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ایــن گــزارش شــامل گــزارش پیشــرفت و یــا گــزارش اتمــام پــروژه 
هایــی اســت کــه انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی طــی ســال ۱۳۹۷ در 
برنامــه عمــل خــود گنجانــده بــوده اســت. در انتهــا نیــز بــه برنامــه 
ریــزی انجمــن بــرای ســال ۱۳۹۸ پرداختــه خواهــد شــد. لطفــا توجــه 
داشــته باشــید کــه ایــن گــزارش تنهــا فعالیتهــای کلیــدی انجمــن را 
منعکــس خواهــد نمــود. بــرای آگاهــی از تمامــی فعالیتهــای انجمــن 

شــما را بــه بازدیــد از وبســایت انجمــن دعــوت میکنیــم.
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ما که هستیم؟

 سخن
نخست

ماموریت ما:

انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی، یــک مؤسســه غیردولتــی زیســت محیطــی، مســتقل و غیرانتفاعــی فعــال 
اســت کــه توســط تعــدادی دانشــجوی عالقمنــد بــه طبیعــت و حیــات وحــش، از مــرداد مــاه ســال ۱۳۸۰ 
بــا شــماره ثبــت ۱۳۶۴۰ بــه صــورت رســمی فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت. محــل دفتــر مرکــزی ایــن 
انجمــن در تهــران واقــع گردیــده و حــوزه فعالیــت آن در سرتاســر کشــور اســت. همچنیــن، ایــن انجمــن 

بــه همــکاری بــا ســایر نهادهــای فعــال در زمینــه حیــات وحــش در ســطح بیــن الملــل نیــز مــی پــردازد.
انجمــن در حــال حاضــر یوزپلنــگ ایرانــی را بــه عنــوان پرچمــی بــرای حفاظــت در ایــران مــی دانــد و در 
کنــار آن اهمیــت زیــادی بــرای ســایر گوشــتخواران قائــل اســت. بــه عبــارت دیگــر، حیطــه فعالیــت انجمــن 
متمرکــز بــر »گوشــتخواران« ایــران بــوده و در زمینــه پژوهــش و مطالعــه روی آنهــا و تنویــر افــکار جوامــع 

محلــی دربــاره آنهــا و در نهایــت حفاظــت از آنهــا تــالش مــی نمایــد.
اســاس فعالیتهــای آموزشــی انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی بــر فعالیــت هــای پژوهشــی اســتوار بــوده تــا بتوانــد 
مجمــوع ایــن دو بــه حفــظ گونــه در زیســتگاه هــای طبیعــی آن منجــر گــردد. بدیــن منظــور، انجمــن 
در زیســتگاه هــای مختلــف ابتــدا بــه مطالعــه و بررســی بــوم شــناختی گونــه هــدف و زیســت بــوم آنهــا 
مــی پــردازد و ســپس بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده، فعالیت هــای حفاظتــی، آموزشــی و یــا مشــارکت 
مردمــی مناســب را، طــرح ریــزی می کنــد. در ایــن راســتا، محیــط بانــان و ســازمان هــای مــردم نهــاد 
محلــی، همــکاران اصلــی انجمــن در مناطــق بــه شــمار می رونــد. درعیــن حــال، تــالش انجمــن همــواره 
بــر آن بــوده تــا بــه دور از حواشــی و احساســات، تعامــل ســازنده و منطقــی بــا ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در ســطح کشــور، اســتانها و شهرســتانها برقــرار نمایــد، تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــه حفاظــت از 

مناطــق کمــک نمایــد.
ــا ارگانــی بودجــه مشــخصی دریافــت ننمــوده و مخــارج آن  انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی از هیــچ ســازمان ی
از محــل کمک هــای مالــی افــراد و موسســات، قراردادهــای همــکاری، حــق عضویــت افــراد و فــروش 

محصــوالت حمایتــی تأمیــن  میشــود. 

وحــش،  حیــات  درمــورد  تحقیــق  و  مطالعــه 
بخصــوص یوزپلنــگ و زیســت بــوم هــای مرتبــط 

بــا آن؛

ــه منظــور ارتقــای ســطح  ــر افــکار عمومــی ب تنوی
آگاهــی جامعــه در مــورد محیــط زیســت، حیــات 

وحــش و یوزپلنــگ؛

هــای  زیســتگاه  و  وحــش  حیــات  از  حفاظــت 
یوزپلنــگ ویــژه  بــه  آنهــا، 

ما که هستیم ؟ سخن نخست

بــه طــور حتــم انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی، یــک نهــاد محیــط زیســتی برآمــده از عالیــق، کوشــش هــا و از خودگذشــتگی هــای جوانانــی اســت کــه 
دغدغــه رشــد و توســعه پایــدار میهــن خویــش را داشــته و بــا کارجمعــی و هــم افزایــی، بــه دنبــال اهدافــی متعالــی بــوده انــد. نهــادی کــه در 
ســال 1380 تشــکیل شــده و بــا ممارســت و تــالش هــای شــبانه روزی صدهــا نفــر از عالقمنــدان، تــا بــه امــروز باقــی مانــده اســت تــا شــاهد 

تأثیرگــذاری فعالیــت هــای آن در حــوزه محیــط زیســت ایــران و منطقــه باشــیم.
کشــور عزیزمــان در ســال گذشــته، بــا چالــش هــای بیشــماری در حــوزه هــای اقتصــادی و محیــط زیســت مواجــه بــوده اســت و انجمــن نیــز 
همچــون ســایر بخــش هــای جامعــه، از آن تأثیــر پذیرفتــه و در حــد امــکان، ســعی در غلبــه بــر آن هــا را داشــته اســت. طــی ســال ۱۳۹۷ علیرغــم 
شــرایط ویــژه اقتصــادی کشــور و افزایــش چشــمگیر هزینه هــای انجــام پــروژه هــای حفاظتــی، انجمــن مصمم تــر از همیشــه بــه تــالش خــود 
بــرای حفاظــت از طبیعــت ادامــه داد. مــا عمیقــا معتقدیــم کــه انقــراض بــه انتظــار نخواهــد نشســت و از ایــن رو هیــچ ســدی نمیبایســت منجــر 

بــه توقــف یــا کاهــش ســرعت مــا شــود.
اســتخدام همیــار محیط بــان بــرای گشــتزنی، ثبــت ورود و خــروج دام و همراهــی محیط بانــان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در پناهــگاه 
و همــکاری  آســیایی  یوزپلنــگ  زیســتگاه های  در  دوربین گــذاری  منظــور  بــه  مراجــع ذی ربــط  از  مجــوز  میاندشــت، کســب  حیات وحــش 
نزدیــک بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص آغــاز حفاظــت مداخله گرانــه بــرای گونــه در بحــران یوزپلنــگ آســیایی از مهمتریــن 

دســت اوردهای انجمــن در ســال ۱۳۹۷ بــود.
 انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی و تــک تــک اعضــاء آن، امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس مســئولیت کــرده و بــا نهایــت تــالش، پشــتکار و 
امیــدواری در میــدان حفاظــت از محیــط زیســت کشــور عزیزمــان فعــال هســتند. در انتهــا الزم مــی دانیــم تشــکر و قدردانــی خــود را نســبت 
بــه کلیــه حامیــان مالــی انجمــن و همــکاران خــود در ســازمان حفاظــت محیط زیســت کــه در ســال گذشــته در کنــار مــا بــوده انــد ابــراز کنیــم. 
همچنیــن از تــک تــک همــکاران، کارشناســان و داوطلبــان عزیــز انجمــن کــه بــار فعالیت هــای اجرایــی انجمــن را بــر دوش داشــته و زحمــات 

بــی دریــغ و تــالش هــای مجدانــه آن هــا زمینــه موفقیــت هــای امــروز و آینــده انجمــن را فراهــم مــی کنــد، سپاســگزاریم.

رئیس هیئت مدیره
بهنام احسانبخش

مدیر عامل
مرتضی پورمیرزای



IC
S/

D
o

E
/C

A
C

P

برنامه های حفاظتی

 برنامه
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 برنامه
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برنامه یوزپلنگ 
آســیاـیـــی

یوزپلنــگ آســیایی کــه در قدیــم زیســتگاهی بــه وســعت تمامــی مناطــق بیابانــی ایــران داشــت، امــروزه 
بــه دلیــل قلیــل بــودن جمعیتــش در زیســتگاه هــای محــدودی از اســتان های ســمنان، یــزد، کرمــان 
و خراســان های شــمالی و جنوبــی ســکونت دارد. انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی از بــدو تاســیس خــود در 
ســال ۱۳۸۰ تمرکــز اصلــی خــود را معطــوف حفاظــت از گونــه بــه شــدت در معــرض انقــراض »یوزپلنــگ 
آســیایی« نمــوده اســت. طــی ســال هــا فعالیــت انجمــن پــروژه هــای متنوعــی بــا رویکردهــای متفاوتــی 
ــا جوامــع محلــی زیســتگاه، کمپینهــای ترویجــی، برنامــه  همچــون پژوهــش هــای اکولوژیــک، تعامــل ب

هــای آموزشــی و ... را بــه اقتضــای شــرایط محلــی و ملــی بــه انجــام رســانده اســت.
شــاید شــاخص تریــن فعالیــت انجمــن طــی ایــن ســالها برنامــه پایــش جمعیــت ایــن گونــه باشــد کــه 
در مقیــاس کشــوری در عمــده زیســتگاه هــای مهــم ایــن گونــه انجــام گرفتــه و پــس از ســالها توانســت 
پاســخی علمــی بــه ابهامــات در خصــوص جمعیــت یوزپلنــگ هــای آســیایی در ایــران بدســت دهــد. ایــن 
پایــش سراســری کــه در ۳ فــاز انجــام گرفتــه اند،بــا همــکاری ادارات کل، محیــط بانــان، پــروژه حفاظــت 

از یوزپلنــگ آســیایی و همچنیــن کارشناســان و تشــکل هــای محلــی عملــی شــده انــد. 
بــا ایــن وجــود، تالش هــای انجمــن و دیگــر بازیگــران عرصــه حفاظــت از آخریــن یوزپلنــگ هــای آســیایی 
کافــی نبــوده و جمعیــت زایــای ایــن گونــه بــه بخــش شــمالی زیســتگاه بــه ویــژه اســتانهای ســمنان و 
ــی، انســانی  ــع مال ــذا از ســال ۹۶  انجمــن بخــش اعظــم مناب خراســان شــمالی محــدود شــده اســت. ل
و تجهیــزات خــود را بــه حفــظ آخریــن جمعیــت زایــای شــمالی اختصــاص داد. بــا توجــه بــه پیشــینه 
فعالیــت انجمــن در پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت، فعالیت هــا در ایــن زیســتگاه تمرکــز یافتنــد. ایــن 
زیســتگاه کــه ۸۴ هــزار هکتــار وســعت دارد، همچنــان در ســال هــای اخیــر دارای شــواهد تاییــد شــده از 
زادآوری یوزپلنــگ آســیایی بــوده اســت. در ایــن ســال هــا پایــش جمعیــت بصــورت سیســتماتیک در ایــن 
زیســتگاه ادامــه یافتــه اســت. همچنیــن فعالیــت هایــی بــرای افزایــش ظرفیــت بــرد زیستگاه،اســتخدام 
دو همیــار محیــط بــان و یــک نفــر محیــط بــان آب، احــداث 8 ســیل بنــد و تامیــن تجهیــزات جدیــد بــرای 
محیــط بانــان رســمی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از فعالیــت هــای اخیــر انجمــن در ایــن منطقــه 

بــوده اســت.
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پایش وضعیت یوزپلنگ آسیایـی در پناهگاه حیات وحش میاندشت

سالهاســت انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی در پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت در اســتان خراســان شــمالی کــه در کنــار ذخیــره گاه زیســتکره تــوران یکــی 
از دو زیســتگاه اصلــی فعلــی یوزپلنــگ در ایــران اســت، بــه فعالیــت هــای حفاظتــی مشــغول اســت. در ســال ۹۷ نیــز بــا گــذر از مراحــل مختلــف و 

کســب مجوزهــای الزم، مجــوز دوربیــن گــذاری در ایــن منطقــه اخــذ شــد.
دوربیــن هــای تلــه ای ابتــدای مــرداد مــاه در پناهــگاه و پــارک ملــی نصــب شــده و پــس از یــک مرحلــه چــک و اصــالح در شــهریور مــاه در مهــر مــاه 
توســط کارشناســان انجمــن جمــع آوری شــدند. در ایــن مطالعــه تعــداد 30 دوربیــن تلــه ای در ســر تــا ســر منطقــه کار گذاشــته شــد کــه بــه شــکل 
کامــال مناســبی کل منطقــه زیــر پوشــش دوربیــن هــا قــرار گرفــت. تمامــی منابــع آبــی و کریدورهــای مهــم در ایــن دوربیــن گــذاری در مــدت ســه مــاه 

پایــش شــدند.
ــر  ــود کــه در براب ــوزی ب ــا ی ــب منطقــه تنه ــر غال ــی« یوزپلنــگ ن ــرداری شــد و »یارقل ــوع زیســتی منطقــه تصویرب ــد گذشــته از تن ــن دوره همانن در ای

دوربیــن هــا دیــده شــد.

حاـمـــی مــــاـلی

پایش وضعیت یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش میاندشت

بررسی امکان تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایـی در ایران

 EWT (Endangered Wildlife( موسســه  کارشــناس   ۱۳۹۷ ســال  مــاه  دی  طــی 
Trust آفریقــای جنوبــی بــه عنــوان یکــی از موسســات فعــال در زمینــه حفاظــت از گونــه 
یوزپلنــگ آفریقایــی بــه پیشــنهاد انجمــن و دعــوت معاونــت محیــط طبیعــی ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت جهــت بررســی شــرایط تکثیــر و معرفــی مجــدد یوزپلنــگ آســیایی 
در زیســتگاه های طبیعــی بــه ایــران ســفر کــرد. کارشناســان انجمــن در بازدیــد از مناطــق 
حفاظــت شــده اســتان هــای یــزد و خراســان شــمالی ایشــان را همراهــی کــرده و شــرایط 

کنونــی زیســتگاه هــا را بــرای ایــن کارشــناس شــرح دادنــد.
در ادامــه ایــن ســفر دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه منظــور انتقــال تجربیــات موسســه  ــا همــکاری انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی، کارگاهــی ب ب

EWT، تبــادل اطالعــات کارشناســان و فعــاالن ایــن حــوزه برگــزار کــرد.
ایــن کارگاه بــا حضــور کارشناســان و مدیــران از هفــت اســتان زیســتگاه یوزپلنــگ، شــامل 
خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی، ســمنان، اصفهــان، یــزد و کرمــان، 
بعــالوه ســازمان هــای مــردم نهــاد فعــال در حیطــه حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی طــی دو 

روز برگــزار شــد. 
انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی تســهیلگری اجــرای ایــن کارگاه، امــر برگــزاری، مدیریــت و ترجمــه 
مباحــث مطــرح شــده در کارگاه را بــرای میهمــان خارجــی حاضــر در جمــع بــر عهــده  

داشــت.
هــمـــکــــاـرحاـمـــی مــــاـلی

 بررسی امکان تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی در ایران
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جایزه یحیـی ۵

جایــزه یحیــی در ســال ۹۷ بــرای پنجمیــن ســال متوالــی، برگــزار شــد. در ایــن جایــزه کــه بــه 
ــی یــک  ــازه زمان ــان شــرکت کننده در ب صــورت ســاالنه برگــزار می شــود، عملکــرد محیــط بان
ســال توســط هیئــت داوران بررســی می شــود. بــه ســه تــن از محیط بانــان برگزیــده جوایــزی 

اهــدا می شــود.
سه محیط بان برگزیده:

محیط بان عطا هللا صادقی از منطقه حفاظت شده سوالکان سقز
محیط بان اکبر ایمانی برنجستانکی از منطقه حفاظت شده آریم سوادکوه

محیط بان حمید رضا عظیم پور از منطقه حفاظت شده سرخون و مرزی خواف
همچنیــن از خانــواده هــای محیــط بانــان شــهید علــی خواجــوی، شــهید مهــدی احمــدی نیــک، 

شــهید تــاج محمــد باشــقره و شــهید میــالد عبــاس زاده تقدیــر شــد.

ایــن مراســم بــا حضــور جمعــی از معاونیــن و مســئولین ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، از 
جملــه ســرهنگ محبــت خانــی فرماندهــی یــگان ســازمان، مهنــدس ظهرابــی معاونــت محیــط 
طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، جمعــی از هنرمنــدان، دوســتداران و عالقمنــدان 

طبیعــت ایــران در محــل خانــه اندیشــمندان علــوم انســانی برگــزار شــد.

حاـمـــیان مــــاـلی

جایزه یحیی 5جایزه یحیی 5
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خرید تجهیزات برای محیط بانان

حرفــه محیــط بانــی از دشــوارترین مشــاغل دنیاســت. آنهــا روزهــای زیــادی از زندگــی خــود را در مناطــق حفاظــت شــده ســپری مــی کننــد و در ایــن راه 
ســختی هــای زیــادی را متحمــل مــی شــوند. یکــی از ایــن ســختی هــا، گشــت زنــی در مناطــق صعــب العبــور و در هــر نــوع شــرایط آب و هوایــی اســت. 
بنابرایــن، آنهــا بــرای عبــور از ایــن شــرایط و حفاظــت و گشــت هــر چــه موثرتــر نیازمنــد تجهیــزات مناســب هســتند. انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی همــواره 
تــالش کــرده اســت، نیازهــای محیط بانــان و پاســگاه های محیط بانــی را شناســایی کــرده و بــرای تامیــن آن هــا در حــد تــوان اقــدام نمایــد. در همیــن 
راســتا طــی صحبــت بــا محیــط بانــان و مســئول اداره شهرســتان جاجــرم، تجهیــزات مــورد نیــاز ســال ۹۷ شناســایی و بــا حضــور تعــدادی از محیــط 
بانــان، مســئول منطقــه و رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان تقدیــم محیــط بانــان شــد. ایــن تجهیــزات شــامل دســتکش موتــور، کاله 

طوفــان، چــراغ قــوه، عینــک طوفــان و بادگیــر اســت.

حاـمـــی مــــاـلی

 خرید تجهیزات

حاـمـــیان مــــاـلی

استخدام همیار محیط بان

کمبــود محیــط بــان در نگهــداری از مناطــق تحــت حفاظــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، یکــی از دغدغه هــای اساســی دوســتداران طبیعــت 
بــوده اســت. بــرای مثــال پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت بــا 84 هــزار هکتــار مســاحت، تنهــا بــا 8 محیــط بــان، در 2 شــیفت کاری حفاظــت مــی 

شــود مــی شــود، یعنــی در شــبانه روز تنهــا ۴ محیــط بــان مســئولیت حفاظــت  از ایــن زیســتگاه بــا ارزش را بــر عهــده دارنــد.
انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی کــه جــذب محیــط بــان آب  در چنــد مرحلــه را در کارنامــه خــود دارد، بــا هــدف ارتقــاء ســطح کیفیــت حفاظــت پناهــگاه حیــات 

وحــش میاندشــت دو همیــار محیط بــان جهــت حفاظــت از پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت بــه کار گرفتــه اســت.
قــرارداد اســتخدام ایــن دو همیــار محیــط بــان 26 دی مــاه 97, بــا حضــور مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی و فرمانــدار شهرســتان 
جاجــرم در محــل اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان جاجــرم بــه امضــا رســید. گشــت زنــی ایــن همیــاران محیــط بــان بــه دلیــل حســاس بــودن 

وضعیــت منطقــه از بهمــن ۹۷ آغــاز شــده و بــه مــدت ۶ مــاه در کنــار ۸ محیــط بــان دیگــر بــه حفاظــت از منطقــه مشــغول خواهنــد شــد.
ــر غالــب منطقــه در پاییــز ۹۷،  از جملــه دالیــل ایــن حساســیت و  زادآوری حیات وحــش، ورود دام و ســگ گلــه و از بیــن رفتــن یارقلــی یوزپلنــگ ن

اهمیــت و تاکیــد بــر امــر اســتخدام اســت.
انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی امیــدوار اســت در صــورت تامیــن مالــی، ادامــه دهنــده ایــن راه باشــد و پــس از پایــان مــدت تعییــن شــده نیــز، مــدت زمــان 

حضــور محیــط بانــان در منطقــه را تمدیــد نمایــد.
همچنیــن بــه منظــور تســهیل گشــت زنــی همیــاران محیــط بــان، یــک دســتگاه موتــور ســیکلت CRM هونــدا بــه عنــوان وســیله نقلیــه خریــداری و در 

اختیــار آنهــا قــرار گرفــت.

استخدام محیط بان
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مدیریت دام در پناهگاه حیات وحش میاندشت

موضــوع مدیریــت دام در زیســتگاه های گونــه یوزپلنــگ آســیایی از اصلی تریــن دغدغه هــای انجمــن طــی ســال های اخیــر بــوده اســت. از نیمــه دوم 
ســال ۹۶ و بــه دعــوت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان خراســان شــمالی، انجمــن برنامــه خــود بــرای مدیریــت دام پناهــگاه حیات وحــش 
میاندشــت آغــاز کــرد. فعالیت هــای پیشــین انجمــن بــه منظــور حــل مشــکل دام و ســگ گلــه در ایــن منطقــه عمدتــا بــر آمــوزش چوپانــان خالصــه 

می شــد.
ــد پروانه هــای چــرای داخــل  ــرای خری ــر تــالش ب در ایــن برنامــه کــه در ســال ۹۷ مراحــل اجرایــی آن آغــاز شــد، بصــورت مــوازی تــالش شــد عــالوه ب
ــرات منفــی حضــور  ــرای کاهــش حضــور دام در منطقــه و در مــواردی کاهــش اث ــه راه حل هــای دیگــر ب ــا همــکاری کارشناســان اســتان، ب پناهــگاه ب
دام در منطقــه نیــز پرداختــه شــود. بــه همیــن دلیــل در کنــار مذاکــره بــا دامــداران، مذاکراتــی بــا مراکــز دامــداری صنعتــی، مراکــز آمــوزش ســگ و … 
نیــز انجــام گرفــت. همچنیــن راه حلهایــی همچــون گســترش طبیعتگــردی، ایجــاد تعاونی هــای روســتایی جهــت نیــل بــه دامــداری متمرکــز و … مــورد 
بررســی قــرار گرفتنــد. در همیــن حیــن مصاحبه هایــی بــا اهالــی ســکونتگاه های حاشــیه زیســتگاه انجــام گرفــت تــا اثــرات منفــی حضــور حیات وحــش 
در مجــاور زیســتگاه اســتخراج شــود. طــی ســال ۱۳۹۷ عمــده فعالیــت انجمــن در ایــن پــروژه متمرکــز بــر پژوهــش و ایجــاد یــک نــگاه جامــع و واقعــی 
از تعامــالت انســان و حیات وحــش در پناهــگاه حیات وحــش میاندشــت بــوده اســت.  بــا آغــاز ســال ۹۸ و خــروج دام از مراتــع فعالیت هــای پــروژه از 
ســر گرفتــه خواهــد شــد. انجمــن امیــدوار اســت در کوتاهتریــن زمــان ممکــن یــه برنامــه ای اجرایــی بــرای مرتفــع کــردن معضــل دام در ایــن پناهــگاه 

حیــات وحــش دســت یابــد. برنامــه ای کــه نیازمنــد همراهــی تمامــی بازیگــران حفاظــت از یوزپلنــگ  و ذینفعــان محلــی اســت.

حاـمـــیان مــــاـلی

مدیریت دام در پناهگاه حیات وحش میاندشت

آب برای یوزها

انجمــن پیــش از ایــن توانســته بــود بــه مــدت ســه ســال بــا کمــک همیــاران خــود و دوســتداران حیــات وحــش، پــروژه »محیــط بــان آب« را در 
پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت بــه انجــام رســاند. آب رســانی بــه آبشــخورها در ایــن ســه ســال توســط یــک نیــروی محلــی انجــام شــده و 

مســئولیت آن از دوش محیــط بانــان منطقــه برداشــته شــده اســت.
ســال ۹۷ نیــز بــه دلیــل ادامــه خشکســالی هــا در منطقــه همچــون گذشــته انجمــن اقــدام بــه تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز جهــت بکارگیــری 

همیــار محلــی بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز منطقــه نمــود.
انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی در راســتای پــروژه آب بــرای یوزهــا، در آخریــن فعالیــت ســال 97 جهــت تامیــن آب حیــات وحــش اقــدام بــه ایجــاد آب 

بنــد در میاندشــت نمــود.
در ایــن پــروژه کــه بــه کمــک محیــط بانهــای میاندشــت انجــام گرفــت، مناطــق مناســب جهــت ایجــاد بندهــا شناســایی و آبگیــر هایــی جهــت 
تامیــن آب مــورد نیــاز حیــات وحــش منطقــه بــه ویــژه آهــو تامیــن خواهــد شــد. تصاویــری کــه محیط بانــان از آب بندهــا در روزهــای پایانــی ســال 

ثبــت کردنــد نشــان مــی داد کــه آبگیــری آنهــا بطــور کامــل انجــام شــده اســت.
همچنیــن تجربــه دامــداران محلــی کــه مبنــای شــکل گیری ایــن پــروژه بــوده اســت،  نشــان می دهــد ایــن نقــاط بدلیــل حفــظ آب، رویــش علوفــه 

در آنهــا چندیــن برابــر خواهــد شــد. 
تعداد  ۸ بند در اسفند ماه ۹۷ احداث شد که پس از پایش نتیجه احداث این آب بندها، احداث بند های بیشتر بررسی خواهد شد.

آب برای یوز ها

حاـمـــیان مــــاـلی
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کاـرگــــاـه ها کاـرگــــاـه ها 

 کــارگــــاه ها

تکنیــک هــای دوربیــن گــذاری و آثــار و 
نمایــه هــا بــرای تمامــی محیــط بانــان 
و قــرق بانهــای قــرق مجــاور پناهــگاه 

حیات وحــش میاندشــت

آشنایی با رویکرد مشارکتی و ابزارهای آن

مشــارکت جوامــع محلــی در حفاظــت از 
زیســتگاهها و راهکارهــای تعــارض بیــن 

انســان و زیســت منــدان

 کــارگــــاه ها
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آدرس پستی: تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۸۵۴۹

انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی طــی ســال ۹۸ و در مســیر پیشــروی خــود در راه حفاظــت از گوشــتخواران و تنــوع 
زیســتی، تمــام تــوان خــود را در حفاظــت از گوشــتخوارانی چــون یوزپلنــگ کــه در لبــه انقــراض قــرار گرفتــه تــا 
پلنــگ و خــرس و ... بــه کار خواهــد گرفــت. بــه طــور قطــع تــا زمــان بهبــود وضعیــت جمعیــت یوزپلنــگ در 
ایــران، اهــم فعالیــت هــای انجمــن بــر روی زیســتگاه ایــن گونــه متمرکــز خواهــد بــود ولــی در کنــار آن از ســایر 
گونــه هــا غافــل نخواهــد شــد. مطالعــه بــر روی جمعیــت پلنــگ ناحیــه قفقــاز و یــا بررســی تعــارض خــرس 
قهــوه ای بــا جوامــع محلــی مــوارد قابــل ذکــری ســت کــه در آینــده بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد. انجمــن 
یوزپلنــگ ایرانــی بــا عــزم بیــش از پیــش و بــا وجــود تمامــی موانــع، در راه اهدافــش گام خواهــد برداشــت و 

در ایــن مســیر از تمامــی ایــده هــا و همراهــی هــا اســتقبال خواهــد کــرد.
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