -2007

سوي انجمن بين المللي    
كارتوگرافي برگزار شـد،    
به عنوان دومين اطلـس     

 .برتر جهان انتخاب شد

 از گوشه و كنار كشور چه خبر؟



يك سازمان غيردولـتـي     انجمن يوزپلنگ ايراني،    
زيست محيطي، مستقل و غيرانتفاعي است كه از         

 براي حفظ آخرين بـازمـانـده هـاي            1380سال  
اهـداف ايـن     .   يوزپلنگ ايراني فعاليت مي كـنـد       

 :انجمن عبارتند از
 گوشتخوار بزرگ   5مورد  مطالعه و تحقيق در     )   1

 و زيست بوم هاي مرتبط با آن ها؛جثه ايران 
تنوير افكار عمومي به منظور ارتقاي سـطـح          )   2

آگاهي جامعه در مورد محيـط زيسـت، حـيـات             
 وحش و گوشتخواران بزرگ جثه؛

ارائه راهكارهاي كاربردي به منظور كـاهـش         )   3
تعارض ميان مردم محلي و گوشتخـواران بـزرگ          

 جثه، به خصوص يوزپلنگ؛
حفاظت از گوشتـخـواران بـزرگ جـثـه و              )   4

 .زيستگاه هاي آن ها، به ويژه يوزپلنگ
براي كسب اطالعات بيشتر درمورد انـجـمـن و           

 :فعاليت هاي آن با ما تماس بگيريد
 

 )021 (88005926: فكس/تلفن
 09133130756 – 09329082764: همراه

 : نشاني پستي
 14155-8549تهران، صندوق پستي 

تهران، خيابان كارگر شمالي، روبروي مركز : نشاني دفتر
 5، طبقه دوم، واحد 5قلب، خيابان شكراهللا، پالك 

 : پست الكترونيك
info@iraniancheetah.org 

 :وب سايت
 www.iraniancheetah.org 

 

 : سردبير
 فاطمه حسيني زوارئي

 : تحريريه خبر
 حميد رضا ميرزاده 

 : ويرايش ادبي
 نازنين نظري فردوس

 : صفحه آرايي
 حميد رضا ميرزاده
 : همكاران اين شماره

 مرتضي اسالمي دهكردي
 نريمان اسماعيلي 

 سارا باقري
 محمد بهشتي زواره 

 محمد صادق فرهادي نيا 
 باقر نظامي 

 
اين شماره با حمايت مالي جناب آقاي 
 .بهرنگ امين تفرشي  به چاپ رسيده است

پس همين امروز 
با تنها نمايشگاه 

و فروشگاه 
دوربين هاي    
تله اي در ايران 
 !تماس بگيريد

 يك خبر باورنكردني

 !دوربين تله اي براي همه

 30آيا مي دانيد كه درحال حاضر بيش از            
درصد ادارات كل محيط زيست سرتاسر          
كشور، با فناوري دوربين هاي تله اي مجهز        
شده و كارشناسان و دانشجويان متعددي در       
سرتاسر كشور، با استفاده از اين وسيله            
كارامد درحال مطالعه روي گونه هاي            
مختلف جانوري هستند؟ درحال حاضر، بيش      

 دستگاه دوربين در مناطق مختلف        150از  
كشور مشغول ثبت لحظه هاي نادر از حيات        

 ! وحش كشورمان هستند
انجمن يوزپلنگ ايراني به عنوان نخستين و       
عمده ترين ارائه كننده دوربين هاي تله اي         
در كشور، بهترين دوربين ها را با مناسب           

شايد باور كردني    .  ترين بها ارائه مي كند      
نباشد، ولي حتي دانشجويان نيز مي توانند         
براي پايان نامه هاي خود، دوربين تله اي          

 . تهيه كنند
 

كليه منافع مالي حاصل از 
فروش اين دوربين ها صرف 

آموزش مردم محلي در 
 !زمينه حيات وحش مي گردد

دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري           
اداره محيط زيست شهرستان نايين و انجمن       
يوزپلنگ ايراني، درحال انجام مطالعه اي           
روي گربه سانان منطقه شكار ممنوع عباس        
آباد هستند و فناوري دوربين هاي تله اي            
كمك بسيار زيادي براي ثبت تصاويري بديع       
از انواع جانوران، به خصوص كاراكال و            

 .  گربه وحشي نموده است




