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  سخن  رييس هيات مديره
  

 و فرهنگ بناي سنگ كه است بوده بيشماري هاي تالش و ها خودگذشتگي از ها، دالوري از مملو امروز، به تا گذشته از ايران تاريخ
 آن كـه  است راهي ادامه نيز امروز واقع در. است بخشيده غني و عميق هويتي ايراني، امروز نسل به و داده شكل را ايران پربار تمدن
 و ورزشـي  سياسـي،  اقتصـادي،  علمـي،  هـاي  عرصـه  امـروزه . اند كرده واگذار ما به را آن ادامه خطير مسئوليت و كرده طي بزرگان
 و هـا  مانـدگي  عقب جبران براي گذشتگي خود از و پشتكار تالش، نيازمند ديگري زمان هر از بيش شايد ها بخش از ديگر بسياري
 .است توسعه سوي به حركت

 مواجـه  بيشـماري  تهديـدات  و خطـرات  با تنها نه ايران وحش حيات و زيست محيط ايام، اين در گفت توان مي جرأت به همچنين
 چـالش  متأسفانه. است خدادادي امانت اين از بهينه استفاده و حراست حفظ، گرو در نيز ايران توسعه و رشد مسير ادامه بلكه است،
 جـديت  با و سرعت به اگر وحش حيات هاي گونه انقراض و زيست محيط آلودگي زدايي، جنگل خشكسالي، آب، كمبود نظير هايي
 .كرد خواهد خارج ريل از ايران توسعه و رشد قطار نشوند، تدبير تمام

 ميـدان  در پا تنها نه ايران زيستي محيط نهاد مردم هاي سازمان ترين قديمي يكي از عنوان به ايراني يوزپلنگ انجمن ميان اين در
 دسـتاوردهايي . اسـت  كرده كسب حوزه اين در نيز بيشماري دستاوردهاي بلكه است، گذاشته ايران وحش حيات از حراست و حفظ
 دريـغ  حـوزه  اين در تالشي هيچ از و دانسته خود وظيفه را ايران وحش حيات حفظ كه است جواناني روزي شبانه تالش مرهون كه

 زخـم  پيكره بر خروشاني رود به تبديل و گردد جمع قطره قطره ما همه كوچك و اندك هاي تالش است اميد نهايت در. كنند نمي
 .گردد ايران زيست محيط خورده

 

  احسانبخش بهنام
  97تيرماه 
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  سخن  مديرعامل

  
كه نه محيط زيست كشور حال خوبي دارد و نه حافظان در شرايطي  خود فعاليت سال هجدهمين آستانه در ايراني يوزپلنگ انجمن

و تحكـيم سـاختارهاي   آن، با وجود چالش هاي فراوان اقتصادي هم چنان سعي كرده است با تكيه بر نيروي انساني متعهد و دلسوز 
  اجرايي به پيش رود و در اين راه ثابت قدم باشد.

سال فعاليت، اين اولين باري بود كه مديريت اجرايي اين  16سالي متفاوت و بسيار مهم براي انجمن بود چرا كه بعد از  1396سال 
نهاد مردمي به عهده فردي به غير از موسسين آن گذاشته شده بود. هيات مديره انجمن پس از بررسي و جلسات متعـدد، سـرانجام   

ا كه پيش از اين هم تجربه مديريتي كافي را داشت و هم بـا نهادهـاي مـدني مردمـي و فعاليـت هـاي       سركار خانم ليال قاسم زاده ر
برگزيد. خوشبختانه نتيجـه ايـن اطمينـان مثبـت بـود و ايشـان توانسـتند         1396محيط زيستي آشنا بود به عنوان مديرعامل سال 

  ساختارهاي اداري و مالي انجمن را به بهترين شكل تثبيت كنند.

به نسبت سال مشابه از نظر آماري كاهش داشته است چرا كه بدنه اجرايي  1396ن شك حجم فعاليت هاي انجام شده در سال بدو
عبور از بحران مالي و سياست رياضت اقتصادي در انجمن بود. شرط بقا ما را مجبـور   ،ضبسيار كوچك تر شده است. دليل اين انقبا
  غيرفعال كنيم و با حداقل توان تشكيالتي به پيش رويم. كرد كه بخش هايي از چارت سازماني را

در عوض هيات مديره توانمند و دلسوز با همراهي مشاور سازماني انجمن جناب آقاي رحماني، با صبر و حوصـله امـور را بـه پـيش     
تي در اين سـرزمين  بردند و همگي اميدواريم سال هاي پيش رو سال هاي شكوفايي انجمن و رشد بيش از پيش فعاليت هاي حفاظ

  باشد.

با همه اين احواالت به مانند سال هاي گذشته، گزارش دهي ساليانه فعاليت هاي انجمن به اعضا را وظيفه خود دانسـته و صـفحات   
  گذشته است با صاحبان اصلي آن. 1396آن چه در انجمن در سال پيش رو تالشي است براي به اشتراك گذاري 

  

  محمد گائيني
 97تيرماه 
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   برنامه پلنگ

  خواران بزرگ در قفقاز ايرانريزي حفاظتي براي گوشتبرنامه

با حمايت سازمان حفاظت محيط زيست ايران، با محوريـت ارزيـابي نيازهـاي حفـاظتي پلنـگ در       1394شالوده اين طرح در سال 
خـواران  برنامه حفاظتي بـراي جامعـه گوشـت   وجود، افق طرح بر ايجاد چارچوب يك هاي شمال غرب كشور ايجاد شد. با ايناستان

شد. سه پرسش اساسي در اين طرح دوسـاله  در نظر گرفته -اي، گرگ، لينكس و كفتارشامل پلنگ، خرس قهوه–بزرگ قفقاز ايران 
خواران )  گوشت2خواران بزرگ در شمال غرب ايران چگونه است؟ (هاي مطلوب گوشت) پراكنش جغرافيايي زيستگاه1دنبال شد: (

) 3هاي حيات وحش در ايـن پهنـه چگونـه اسـت؟ (    هاي مطلوب حضور دارند و وضعيت گذرگاهبزرگ در چه ميزان از اين زيستگاه
هايي براي برقراري همزيستي بلندمدت بين آنان خواران بزرگ در اين پهنه جغرافيايي چگونه است و چه زمينهرابطه مردم با گوشت

هاي كليدي شمال غـرب ايـران   بندي پژوهش و افزايش حفاظت از زيستگاهها براي پيشنهاد اولويترسشوجود دارد؟ از پاسخ اين پ
  استفاده شد.

  

هاي گيالن، قزوين، اردبيل و آذربايجان غربي سفر شد و دانش و تجربه كارشناسان و شهرستان در استان 28در گام نخست طرح به 
كـار  هـاي اصـلي آنـان بـه    خـواران بـزرگ و طعمـه   درباره پيشينه حضور و وضعيت گوشـت هاي محيط زيست آنان محيطبانان اداره

هاي مطلوب پلنگ در شـمال  بيني پراكنش جغرافيايي زيستگاهشد. اين اطالعات، زمينه را براي پژوهشي جانبي با هدف پيشگرفته
كـه جمعيـت اصـلي در ايـن     -نگ در منطقه البرز هاي احتمالي براي پيوستگي جمعيت پلچنين، گذرگاهغرب ايران فراهم كرد. هم



  wildlife.ir  1396 سال در يوزپلنگ ايراني انجمن هاي فعاليت گزارش

 
7

ها براي شناسايي محدوده پيمايش در گـام دوم اسـتفاده   به جمعيت كوچك حاشيه رود ارس بررسي شد. از اين يافته -عرصه است
  شد.

بـا   -آذربايجـان غربـي  از نيمه غربي استان گيالن تا حاشيه رود ارس در اسـتان  –شده در گام دوم، در سراسر اين گذرگاه شناسايي
روسـتا مصـاحبه شـد و     400در حدود  -كه مطلع محلي شناخته شدند-نفر از روستاييان دامدار، كشاورز يا شكارچي  600بيش از 

خواران وحشي گردآوري شد. از ايـن اطالعـات بـراي شناسـايي احتمـال حضـور و       خواران بزرگ و علفتجربه برخورد آنان با گوشت
بـا تاكيـد بـر    –هـاي ايـن بخـش    چنين از يافتـه اي استفاده شد. همخواران در مقياس منطقهه توسط اين گوشتاستفاده از زيستگا

شـده جديـد بـراي حمايـت از     براي پيشنهاد ترسيم منـاطق شـكارممنوع يـا حفاظـت     -ايبندي بر اساس بيشينه غناي گونهاولويت
  ن استفاده شد. برقراري پيوستگي بين پهنه البرزي و قفقازي در شمال ايرا

هـاي گـيالن، قـزوين، اردبيـل و آذربايجـان غربـي بـر ارزيـابي رابطـه روسـتاييان بـا            در گام سوم، چهار منطقه آزمايشي در اسـتان 
خواران بـزرگ بـه روسـتاييان در    خواران بزرگ پيمايش شدند. با گردآوري ميداني اطالعات مربوط به ادعاي خسارت گوشتگوشت

دست آمد كـه بـه   خواران بزرگ در اين پهنه جغرافيايي بهقدماتي ولي واقعي از شدت تعارض انسان با گوشتاين مناطق، تصويري م
هاي پيش روي يك برنامه حفاظتي فرااستاني و راهكارهاي موجود كمك خواهد كرد. گزارش كامـل ايـن طـرح بـه     شناسايي چالش

ها و پيشنهادها نيز اي از يافتهاست و چكيدهزيست ارسال شدهمعاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط 
  است.هاي موضوع مطالعه قرار گرفتهها و شهرستاندر اختيار استان
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هاي داراي اولويت پژوهشي و حفاظتي را پيگيري در ادامه اين طرح، انجمن يوزپلنگ ايراني تالش دارد كه پيمايش ميداني زيستگاه
شده نيز ادامه هاي طرح در دو سال گذشته و ارتقاي حفاظت از مناطق آزاد شناساييپيگيري، سنجش و بهبود يافتهچنين، كند. هم

  خواهد يافت.

  

   برنامه يوزپلنگ

  يوزپلنگ آسيايي در ايران پايش سه فاز گزارش پايانيانتشار

ايش جمعيت يوزپلنگ آسيايي در بيشتر زيسـتگاه  طي سه فاز توسط دوربين هاي تله اي به پ 1390انجمن يوزپلنگ ايراني از سال 
زيستگاه يوزپلنگ كه غالبا شامل منـاطق چهارگانـه تحـت حفاظـت سـازمان       11هاي اين گونه در ايران پرداخت. طي اين مطالعه 
  محيط زيست مي شوند، بررسي و پيمايش شدند. 
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اين پژوهش گسترده با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، پروژه بين المللي حفاظت از يوزپلنگ آسيايي و ادارات كـل اسـتان   
هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، يزد، اصفهان و كرمان و نيز همكاران غير دولتي محلي انجام گرفته است. در پايـان ايـن سـه    

منتشر شد كه امكان دانلود كردن آن از روي  ")1395تا  1390ش جمعيت يوزپلنگ در ايران (پاي "فاز، گزارشي جامع تحت عنوان 
  وبسايت انجمن وجود دارد.  

  

  آب براي يوزهابرنامه 

انجمن يوزپلنگ موفق شد تا براي سومين سال حقوق يك فرد آبرسان را در پناهگاه حيات وحش تامين كند. اين فرد محلي به 
شخورهاي موجود در پناهگاه استخدام مي شود كه جدا از آبرساني، كمكي است به محيط بانان، در حفظ منظور آبرساني به آب

امنيت هر چه بهتر منطقه، زيرا در گذشته يكي از محيط بانان مجبور بود در كنار وظيفه اصلي خود به آبرساني نيز بپردازد. شركت 
  رد.ماه حقوق اين فرد را تامين ك 8كيميا سپاهان هزينه 

ولي به دنبال ادامه خشكسالي ها در منطقه نياز بود تا فرد آبرسان در فصل زمستان به كار خود ادامه دهد، به همين دليل انجمن 
  توانست اين مبلغ را نيز تامين كند. "آقاي فواد رهنما "يوز به كمك يكي از عالقمندان 
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  اير گونه هاس

  لينكس در استان قزوينارزيابي وضعيت و نيازهاي حفاظتي 

هاي خود است. بـا هـدف تحليـل    هاي پيوسته از حضور لينكس (سياهگوش) در زيستگاهشمار با گزارشهاي انگشتقزوين از استان
ريزي حفاظتي براي لينكس در استان قزوين، طرحـي پژوهشـي بـا حمايـت اداره كـل      بهتر اطالعات موجود براي استفاده در برنامه

هـاي پراكنـده حضـور ليـنكس در اسـتان قـزوين       اجرا شد. در ايـن طـرح، داده   1395زيست استان قزوين در سال حفاظت محيط 
چنين، دو منطقه آزمايشي در شمال و جنوب استان براي ارزيابي دانش و نگرش روستاييان نسبت بـه  گردآوري و تحليل شدند. هم

هـاي داراي  از كارشناسان و روستاييان مطلع در مناطق آزمايشي، زيستگاه آمدهدستاين گونه، پيمايش شدند. با تركيب اطالعات به
هاي ديگر نگـاه  اولويت پژوهشي و حفاظت از لينكس در استان قزوين شناسايي شدند. با توجه به محدوديت منابع در ايران و چالش

چنـين  ان بزرگ در استان قزوين استفاده شد. همخوارها براي بهبود تصوير فعلي حفاظت از گوشتمحور، از اين يافتهحفاظتي گونه
اي ويژه رديابي ليـنكس بـراي ايـن اداره كـل     به درخواست اداره كل حفاظت محيط زيست استان قزوين، يك عدد گردنبند ماهواره

حفاظتي ليـنكس   جايي و نيازهايشناسي رفتار، جابهساز آغاز نخستين پژوهش ميداني درباره بومخريداري شد كه در آينده، زمينه
  در ايران باشد.
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  شركت در كنفرانس ها

    كارگاه حفاظت از پلنگ در قفقاز

رد پيشـب كشور محدوده قفقاز شامل گرجستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، روسيه، تركيه و ايران بـراي   ششاز يك دهه پيش، 
هـاي سـاليانه بـا هـدف بـه      برگـزاري نشسـت و كارگـاه   كننـد.  حفاظت از پلنگ در اين پهنه جغرافيايي بـا يكـديگر همكـاري مـي    

كشـور اسـت.    6هاي كارگروه تخصصي اين ها در زمينه پژوهش و حفاظت از پلنگ، از اقدام، چالش و پيشرفتگذاري تجربهاشتراك
نفـر از   47، 1395 مـاه اردبيهشت 7تا  5است. در فاصله در اين كارگروه حضور پيوسته داشته 1390انجمن يوزپلنگ ايراني از سال 

المللي آنان به ميزباني صندوق جهاني حفاظـت از  كشور محدوده قفقاز و همكاران بين 6گران پلنگ ايراني از پژوهشگران و حفاظت
حيات وحش در شهر تفليس گرجستان حضور يافتند. يكي از پژوهشگران انجمن يوزپلنگ ايراني نيز به همراهي نمايندگاني از دفتر 

ي و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست و اداره كل حفاظت محيط زيست استان گيالن در ايـن نشسـت حاضـر    تنوع زيست
شد. در اين نشست، گزارشي از دستاوردهاي هر كشور در حفاظت از پلنگ ايراني ارائه شد. سپس، سند رويكرد حفاظت از پلنگ در 

هاي دولتـي و غيـر دولتـي    روز شد و در اختيار نمايندگان گروهران، بهشد و پس از نظردهي همه حاضمنطقه قفقاز به بحث گذاشته
هاي دولتي و غير دولتي براي ارتقـاي پـايش وضـعيت    هاي بهبود همكاري بين كشورها و سازمانچنين، زمينهفعال قرار گرفت. هم

جانبي ايـن نشسـت، شناسـايي نخسـتين     شد. يكي از دستاوردهاي هاي آنان در اين پهنه جغرافيايي به بحث گذاشتهپلنگ و طعمه
جايي پلنگ بين ايران و جمهوري آذربايجان از طريق منطقه تـالش بـين دو كشـور بـود كـه بـه كمـك بررسـي         سند قطعي از جابه

  شده از پلنگ در دو سوي مرز حاصل شد.هاي گرفتهعكس
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  برنامه حمايتي محيط بان

 تعمير موتور سيكلت هاي مياندشت

حش مياندشت يكي از دو زيستگاه زادآور يوزپلنگ در ايران است كه حفظ آن در حفاظت از يوزپلنگ ها نقش پناهگاه حيات و
اساسي دارد. يكي از ابزارهاي مهم براي حفاظت از زيستگاه موتورسيكلت هايي است كه محيط بانان از آنها استفاده مي كنند كه 

 تعمير براي (CRM) ام آر سي يك و (DT) تي دي موتور يك شامل ها سيكلت موتور اين از عدد دوهر از چندگاهي نياز به تعمير دارند. 
 موتور دو هر و تامين قطعات اين ايراني، يوزپلنگ انجمن عالقمند و پيگير اعضاي از براتي هادي آقاي همت به كه بودند قطعات نيازمند اساسي
  .شدند اساسي تعمير
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  چهارمين سال برگزاري جايزه يحيي

جهت تقدير از زحمات محيط بانان  1392جايزه يحيي يك جايزه مردمي است كه به ابتكار دو تن از اعضاي هنرمند انجمن از سال 
كشور پايه گذاري شده است. هدف از اين جايزه، تجليل از محيط باناني است كه تالش هاي چشمگيري در زمينه حفاظت از عرصه 

  خدمت خود داشته اند. در اين جايزه ساالنه از سه محيط بان برگزيده تقدير مي شود.هاي تنوع زيستي در حوزه هاي محل 

 

فراخوان اين مسابقه خردادماه هر سال انجام مي گيرد و پس از دريافت فرم هاي مربوطه از مناطق فرايند داوري آغاز مي شود. 
تي به منظور معرفي محيط بانان برتر در چند مرحله مورد استان كشور دريافت گرديد. فرم هاي درياف 22فرم از  53امسال تعداد 

  ارزيابي، بازبيني و دقت نظر هيات داوران قرار گرفته و در نهايت برگزيدگان اين دوره انتخاب شدند.

ن و و با حضور گرم و پر شور مسئولين، عالقمندا اجتماعات بانك تجارتآذرماه در سالن  23مراسم تقدير امسال در روز پنجشنبه 
  كارشناسان برگزار شد. در اين مراسم از سه محيط بان منتخب كه به همراه خانواده هايشان حضور داشتند تقدير شد. 

خراسان  "بينالود"، محسن دلير از منطقه حفاظت شده گيالن استان "سياه مزگي"غالمرضا محمدزاده از منطقه حفاظت شده 
خراسان رضوي سه محيط باني بودند كه باالترين امتياز را كسب كرده و  "دهس"رضوي و مدثر تيموري از منطقه حفاظت شده 

  نشان شجاعت را دريافت كردند.
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به هركدام از برگزيدگان عالوه بر مدال يحيي، لوح محيط بان برگزيده و سه نيم سكه بهار آزادي تقديم شد؛ همچنين هدايايي 
ي براي محيط بانان و خانواده هايشان، اشتراك مجله تخصصي پازن و... به آنها همچون بيمه عمر و سرمايه گذاري و حوادث انفراد

  اهدا گرديد.
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  مقاالت علمي
  يادداشتي در مجله تخصصي گربه سانان اتحاديه جهاني حفاظت با موضوع بقاي يوزپلنگ در ايران

Morteza Eslami. et al. Time to get real about the Asiatic cheetah conservation. Cat News. 2017 
 
 

  در مقياس جهاني همكاري در مقاله بين المللي پايش گوشتخوارن
Lindsey N.Rich. et al. Assessing global patterns in mammalian carnivore occupancy and richness 
by integrating local camera trap surveys. Global Ecology and Biogeography. 2017,1–12 

 
  همكاري در مقاله بين المللي وضعيت پلنگ در دنيا

Andrew P. Jacobson.et al. Leopard (Panthera pardus) status, distribution, and the research 
efforts across its range. PeerJ.2016, 4:e1974; DOI 10.7717 

 
  

  انتشارات عمومي

  انتشار يوزنامه

صفحه منتشر شد. يوزنامه كه پيش از اين با  56در  23يوزنامه شماره 
عنوان خبرنامه داخلي انجمن يوزپلنگ ايراني تهيه مي شد، از سال گذشته 
و با تاييد معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اكنون با مجوز 
سراسري و به مدير مسئولي و سردبيري محمد گاييني منتشر مي شود. 

امه اطالع رساني پيرامون فعاليت هاي انجمن درباره هدف اين فصلن
يوزپلنگ و ساير گونه هاي حيات وحش و مسائل محيط زيست كشور 

  است.
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  كارگاه هاي آموزشي

  كارگاه آموزشي دانشگاه علمي كاربردي

زش در خردادماه توسط بخش آمو "مفاهيم پايه محيط زيست و ضرورت حفاظت از يوزپلنگ آسيايي "كارگاه آموزشي با عنوان 
  براي دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي بانك تجارت برگزار شد.

    

ساعته دانشجويان با  انجام فعاليت هاي كارگاهي، گفتگو، تحليل و مشاهده فيلم با گونه هاي جانوري در  4در اين برنامه آموزشي 
بويژه يوزپلنگ  و همچنين عوامل موثر بر غناي تنوع زيستي حال انقراض ايران، نيازهاي زيستي و عوامل تهديد برخي گونه ها 

  آشنا شدند.

  فعاليت هاي ترويجي

  رايانه صفحه نمايشتقويم حيات وحش براي 

بر عالقمندان به صورت رايگان  جهت استفادهرايانه  طراحي شد كه  صفحه نمايشحيات وحش براي  همانند سال گذشته، تقويم
  روي وبسايت قرار گرفت.
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  امور اعضا

  عضويت حقوقي

براي اولين بار در انجمن يوزپلنگ ايراني، عضويت حقوقي براي اشخاص حقوقي (مجموعه ها و شركت ها) در نظر گرفته شد كه 
شركت ها و موسسات مي توانند در راستاي مسئوليت اجتماعي خود از فعاليت هاي حفاظتي انجمن يوزپلنگ ايراني حمايت كنند. 

گان به مهندسي و ساختماني صنايع نفت، پيشگامان توسعه ارتباط، بدر سيستم و بدر سيستم بازر هار شركتچ 1396در سال 
  عضويت حقوقي در آمده اند.

 

   



  wildlife.ir  1396 سال در يوزپلنگ ايراني انجمن هاي فعاليت گزارش

 
18

  و دريافت جوائز حضور در مناسبت ها

  صبح خالق تهران

حضور پيدا كرد. اين   "بقا"مدير عامل انجمن يوزپلنگ ايراني در سومين رويداد صبح خالق تهران به عنوان سخنران با موضوع 
  سخنراني در دو بخش بقاي يوزپلنگ و بقاي موسسات مردم نهاد براي حضار ارائه شد.

  

  

   



  wildlife.ir  1396 سال در يوزپلنگ ايراني انجمن هاي فعاليت گزارش

 
19

  دوازدهمين جايزه ملي محيط زيست

محيط زيست را در دوازهمين دوره اين مراسم دريافت كرد. اين جايزه در بخش سازمان هاي انجمن يوزپلنگ ايراني جايزه ملي 
مردم نهاد به دليل فرهنگ سازي و حفاظت علمي از محيط زيست ايران، پايش سراسري جمعيت يوزپلنگ ايراني، برگزاري سه 

در ساخت فيلم مستند در جهت فرهنگ سازي  دوره جايزه ملي محيط بان، اجراي پروژه حفاظتي آب، آموزش معلمان و همكاري
   عمومي به انجمن يوز تعلق گرفت.
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