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به استقبال »آفتاب« بعد از 5 سال
گفتگو با دکتر معماریان دامپزشک باغ وحش تهران

رهگذری در نایبندان
 از آبشار ویکتوریا تا کرگدن سفید زامبیا!
پایش گونه ای که دیده نمی شود











یوزنامــه خبرنامــه داخلــی انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی اســت کــه برای 
اطــاع رســانی پیرامــون فعالیــت هــای ایــن انجمــن دربــاره یوزپلنگ 
و ســایر گونــه هــای حیــات وحــش و مســائل محیط زیســت کشــور 

تهیــه و توزیــع می گــردد.
ــجویان،  ــن، دانش ــای انجم ــه را اعض ــن خبرنام ــان ای مخاطب
اســاتید، کارشناســان، مدیــران، محیــط بانــان و عاقمندان 

محیــط زیســت تشــکیل مــی دهنــد.
ــر  ــازمان غی ــک س ــی ی ــگ ایران ــن یوزپلن انجم
ــی  ــتقل وغیرانتفاع ــی، مس ــت محیط ــی زیس دولت
ــن  ــرای حفــظ آخری ــه از ســال 1380 ب اســت ک
ــت  ــی فعالی ــگ ایران ــای یوزپلن ــده ه بازمان

ــد. ــی کن م
اهداف این انجمن عبارتند از:

ــات  1. مطالعــه و پژوهــش در مــورد حی
ــت  ــگ و زیس ــژه یوزپلن ــه وی ــش، ب وح

ــا آن . ــط ب ــای مرتب ــوم ه ب
ــه منظــور  ــی ب ــکار عموم ــر اف 2. تنوی
در  جامــه  آگاهــی  ســطح  ارتقــاع 
مــورد محیــط زیســت، حیــات وحــش 

ــگ. و یوزپلن
3. حفاظــت از حیــات وحــش، بــه 
ویــژه یوزپلنــگ و زیســتگاه هــای آن.

بیشــتر در  بــرای کســب اطاعــات 
ــا  مــورد انجمــن و فعالیــت هــای آن ب

ــد. ــاس بگیری ــا تم م
www.wildlife.ir : وب سایت

 info@wildlife.ir : پست الکترونیک
نشــانی پســتی : تهــران، صنــدوق پســتی 

14551 - 18549
نشــانی دفتــر : تهــران، ابتــدای جــاده 
ــهرک  ــه ش ــیده ب ــرج، نرس ــوص ک مخص
ــه  ــفی)بیمه 4(، کوچ ــان فلس ــان، خیاب اکبات

ــی  ــوم غرب ــه س ــاک 2، طبق ــوروزی، پ ن
کدپستی: 1393744316 

تلفن: 44659100 )داخلی 303(
فکس: 43851021

همکاران این شماره:
ــی،  ــدی مقانک ــان محم ــا، احس ــادی نی ــادق فره محمدص
ــی،  ــه تک تهران ــی، عطی ــی خان ــد قل ــدری، نوی ــاز حی فرن
بهنــام قربانــی، ریحانــه روحــی، حامــد تیــز رویــان، مهدي 
جاللپــور، پویــان بهنــود، علی رضــا شــهرداری، حامــد 
ــا  ــدس، حمیدرض ــان مق ــی، پیم ــب عل ــوی، کاوه ح موس
جمشــید  مــودی،  آرش  محرمــی،  آرش  نــوروزی، 
ــه  ــی، حبیب ــم قرای ــلیمانی، مری ــان س ــی زاده، احس پرچ
زیدآبــادی، محمدعلــی رضوانــی، فرنــوش کوچالــی، 

ــاری ــی بختی امیرعل
با تشکر از:

مرتضــی اســالمی دهکــردی، صفــورا زواران حســینی، 
ــح  ــان، فت ــان معماری ــر ایم ــی، دکت ــی پورمیرزای مرتض
ــید  ــوال،  جمش ــا م ــرد،  مهس ــد طاری ف ــری، امی ــه امی ال
کریمــی زاده، بشــیر شــریف نیــا، آرش حســینیان، کامبیــز 
ــد  ــی، صم ــرات جالل ــتا، ب ــرو مهین روس ــی، خس برادران
ــگار امیــری، جــواد شــکوهی،  ــم دانشــور، ن فیــروزی، عظی
مریــم محمــدی، شــیرین شایســته، نــگار اکبــری، ریحانــه 
تیزمغــز، شــیدا عشــایری، هــادی فهیمــی، باربــد صفایــی، 
ــی، حمیــرا محب علــی و انوشــه میرمجلســی مهــدی چالن
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سخن سردبیر 

 محمد گائینی

با حمایت شما ادامه می دهیم...
بهمـن ماه 1394 و درسـت همزمان با انتشـار بیسـت و دومین شـماره 
یوزنامـه، جابجایـی دوبـاره دفتـر انجمـن بـه دلیـل پاره ای مشـکالت 
مالـی صـورت گرفـت. حیـات یـک موسسـه مردمـی و غیرانتفاعی آن 
هـم در حـوزه محیـط زیسـت در ایـن روزها، سـخت تـر از آن اسـت که 
بـه چشـم بیایـد. امـا هم چنـان بـا پشـتیبانی خانـواده بـزرگ حامیان 
حیـات وحـش و به خصـوص یوزپلنـگ ایرانـی، پروژه هـای حفاظتی و 
پژوهشـی را بـا قـدرت ادامـه خواهیـم داد و این شـماره یوزنامـه نیز به 

مـرور بخشـی از فعالیـت های شـش مـاه گذشـته می پـردازد.
از طرفـی ایـن شـماره به نوعـی شـماره نـوروزی یوزنامه نیز محسـوب 
مـی شـد. از این فرصت اسـتفاده کرده و سـال نو خورشـیدی را به شـما 
عاشـقان این سـرزمین و همراهان همیشـگی انجمن یوزپلنـگ ایرانی 
شـادباش مـی گوییـم، بـدان امید کـه در سـال جدیـد با حمایت شـما 
بیـش از پیـش بـه نگهـداری از آن چـه از طبیعـت ایـران زمیـن باقـی 

مانـده اسـت همـت گماریم...

بارهـا و بارهـا بـا دوسـتانی برخـورد کـرده ام کـه دل پـردردی از 
مشـکالت محیط زیسـت کشـور دارنـد و همـواره گله مند هسـتند که 
چـرا سـازمان محیـط زیسـت ایـن کار را نمی کنـد و چرا این مسـولین 

محیـط زیسـت اینقـدر بـی کفایتنـد؟!
حتـی تعـدادی از عالقمنـدان فراتـر رفته و بـه NGOها هم خـورده می 
گیرنـد کـه چرا کـم کار می کنیـد و چرا محیط زیسـت و حیـات وحش 

کشـور را نجات نمـی دهید؟
امـا آیـا تا بـه حال فکـر کـرده ایم کـه نقش خـود ما چیسـت؟ سـهم ما 
چقـدر اسـت؟ مگر مدیـران محیط زیسـت کسـانی غیر از ما هسـتند؟ 
بـه دنبال کـدام معجزه هسـتیم کـه رخ دهد؟ پـس کی من و شـما باید 

دسـت به کار شـویم؟
سـران ممالـک دنیـا در پاریس جمـع می شـوند و از هم قول مـی گیرند 
کـه بـه روشـی کار و زندگـی کننـد که حـال زمیـن بدتـر از این نشـود. 
»تغییـرات آب و هوایـی« کـه یـک زمانـی واژه ای عجیـب و غریـب 
بـه نظـر مـی رسـید بـه خوبـی قابـل درک شـده اسـت و از عشـایر و 
روسـتاییان تـا بـرج نشـینان شـهرهای بـزرگ به خوبـی معنـای آن را 

درک مـی کننـد.
امـروز بـرای آن که حـال زمین بدتـر از این نشـود و تمام سـاکنانش در 
کنـار هـم بماننـد و چرخه زیسـتی به درسـتی در گـردش باشـد، فقط 
و فقط انسـان اسـت کـه بایـد روش زندگی خـود را اصالح کنـد... کاری 

بـس دشـوار... اما شـدنی...
بـه زبـان سـاده تر: بـرای ایـن کـه باشـیم و بمانیـم و بتوانیـم زندگـی 
کنیـم، بایـد بخواهیـم کـه دیگر سـاکنان زمیـن هـم بماننـد و در کنار 
مـا به حیـات ادامـه دهنـد. زمیـن، زیسـتگاه میلیون هـا گونـه گیاهی 
و جانـوری اسـت کـه یـک بـه یـک در معـرض خطـر بیشـتر قـرار می 

گیرنـد.
»انقـراض« گونـه هـا، انتهـای این ماجراسـت که انسـان به آن سـرعت 
مـی دهـد. نخواهیـم کـه ایـن درخطـر انقراض هـا را بـه جایـی منتقل 
کنیـم و از آن هـا مراقبـت کنیـم)!(. آن هـا از پس خـود بر مـی آیند اگر 

مـا بگذاریـم...
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آسیایی در کشور آغاز شد. فاز اول این برنامه تا سال 91 ادامه یافت که در 
آن مجموعاً 8 منطقه ي تحت حفاظت سازمان محیط زیست با بیش از 

100 دوربین تله ای ارزیابی شدند.
این 8 منطقه عبارت اند از: 

پارک ملی و منطقه ي حفاظت شده ي سیاهکوه؛ پناهگاه حیات وحش 
دره انجیر؛ منطقه ي حفاظت شده ي کوه بافق؛ منطقه ي شکارممنوع 
آریز در استان یزد؛ پناهگاه حیات وحش نایبندان در استان خراسان 
جنوبی؛ پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی؛ 
پناهگاه حیات وحش عباس آباد در استان اصفهان؛ پناهگاه حیات 

وحش راور در استان کرمان.
مطالعه ي  آسیایی  یوزپلنگ  پایش جمعیت  برنامه ي  اول  فاز  هدف 
سیستماتیک برآورد جمعیت یوزپلنگ آسیایی با کمک تکنولوژی 
  IUCN دوربین تله ای در کشور بود و گزارش آن در وبسایت گربه سانان

cats.org  منتشر شده است. 

سه سال بعد فاز دوم برنامه ي پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی آغاز 
شد. کمبود بودجه و تجهیزات امکان اجرای مطالعه اي منطقی و جامع 
را برای بار دوم نمی داد؛ در واقع فاز دوم نه برای برآورد جمعیت، بلکه 

به منظور دستیابی به اهداف دیگری شکل گرفت:
– پایش افراد یوزپلنگی که در فاز اول این پروژه شناسایی شدند توسط 

دوربین تله ای؛
– ثبت افراد جدید در دوربین گذاری های متمرکز و غیرمتمرکز در 

مناطق؛

تا اوایل دهه ي هشتاد شمسی کمتر کسی اطالعات دقیقی از یوزپلنگ 
آسیایی داشت. تمام اطالعات موجود محدود می شد به مطالعات 
پراکنده ي چند کارشناس خارجی و همین طور دستاوردهای تجربی 
چند متخصص حیات  وحش داخل کشور. وضعیت جمیعتی و زیستی 
این گربه سان به درستی مشخص نبود. اعدادی که به طور تخمینی 
از تعداد یوزپلنگ در ایران منتشر می شد متفاوت بود و مبناهای 
مختلفی داشت. اسکندر فیروز در سال 1353 تعداد یوزپلنگ های 
کشور را 200 الی 300 فرد اعالم کرد. 25 سال بعد جورابچیان، مدیر 
سابق پروژه ي حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، تعداد یوزپلنگ ها را در 
طبیعت کمتر از 40 عدد تخمین زد؛ در حالی که در همان سال ها هرمز 
اسدی، زیست شناس ایرانی، تعداد این گونه را در ایران 50 تا 100 
عدد می دانست. در سال های پس از آن کارشناسان دیگری همچون 
هوشنگ ضیائی، محمدصادق فرهادی نیا، هومن جوکار و همچنین 
متخصصان خارجی اعداد متفاوتی را از تخمین جمعیت این گونه اعالم 

کرده اند.
اما بدون داشتن اطالعات قابل اتکا از جمعیت یک گونه چه طور می 

توان از آن حفاظت کرد؟
اقدامات پروژه ي حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در جهت کسب دانش 
و آگاه سازی جامعه درباره ي یوزپلنگ آسیایی از سال 1380 دیدگاه 
وسیع تری به کارشناسان داد، اما همچنان تا سال های اخیر نیاز به 
مطالعه ي علمی گسترده اي برای برآورد جمعیت یوزپلنگ در ایران 
احساس می شد. به همین دلیل در سال 1388 انجمن یوزپلنگ ایرانی 
با همکاری پروژه ي حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و سازمان محیط زیست 
برنامه ریزی  از  بعد  کنند.  عملی  را  مطالعه  این  گرفتند  تصمیم 
برنامه ي پایش جمعیت یوزپلنگ  دست اندرکاران، از سال 1389 

 نوید قلی خانی

پایش گونه ای که دیده نمی شود 
گزارش برنامه ي ملی پایش یوز در ایران
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– پایش منابع آب مناطق با دوربین های تله ای در فصل تابستان براي 
مقایسه ي روش های کاربردی دوربین گذاری؛

– بررسی های اولیه در مناطقی که در آن گزارش حضور یوزپلنگ وجود 
داشته، اما تابه حال مطالعه ي دقیقی صورت نگرفته؛

– تدوین یک پروتکل جامع پایش یوزپلنگ در ایران و به اشتراک 
گذاشتن آن با کارشناسان و محیط بانان.

در فاز دوم دوربین گذاری طی سال های 1393 و 1394 مناطق زیر 
پایش شده اند:

•پناهگاه حیاتوحش نایبندان )دو نوبت در زمستان 93 و تابستان 
)94

• پناهگاه حیات وحش دره انجیر )تابستان 94(
• پناهگاه حیات وحش میاندشت )تابستان 94(

عالوه بر تصاویری از تنوع زیستی مناطق، نتایج مهم و قابل توجهی از 
وضعیت یوزپلنگ به دست آمده است.

از پاییز 93 تا پاییز 94 با مطالعه ي سه منطقه ای که در باال نام برده شد، 
14 یوزپلنگ تصویربرداری و شناسایی شدند. این تعداد شامل یک 
ماده و سه توله، یک مادر و یک توله و یک نر در پناهگاه حیات وحش 
میاندشت، چهار نر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر، سه نر در پناهگاه 

حیات وحش نایبندان است. 

نتیجه ي دوربین گذاری در پناهگاه حیات وحش دره انجیر اتفاق جالب 
و مهمي بود. سه برادر در سال 1388، زمانی که همراه مادرشان بودند، 
رصد شده بودند. دوربین گذاری دره انجیر نشان داد که در این پناهگاه 
به زندگی خود کنار یکدیگر ادامه می دهند. جالب توجه این که یک 
یوزپلنگ غریبه ي نر به این برادران پیوسته و یک گروه چهارتایی 

تشکیل داده اند.
نام سه برادر اردالن، ارسالن و اردوان است و نام یوزپلنگ غریبه ای 
که حاال عضو این گروه است، هومینو انتخاب شد. هومینو اسم یکی از 
بزرگ ترین و مهم ترین رودخانه های پناهگاه حیات وحش دره انجیر 

است.          یوزپلنگ نر تنها در میاندشت تابستان 1394

تابستان 1394، دوربین های تله ای نصب شده در پناهگاه حیات وحش 
نایبندان تصویر یوزپلنگی را ثبت نمودند که آخرین بار سال 90 توسط 
مؤسسه ي نشنال جئوگرافیک تصویربرداری شده بود. بعد از 4 سال 
موفق شدیم از بقای این یوزپلنگ در کشور اطمینان حاصل کنیم. 
این یوزپلنگ نر نوید نام گذاری شده تا نویدبخش خبرهای خوش در 

پناهگاه حیات وحش نایبندان باشد.

National Geographic :نوید«  سال 1390 -  عکس از«                 

              »نوید«  سال 1394

               »اردالن« در  دره انجیر

     14 یوزپلنگ در فاز دوم شناسایی شده اند

     حضور نوید بعد از 4 سال

     اردالن، ارسالن، اردوان و هومینو در دره انجیر
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یوز ماده ای که سال 1391 به همراه سه توله در پناهگاه حیات وحش 
میاندشت توسط دوربین ثبت شده بود، بعد از حدود سه سال به همراه 

یک توله در میاندشت ظاهر شد و از او عکس برداری شد.

در فاز اول برنامه ي پایش، سال 1391 از یک مادر و سه توله اش در 
پناهگاه حیات وحش میاندشت عکسبرداری شد. دو توله ماده و یکي 
نر بودند. یکی از توله های ماده، تابستان سال جاری )1394( در حالی 
جلوی دوربین های تله ای ظاهر شد که خود دارای سه فرزند شده است. 
بعد از گذشت سه سال این یوز ماده توانسته زنده بماند و تولیدمثل 

کند.

ماده ای که بعد از 3 سال با یک توله به میاندشت بازگشته است      فرزندی که حاال مادر شده است

         »ارسالن« در دره انجیر            »اردوان« در دره انجیر

         »ارسالن« در دره انجیر

مادر و توله ها سال 1391
مادر و توله سال 1394
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ــامل  ــده اند، ش ــزی ش ــه برنامه ری مطالع
مــوارد زیرنــد کــه در شــماره هــای 
ــم  ــدام خواهی ــه هرک ــه ب ــدی یوزنام بع

پرداخــت:
•   ادامه ي مطالعه در مناطق فاز دوم که 

در باال نام برده شدند.
در  دوربین گذاری  و  اولیه  مطالعات   •
جامعی  بررسی  تابه حال  که  مناطقی 
در آن ها صورت نگرفته )بدین منظور 
بررسی های اولیه در منطقه ي شکارممنوع 

کمکی بهاباد آغاز شده است(.
•  پایش مجدد مناطقی که در فاز اول 
بررسی شده بودند؛ همچون بافق، آریز، 

سیاهکوه، راور.
با  برگزاری کارگاه های هم اندیشی   •
و مسئوالن  کارشناسان حیات وحش 
مناطق به منظور دستیابی به پروتکل 
جامع دوربین گذاری و پایش یوزپلنگ 

در مناطق کویری ایران.

فاز دوم برنامه ي پایش جمعیت یوزپلنگ 
آسیایی که تا این جا ادامه داشته، بدون 
ارگان های مرتبط، مسئوالن  همکاری 
اداره هاي محیط زیست و نیز محیط بانان 
مناطق میسر نبود. این نوشتار مجال 
مناسبی است تا از تمام عزیزانی که ما را 
در این فعالیت همراهی نموده اند تشکر 

کنیم:
آسیایی،  یوزپلنگ  از  پروژه ي حفاظت 
محیط زیست  حفاظت  کل  اداره ي 
محیط زیست  کل  اداره ي  یزد،  استان 
کل  اداره ي  شمالی،  خراسان  استان 

شاید بتوان ویژه ترین اتفاقی را که در طول فاز دوم از آن باخبر شدیم 
رکوردشکنی مهاجرت پویان در کویر مرکزی دانست. پویان نام یوزپلنگ 
نری است که مسافت بیش از 415 کیلومتر را درحدود 4 سال طی کرد. 
اولین بار توسط دوربین های نشنال جئوگرافیک )سال1390( در 
پناهگاه حیات وحش نایبندان در استان خراسان جنوبی، سپس توسط 
دوربین های تله ای انجمن یوزپلنگ )سال 1393( در پناهگاه حیات 
وحش دره انجیر در استان یزد و در نهایت مجدداً در دوربین گذاری 
پناهگاه حیات وحش نایبندان )تابستان 1394( از او تصویربرداری 

شد. 
ــه  ــان ادام ــگ همچن ــت یوزپلن ــش جمعی ــه ي پای ــاز دوم مطالع ف
ــن  ــه ي ای ــرای ادام ــه ب ــی ک ــای مختلف ــت ه ــت. فعالی ــد داش خواه

     ماراتن پویان در قلب کویر

نقشه مهاجرت پویان از نایبندان به دره انجیر

 »پویان« در نایبندان سال 1394

مادر و توله سال 1394

عکس ها از: دوربین تله ای )انجمن یوزپلنگ ایرانی، سازمان حفاظت محیط زیست، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی(

محیط زیست استان خراسان جنوبی، اداره ي محیط زیست شهرستان 
اردکان، اداره ي محیط زیست شهرستان جاجرم، اداره ي محیط زیست 
شهرستان طبس، اداره ي محیط زیست شهرستان بافق و محیط بانان 
جواد شکوهی، اکبر جعفرپور، محمد الیاسی، محمدرضا رمضانی، علی 
عجمی، محمدرضا حسن خانی، شیردل شرفی، عباس میرکالنی، علی 
خواجه، محسن یوسفی، احمد صفرزاده، بهزاد شرافتی، جواد شرافتی، 
حسن پوررضوان. همچنین از مؤسسه ي کاوشگران حیات وحش پارت 
و انجمن دوستداران محیط زیست اردکان سپاسگزاری می گردد. در 
پایان، انجام  این عمل مهم بدون یاری علی اسکوئی، محمد بهشتی 

زواره و آرش مودی امکان پذیر نبود که جا دارد از آن ها تقدیر شود. 



پلنگ ایرانی

آرش مودی

برف تازه زمین را سفید پوش کرده 
بود و ما برای جستجو وارد منطقه شده بودیم که با 

رد پای تازه پلنگ بر روی برف مواجه شدیم. دو ساعتی مسیر رد 
پلنگ را کوهپیمایی کردیم اما با رسیدن به دره و گم کردن رد پلنگ، 

همه امیدها کمرنگ شد. شروع به دوربین کشی کردیم و بعد از چند دقیقه 
با صدای هیجان زده محمد فرهادی نیا نظرمان به شکافی در کنار دره جلب 

شد. 
پلنگ با شکوهی در پناهگاهش آرام خفته بود و برای دقایقی کوتاه نگاهش با 
نگاه ما گره خورد. در آن لحظه صدای ضربان قلبم با صدای شات های دوربین 

در هم آمیخته و نفس در سینه ام حبس شده بود. آری این گربه باشکوه 
»ایران« بود که به تازگی صاحب گردنبند ردیاب شده بود.



آرش مودی

بهنام قربانی

مرغ حق 

های  باغ  در 
اطراف تبریز مشغول به کنکاش 

و عکاسی بودم که با کوچکترین جغد ایران 
چشم در چشم شدم. فکر نمی کردم به این زودی ها 

با این گونه ی زیبا روبرو شوم. چیزی که برایم خیلی 
عجیب بود جثه ی بسیار کوچک این پرنده زیبا بود که 

هرگز تصوری از آن نداشتم.
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مدرن و امروزی بعد از مدتی مشخص به صورت خودکار از بدن جانور باز 
و در محیط  رها می شوند. البته، بسته به نوع ردیاب، یا مجدداً احیا یا کاًل از 
رده خارج می شوند. برای مثال ردیاب  نهنگ ها معموالً حدود دو تا چهار 

ماه و ردیاب پلنگ ها حدود یک سال همراه حیوان است.

شکل گرفتن ردیابی با هدف حفاظت از حیات وحش
مهم ترین رکن حفاظت از حیات وحش اطالعات کافی و صحیح از 
ویژگی های رفتاری و وضعیت زیستی جانوران وحشی است. فقدان 
این اطالعات سرانجام محققان را بر آن داشت که چاره ای متفاوت 
رشته های  در  متخصص  پژوهشگران  و  زیست شناسان  بیندیشند. 
مختلف و باالخص دست اندرکاران امر حفاظت از دهه ی 60 م تا به امروز 
شاخه ای از علم را به نام »ردیابی حیات وحش« به چنان تکاملی رساندند 
که امروز نه تنها کشورهای پیشرفته، بلکه کشورهای درحال توسعه هم 

از فواید آن به شکلی گسترده بهره می برند.
سامانه ی موقعیت یاب جهانی )GPS(، سنسورهای زیست محیطی 
نظیر  اطالعات  خودکار  بازیابی  فّناوری های  مختلف،  انتخابی 
سیستم های ارتباطی ماهواره ای آرگوس، فّناوری داده های موبایل یا 
جی پی آر اس )سرویس بسته ی امواج رادیویی( و البته طیف وسیعی 
از نرم افزارهای پردازشی همگی از جمله شناخته شده ترین ابزارها و 
فّناوری های مدرن مرتبط هستند و به واسطه ی طیف وسیع کاربری، 

متخصصان حیات وحش برای ردیابی الگوهای جابه جایی  و بررسی 
ویژگی های رفتاری حیوانات وحشی در طوالنی مدت از سیستمی 
موسوم به تله متری استفاده می کنند. برای این منظور، نخست الزم 
است حیوان وحشی گرفته شود و سپس ردیاب مناسِب آن گونه ی خاص 
با مهارت روی جزئی از بدن جانور نصب یا اصطالحاً سوار شود. بدیهی 
است که ردیاب های حیوانات وحشی بسته به ویژگی های خاص بدنی، 
رفتاری و به خصوص محیطی که حیوان در آن زندگی می کند با یکدیگر 
تفاوت های عمده ای دارند. مثاًل ردیاب کوسه، که ماهی غضروفی و 
ساکن آب است، با ردیاب پلنگ، که پستاندار گوشتخوار است و ساکن 

خشکی و عالقه مند به زندگی انفرادی، خیلی فرق دارد.
بنا بر تحقیقات گسترده ی علمی، برای نخستی  سانان، سگ سانان، 
خرس ها و گربه سانان بزرگ، مثل پلنگ، معموالً از گردنبندهایی 
خاص استفاده می شود. نصب گردنبند هم به این صورت است که 
حیوان را از طریق بیهوشی زنده گیری می کنند و گردنبند را به گردن آن  
می بندند. با تزریق داروی آنتی دوت مجدداً حیوان را به هوش می آورند 
و در طبیعت رهاسازی می کنند. برای پستانداران دریایی بزرگ، مانند 
نهنگ ها، ردیاب با پرتاب یک پیکان تیز فلزی به وزن تقریبی چهل گرم 

به باله ی پشتی الصاق می شود.
ردیاب ها بر مبنای این پیش فرض استفاده می شوند که فقط طی یک 
دوره ی خاص وضعیت زیستی را نشان دهند. بنابراین همه ی ردیاب های 

رازگشایی پلنگ ایرانی! 
ناگفته هایی از پروژه ی 
گردنبندگذاری پلنگ 
شمال شرقی ایران در 

پارک ملی تندوره 
در گفت وگو 

با دکتر فرهادی نیا

فرناز حیدری

نصب ردیاب روی »ایران« - عکس از آرش مودی
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انقالبی در عرصه ی مدیریت و حفاظت از حیات وحش به وجود آورده اند. 
این تکنیک ها به محققان اجازه می دهد بدون حضور در قلمروی جانور 
وحشی، همچون روحی نامرئی، لحظه به لحظه حرکات و رفتارهای آن 

را رصد کنند.
کشوری مثل هندوستان اکنون بیش از سه دهه )از 1983( است که 
وارد این عرصه شده و تاکنون قریب 47 گونه از حیوانات این کشور 
به ردیاب های متفاوت مجهز شده اند. این در حالی است که دکتر 
محمدصادق فرهادی نیا، مدیر »پروژه ی تحقیقاتی بوم شناسی پلنگ 
ایرانی در شمال شرقی ایران«، می گوید: »ما ایرانی ها خیلی دیر وارد 
این وادی شدیم، درحالی که پروژه های ردیابی سال هاست که در دنیا 
امتحان خود را پس داده اند. این نخستین بار در ایران است که زندگِی 
ساعت به ساعت گونه ی گوشتخواری همچون پلنگ رصد می شود 
و تاکنون اطالعات در مورد زندگی پلنگ ها بیشتر متکی بر حدس و 

گمان بوده است.«

در پارک ملی تندوره چه می گذرد؟
پارک ملی تندوره در شمال استان خراسان 
رضوی و در منطقه ای کوهستانی واقع شده 
است که تپه ها، صخره ها و دره های پر فراز و 
از گیاهان مختلف، منظری  نشیب پوشیده 
بی بدیل را در آن جلوه گر ساخته اند. این ویژگی 
از  یکی  به  را  این منطقه  های منحصربفرد 
بهترین زیستگاهای پلنگ ایرانی  مبدل ساخته 
است. از طرفی در پارک ملی تندوره، نخستین 
پروژه ردیابی ساعت به ساعت پلنگ ایرانی در 
حال اجراست. مدیر پروژه ی ردیابی پلنگ ها 
در پارک ملی تندوره می گوید: »پلنگ ها در 
بیش از 100 منطقه در سرتاسر ایران مشاهده 
و ثبت شده اند. در نتیجه، مطالعه روی آن ها در 
حقیقت مطالعه روی یک گونه ی پرچم است.  
حضور پلنگ مؤید حضور تعدادی از اعضای 
جامعه ی گوشتخواران مغلوب نیز هست و لذا 
حفاظت پلنگ به نوعی تضمین کننده ی حفاظت سایر گوشتخواران 
همگون است.« دکتر فرهادی نیا در ادامه افزود: »پلنگ هایی که تاکنون 
در این پروژه مجهز به گردنبند ماهواره ای شده اند، چهار نر و یک ماده 
بوده اند  که از نظر سنی با یکدیگر تفاوت دارند. برای سهولت شناخت، 
پلنگ هایی که تاکنون گرفته  شده اند هرکدام نام خودشان را دارند: برنا، 
بردیا، برزو، کاوه و ایران. از میان این پنج فرد، سه پلنگ آخر کماکان 
قالده هایشان را دارند. گردنبند برزو که از سایران مسن تر است، در 
بهمن ماه و بعد از آن گردنبندهای کاوه و ایران به ترتیب در شهریور و 
آذر سال آینده خواهد افتاد. پیش از این، برنا و بردیا در شهریورماه سال 
گذشته مجهز به ردیاب شدند و گردنبند هر دو دقیقاً بعد از یک سال 

به صورت خودکار از گردن هایشان باز شد.«

ردیاب ها از رازهای پلنگ های ایرانی می گویند
فرضیات در مورد پلنگ ایرانی کم نیست. پلنگ ها با جثه ی بزرگ و 

بدن عضالنی و انعطاف پذیرشان قطعاً یکی از مهم ترین 
ایران اند.  طبیعت  در  غذایی  هرم  رأس  شکارچیان 
که  رسیده اند  نتیجه   این  به  سال هاست  دانشمندان 
فقدان شکارچیان رأس هرم غذایی در یک زیستگاه 
می تواند عواقبی همچون بروز بیماری های ناشناخته، 
خصوصاً در میان دام های اهلی و حتی انسان، و حضور 
گونه های مهاجم و غیربومی و افزایش تعداد علفخواران 
و بالطبع تخریب گسترده ی زیستگاه، از جمله مراتع، را 
به دنبال داشته باشد. گفتنی است که افزایش علفخواران 

و نابودی پوشش گیاهی هر منطقه ضریب آسیب پذیری آن ناحیه را در 
مواجهه با بالیای طبیعی، از جمله سیالب، افزایش خواهد داد.

مجموع این عوامل حفاظت از پلنگ ها را در اولویت قرار می دهد. اما 
سؤال این جاست که آیا می توان بدون اطالعات درست و علمی از 

حیوانی مثل پلنگ حفاظت کرد؟ بدیهی است که خیر.
دکتر فرهادی نیا در پاسخ به این سؤال که ردیاب ها چه اطالعات تازه ای 
برای درک بهتر از زندگی پلنگ  ایرانی در اختیار ما قرار داده اند، می گوید: 
»از آن جایی که پلنگ ها همیشه به عنوان شاخص حیات وحش ایران 
مطرح بوده اند، انتظار داشتیم خیلی از دانسته های پیشین درباره ی 
آن ها درست باشد. اما از زمانی که گردنبندها روی گردن پلنگ های 
تندوره نصب شده  و ثانیه به ثانیه ی زندگی آن ها را رصد می کنیم، به 
این جمع بندی رسیده ایم که به خیلی از صحبت ها در مورد پلنگ، که 

تاکنون در ایران مطرح بوده، باید به دیده ی شک نگاه کرد.«
ایشان برای نمونه به حضور دو پلنگ مجهز به ردیاب در نزدیکی 
روستاهای منطقه اشاره کردند و گفتند: »یکی از پلنگ های مجهز به 
ردیاب پروژه، به نام کاوه، خیلی عادت دارد که از منطقه ی حفاظت شده 
خارج شود و اطراف روستاها را سرکشی کند. ما از قدیم فکر می کردیم 
که پلنگ های جوان تر به این دلیل که در منطقه برایشان قلمروی 
خالی وجود ندارد، یعنی احتماالً پلنگ های بالغ تر آن قلمروها را اشغال 

 این نخستین بار در ایران
 است که زندگِی ساعت
 به ساعت گونه ی
 گوشتخواری همچون
 پلنگ رصد می شود
 و تاکنون اطالعات در
 مورد زندگی پلنگ ها
 بیشتر متکی بر حدس و
گمان بوده است

 دانشمندان سال هاست
 به این نتیجه  رسیده اند
 که فقدان شکارچیان
 رأس هرم غذایی در یک
 زیستگاه می تواند عواقبی
 همچون بروز بیماری های
 ناشناخته، خصوصًا در
 میان دام های اهلی و حتی
 انسان، و حضور گونه های
 مهاجم و غیربومی و
 افزایش تعداد علفخواران و
 بالطبع تخریب گسترده ی
 زیستگاه، از جمله مراتع، را
به دنبال داشته باشد

نصب تله - عکس از برات جاللی
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گفتند: »بدیهی است که خبر خوبی است. چرا که 
می توانیم برای جمعیت های طعمه ی حاضر، تعداد 
پلنگ بیشتری تصور کنیم. اما یک بعد دیگر قضیه 
این است که در مناطقی که روستاها به قلمرو پلنگ ها 
نزدیک هستند، پلنگ اغلب مجبور است سریع غذای 
خود را بخورد؛ چرا که حضور انسان ها بالطبع استرس زا 
است. پیامد این مسئله شکار مجدد است. یعنی اگر 
حیوان به دلیل حضور انسان از سر طعمه رانده شود، 
مجبور به شکار مجدد می شود. با این فرض اگر در یک 

ماه سه تا چهار طعمه برای یک پلنگ کافی باشد، در منطقه ی  استرس زا 
تعداد طعمه ها می تواند تا پنج تا هم باشد و همین افزایش نیاز غذایی 

باعث می شود جمعیت طعمه ها تحت فشار بیشتری قرار بگیرد.«

ضریب تحمل پلنگ ها باال است
یکی از ویژگی هایی که همیشه به پلنگ ها نسبت داده شده قلمروطلبی 
آن هاست. یکی از رخدادهای جالب و کم نظیری که در خالل پروژه ی 
ردیابی پلنگ ها در تندوره اتفاق افتاد، حضور مسالمت آمیز تقریباً 48 
ساعته ی دو پلنگ نر در قلمروهای فوق العاده  نزدیک به یکدیگر بود. 
این مسئله شاید از اتفاقات نادری باشد که بسیاری حتی انتظار آن را 
هم نداشتند. دکتر فرهادی نیا در این مورد می گوید: »باور ما همیشه 
خالف این مسئله بود؛ یعنی انتظار داشتیم این همجواری به برخورد 
فیزیکی و یا حتی مرگ یکی از دو طرف منجر شود. اما آن چه رؤیت شد، 
چیزی فراتر از باور خیلی ها، از جمله خود ما بود. این که دو پلنگ نر در 
ساعت هایی حتی از یک الشه تغذیه کنند، بدون تردید گواه این است 
که ضریب تحمل پلنگ ها علی رغم قلمروطلبی شان در شرایطی خاص 
باال است.« ایشان در خاتمه افزودند: »مسئله ی مهم این است که بدون 
داشتن اطالعات علمی از یک گونه ی در معرض خطر به هیچ وجه نمی 
توان از آن حفاظت کرد. آیا اساساً با حدسیات و فرضیات می توان در 
مورد یک گونه نظر داد؟ آیا این حدسیات در دنیای علم حیات وحش 
امروز پذیرفتنی است؟ بدیهی است که تا زمانی که ندانیم طعمه ی 
پلنگ در سال چه تعداد است، قطعاً نمی توانیم در مورد مدیریت اصولی 
مناطق حفاظت شده هم بحث کنیم. بنابراین محققان باید حتماً سراغ 

فّناوری های نوین بروند.«

کرده اند، سراغ دام های اهلی می روند و آن ها را شکار می کنند. اما ظرف 
همین چند روز اواخر دی ماه، که تیم پروژه در محل حضور داشت، 
متوجه شدیم که این پلنگ دقیقاً در چندصدمتری یک روستا کمین 
کرده است. حدس اول ما، بنا به همان باور قدیمی، این بود که قصد 
حیوان شکار دام اهلی است؛ اما با کمال تعجب دیدیم که یک گراز را 
شکار کرد. یا حتی پارسال برنا، که پلنگ نسبتاً جوانی است، به روستایی 
نزدیک شد و برخالف تصور ما به جای یک دام اهلی یک تشی را شکار 
کرد. این ها نشان می دهد که هر عبور پلنگ از کنار روستا لزوماً به معنای 
شکار دام اهلی نیست. اآلن به این جمع بندی رسیده ایم که حضور 
پلنگ در نزدیکی روستا می تواند به دلیل حضور گونه هایی خاص مثل 
گرازها یا تشی ها باشد. یعنی پلنگ گرازی را که می تواند حاصل زحمات 
یک کشاورز را خیلی راحت نابود کند شکار می کند و، درست برخالف 
باور عمومی، نه تنها به خاطر جوان بودن و قلمرو نداشتن از منطقه ی 
حفاظت شده خارج نمی شود، بلکه کمک رسان دامداران است. این، در 

واقع، طعمه است که باعث تغییر مسیر جابه جایی پلنگ می شود.«

پلنگ ها گاهی هفته ها شکار نمی کنند، آیا آن ها گرسنه 
نمی شوند؟ 

یکی از سؤاالتی که طی پروژه ی ردیابی پلنگ ها در پارک ملی تندوره 
برای متخصصان این پروژه شکل گرفت این بود که چرا پلنگ ها چندین 
هفته ی پیاپی شکار نمی کنند. دکتر فرهادی نیا در این زمینه می گوید: 
»منظور از این که پلنگ چند هفته ی پیاپی چیزی شکار نمی کند این 
نیست که در این مدت حیوانات کوچک جثه، مثل موش  یا خرگوش، را 
هم شکار نمی کند. واقعیت این است که موش و حتی خرگوش وعده های 
غذایی چندان مهمی برای پلنگ  محسوب نمی شوند. یک پلنگ در 
طول روز به سه تا چهار کیلوگرم گوشت نیاز دارد. بنابراین خرگوش 
یک کیلوگرمی کوچک وعده ی غذایی چندان مهمی نیست. البته این 
مسئله جدا از خرگوش هایی است که در ایران وزنشان گاهی به شش 
کیلوگرم هم می رسد. هنوز به درستی علت این مسئله را نمی دانیم، اما 
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ظاهراً پلنگ ها برای بقا به تعداد 

طعمه ی کمتری از آنچه که پیش تر تصور می شد، نیاز دارند.« 
ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا این خبر خوبی است یا بد، چنین 

گاهی دست حیوان در 
تله نمی ماند، گاهی 
حیوان خیلی عصبی 
است و ... همه این 

موارد باعث می شود 
که هر بیهوشی با 

بیهوشی دیگر متفاوت 
باشد و درست به 

همین دلیل است که 
مسئولیت دامپزشک 

خیلی زیاد است. 

 نصب گردنبند روی »کاوه« - عکس از: کاوه حب علی
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شماره 22
نزدیک شدن به حیوان را دارند و مدیریت این کار شاید به نوعی کمی 
سخت است چرا که طبیعتاً در دفعات اول، استرس همه زیاد است و 
در نتیجه، کمتر هم به حیوان نزدیک می شوند. اما پس از یکی دوبار 
که این کار انجام می شود، معموالً از ترس افراد کاسته شده و بالطبع 
باید  اما یک دامپزشک  اندکی سخت می شود.  کنترل و مدیریت 
همیشه به این نکته توجه کند که وظیفه کنترل کل این پروسه در زمان 

بیهوشی برعهده اوست. 
طبیعی است که مثل 
دیگری،  بیهوشی  هر 
حیات وحش  بیهوشی 
هم همیشه قرار نیست 
برود.  پیش  خوب  که 
آن  همیشه  حیوان 
دامپزشک  که  موقعی 
بیهوش  می خواهد 
نمی شود و همیشه هم 
آن موقعی که او بخواهد 
در  نمی شود.  احیاء 

مجموع کل این فرآیند همیشه با خطر همراه است، گاهی دست حیوان 
در تله نمی ماند، گاهی حیوان خیلی عصبی است و ... همه این موارد 
باعث می شود که هر بیهوشی با بیهوشی دیگر متفاوت باشد و درست 

به همین دلیل است که مسئولیت دامپزشک خیلی زیاد است.«
دکتر معماریان از معدود دامپزشکان ایرانی است که پشتوانه سالها 

دستاوردهای تیم دامپزشکی پروژه
در گفتگو با دکتر ایمان معماریان

مسوولیت تیم دامپزشکی پروژه ردیابی پلنگ ایرانی در شمال شرقی 
کشور برعهده دکتر ایمان معماریان فارغ التحصیل رشته دامپزشکی 
بیماریهای  و  بیهوشی، مقیدسازی  فلوشیب های  و  تهران  دانشگاه 

حیات وحش از کشورهای نامیبیا، هلند و اسپانیا است.
بیهوشی در حیات وحش متفاوت با بیهوشی در انسان

چنین  تندوره  پلنگ های  بیهوشی  پروسه  درباره  معماریان  دکتر 
می گوید: »در این پروژه بسته به شرایط مختلف، پروتکل های دارویی 
مختلفی نیز مورد استفاده قرار گرفت. اولین وظیفه دامپزشک در این 
مواقع ارزیابی درست از شرایط است. یک دامپزشک باید مسائلی از 
قبیل وزن حیوان، این که آیا حیوان غذا خورده و شکمش پر است یا 
این که چقدر استرس دارد را از پیش حدس بزند و سپس بر اساس آن 
ترکیب دارویی و میزان هر دارو را انتخاب کند. در مجموع الزمه یک 
بیهوشی موفق برآورد درست از شرایط است به عنوان مثال زمان الزم 
برای هر بیهوشی دقیقاً بستگی به شرایط دارد یا فرضاً اگر شکم حیوان 
پر باشد، دارویی باید استفاده شود که احتمال برگرداندن غذا یا وارد 
شدن غذا احیاناً به ریه هایش را کم کند. حتی مدت زمان ماندن حیوان 
در تله  مخصوص زنده گیری نیز در تعیین پروتکل دارویی وحتی دوز 

دارو نقش دارد.« 
وی یادآور می شود: »پس از تزریق داروی بیهوشی، تنها دو نفر اجازه 

 در مناطقی که روستاها به قلمرو
 پلنگ ها نزدیک هستند، پلنگ اغلب
 مجبور است سریع غذای خود را
 بخورد؛ چرا که حضور انسان ها
 بالطبع استرس زا است. پیامد این
 مسئله شکار مجدد است. یعنی اگر
 حیوان به دلیل حضور انسان از سر
 طعمه رانده شود، مجبور به شکار
مجدد می شود

آماده سازی داروی بیهوشی  - عکس از آرش مودی
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الشه ی قوچ شکارشده توسط »کاوه«  - عکس از صمد فیروزی

انجام دادیم. شاید بتوان گفت 
در  نکات  مهم ترین  از  یکی 
مورد بیهوشی، مرحله احیاء و 
برگشت حیوان پس از تزریق 
آنتی دوت است چرا که به عنوان 
طول  که  زمانی  مدت  مثال 
می کشد تا حیوان احیاء بشود 
و یا این که با چه وضعیتی احیاء 
می شود، همه خیلی خیلی مهم 
هستند. همه این مالحظات در 
باید دوچندان اعمال  طبیعت 
شود و کوچکترین احتمال خطر 
برای حیوان باید به صفر برسد. 
این که حیوان  مثل  مشکالتی 
به خوبی احیاء نشود یا احیاء 
ببرد  زمان  اندازه  از  بیش  آن 
بودند  خطراتی  آن  جزو  همه 
با  توانستیم  خوشبختانه  که 
به کار بستن بهترین پروتکل ها 
سایه آنها را کنار بزنیم. احتماالً 
سال آینده در کنگره دامپزشکان حیات وحش این دستاوردها را مطرح 
خواهیم کرد تا در نهایت این جمع بندی حاصل شود که بهترین حالت 

چه می تواند باشد و از نتیجه اینکار در کل دنیا هم استفاده شود.«

کارهای موازی
پروژه تحقیقاتی مذکور با انجام یکسری کارهای موازی از جمله 
مطالعه بیماریهای تاثیرگذار بر سالمت پلنگها نیز همراه شده است. 
دکتر معماریان علت این کار را این گونه توضیح می دهد: »بدیهی 
است که حفاظت از پلنگ ها بدون شناخت صحیح از بیماری های 
آن ها امکان پذیر نیست و در واقع تالش ما هم در این راستا است که 
مرز ناشناخته ها را تا حد امکان درنوردیم و با اطالعات درست و علمی 
به پرسشها پاسخ دهیم. یک سری بیماری های مشترک بین دام های 
اهلی و حیات وحش هستند که از آن جمله مواردی را داریم که بر 
طعمه های پلنگ مثل کل و بز یا قوچ و میش اثر می گذارند. اما یکسری 
از بیماریها هم مثل دیستمپر هستند که به طور مستقیم روی سالمت 

تحقیق و تجربه از جمله سابقه حضور در جراحیهای اختصاصی حیات 
وحش مانند جراحی بر روی دندان ریکا پلنگ ایرانی با سابقه 4 بار 
جراحی باالی 8 ساعت و جراحی لمینکتومی لورا پلنگ ایرانی ماده )تنها 
جراحی موفق بر روی ستون مهره های پلنگ در خاورمیانه( را در کارنامه 
خود دارد. در عین حال در پروژه هایی همچون پروژه تحقیقاتی پلنگ 
برفی در قرقیزستان، پروژه تحقیقاتی گرگ خاکستری در همدان، 
مطالعه در زمینه شرایط تکثیر در اسارت پلنگ ایرانی و یوز آسیایی، 
معرفی قواعد و تکنیکهای جدید برای بیهوش کردن حیواناتی نظیر 
گور آسیایی- گرگهای خاکستری و کفتارهای راه راه نیز دستاوردهای 
قابل توجهی داشته  است. ایشان به عنوان یک دامپزشک حیات وحش 
معتقد است که همیشه باید همه مراقبت ها و پیش بینی ها را از قبل 
انجام داد چرا که حتی اگر یک دامپزشک 100 بار هم اینکار را انجام 

دهد بازهم در دفعه 101 احتمال خطر وجود دارد. 
وی ادامه می دهد: »در کل این پروژه ما همیشه تالش کردیم که 
بهترین پروتکل را انتخاب کنیم و البته بین آنها یکسری مقایساتی 

یک سری 
بیماری های 

مشترک بین 
دام های اهلی و 

حیات وحش هستند 
که از آن جمله 

مواردی را داریم 
که بر طعمه های 

پلنگ مثل کل و 
بز یا قوچ و میش 
اثر می گذارند. 

اما یکسری از 
بیماریها هم مثل 
دیستمپر هستند 

که به طور مستقیم 
روی سالمت 

خود پلنگ ها اثر 
می گذارند

ش مودی
س از آر

ب گردنبند برای »برنا«  - عک
نص

نصب تله  - عکس از آرش مودی
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خود پلنگ ها اثر می گذارند.«

» دیستمپر«  باید جدی گرفته شود
دکتر معماریان بر این باور است که حفاظت از پلنگ ها بدون شناخت 
بیماری هایی که می تواند حتی نسل آن ها را تهدید کند، امکان پذیر 
نیست: »دانسته های کنونی حاکی از آن است که دیستمپر سگ سانان 
از جمله حتی  پستانداران  از  وسیعی  کردن طیف  درگیر  قابلیت 
گربه سانان بزرگ را هم دارد. گربه سانان بزرگ معموالً عالئم خاصی 
در این بیماری نشان می دهند و در ضمن این بیماری برای آن ها به 
شدت کشنده است. به عنوان مثال در مورد شیر آفریقایی و ببر سیبری 
تلفات خیلی باالیی از این بیماری گزارش شده که می تواند تهدید خیلی 
جدی حتی برای نسل آن ها باشد. در مورد پلنگ هم گزارشات قابل 
تاملی داریم که از آن جمله  می توان به فیلمی از یک پلنگ در استان 
گلستان اشاره کرد. در این فیلم دیده می شود که پلنگی خیلی آرام و 
بدون حالت تهاجمی یا حتی پرخاشگری در بین مردم راه می رود و بعد 
آن را می گیرند و در جنگل رها می کنند. آنچه که از این فیلم برمی آید، 

به نوعی نشانگر همان عالئم بیماری دیستمپر است.«
وی عالئم خاص بیماری دیستمپر سگ سانان را در گربه سانان بزرگ 
مثل پلنگ این چنین بیان می کند: »در گذشته تصور غالب این بود که 
دیستمپر سگ سانان فقط خاص سگ سانان است اما اکنون می دانیم که 
این بیماری می تواند طیف وسیعی از پستانداران را درگیر کند. چنان چه 
مواردی را هم در مورد فک های خزری داشته ایم لذا حساسیت ما االن 
نسبت به این مساله خیلی زیاد است. عالئم این بیماری در سگ سانان با 
گربه سانان خیلی متفاوت است. در سگ ها عالئم بیماری بین جوانترها 
و پیرترها با یکدیگر فرق دارد ولی در مجموع سگ ها در زمان ابتال به 
این بیماری اغلب فرم عصبی تنفسی و گوارشی دارند اما در گربه سانان 
بزرگ، حیوان بیش از اندازه آرام می شود و خیلی هم سریع یا بعد از 
چند روز می میرد. یک پلنگ یا یک ببر یا یک شیر مبتال به دیستمپر 
سگ سانان، می تواند حتی جثه خیلی خوبی داشته باشد اما این حیوان 
به شدت و به شکل نامتعارفی آرام است. از آن جایی که پلنگ ها از 
سگ های گله تغذیه می کنند و با آن ها ارتباط دارند لذا این احتمال که 

دیستمپر، پلنگ را تهدید کند خیلی زیاد است.« 
دکتر معماریان در پایان افزود: » در حال حاضر برای انجام آزمایشات 
مختلف از پلنگ ها نمونه خون می گیریم اما جدای از این کار از سگ های 
گله های اطراف زیستگاه پلنگ ها نیز نمونه گیری می کنیم تا میزان 
شیوع دیستمپر سگ سانان را در این منطقه بررسی کنیم و بعد از آن 
بتوانیم بر اساس داده ها برای حفاظت از پلنگ ها راهکارهایی ارائه دهیم. 
امیدواریم که همه تالش ها مرز دانسته های ما را از این گونه ارزشمند به 
حدی ارتقاء دهد که بتوانیم با اطمینان راسخ تری برای حفاظت از آن 

گام برداریم.« 

الشه ی پیدا شده از شکار»کاوه«  - عکس از صمد فیروزی

الشه ی شکار مربوط به »بردیا« - عکس از عظیم دانشور 
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جلوی دوربین احساس خود را به آن بیان 
می کردند.

چهره های محبوب مردمی و محیط زیستی، 
مانند سامان گلریز و مهندس درویش )مدیر 
دفتر مشارکت های  مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست( و دکتر معماریان )دامپزشک 
با قرار گرفتن در مقابل  باغ وحش تهران(، 
کمپین  این  به  بازمانده،  هفتاد  دوربین 

پیوستند.

ایده ی این بخش را گروه آموزش های مبتنی 
بر هنر انجمن یوزپلنگ ایرانی، به مدیریت 
علی خالقی، شکل دادند. هریک از اعضای این 
گروه یکی از مشکالت یوزپلنگ را به تصویر 
کشیدند و سعی کردند با استفاده از تاریکی 
شب، اوضاع مبهم و تیره و نامشخص یوز 

ایرانی را به نمایش بگذارند.

انجمن یوزپلنگ ایرانی از سال 1386 هرساله 
در شهریورماه جشنواره ای به نام »جشنواره ی 
روز ملی یوزپلنگ ایرانی« در یکی از مراکز 
عمومی تهران و سایر شهرستان ها برگزار 

می کند.
اما چرا شهریورماه؟ بیست ویک سال پیش در 
یکی از ظهرهای گرم تابستان، ماریتا، توله ی 
یوز ایرانی، به همراه مادر خود برای نوشیدن 
آب به سمت چشمه ای در یکی از روستاهای 
استان یزد می آید که متأسفانه اسیر ترس و 
عدم آگاهی مردم می شود و، بعد از متواری 
شدن مادر و کشته شدن خواهر و برادرش، 
جان سالم به درمی برد و باقی عمر خود را 
سر  تهران  پردیسان  پارک  در  تنهایی  به 

می کند.
9 شهریور یادآور نجات ماریتا و آغاز قصه ی 
قربانی  که  توله یوزی  اوست.  تنهایی  تلخ 
ترس و ناآگاهی و خودخواهی ما انسان ها 
شد. اما این اتفاق بهانه ای شد برای آن که 
حیات وحش  نسبت  به  را  عمومی  آگاهی 
افزایش دهیم تا دیگر شاهد چنین حوادثی 
یوزپلنگ  انجمن  هدف،  همین  با  نباشیم. 
ایرانی 9 شهریورماه را »روز ملی یوزپلنگ 
ایرانی« نام گذاری کرد و هرساله با ارائه ی 
فعالیت های گسترده در تهران و شهرستان ها 

این روز را گرامی می دارد.

گرامیداشت روز یوز امسال با نام »نهمین 
جشنواره ی روز یوز« با شرکت تشکل های 
حضور  و  رسانه ها  حمایت  محیط زیستی، 
گسترده ی چهره های محیط زیستی و مردم 
با  شهریورماه،  ششم  و  پنجم  روزهای  در 
همکاری شهرداری منطقه ی سه  تهران، در 

پارک ملت برگزار شد.
اعضای  گذشته،  سال های  روال  طبق 
بازی های  ارائه ی  با  انجمن  آموزش  تیم 
آموزشی نظیر یوز و پله، کارت حافظه و پازل 
گربه سانان به آموزش کودکان و نوجوانان 

پرداختند.
امسال  جشنواره ی  خاص  فعالیت های  از 
می توان به غرفه ی کمپین »هفتاد بازمانده«، 
و  یوزپلنگ  مشکالت  پرفورمنس  اجرای 
چرخ کتاب اشاره کرد که توجه بسیاری از 

مخاطبان را به خود جلب کرد.

ایده ی »هفتاد بازمانده« را بخش آموزش و 
مشارکت های مردمی انجمن ارائه کرد و در 
نهمین جشنواره ی روز ملی یوزپلنگ ایرانی 
برای اولین بار از آن رونمایی شد. هدف از این 
کمپین ایجاد فضایی جذاب بود تا بتوان به 
درباره ی  را  داده ها  آخرین  جدید  شکلی 
مخاطبان  به  آسیایی  یوزپلنگ  وضعیت 
انتقال داد. مردم با شرکت در این کمپین 
بعد از خواندن واقعیتی درباره ی یوزپلنگ، 

نهمین جشنواره ی
»روز ملی یوزپلنگ ایرانی« 

پارک ملت، میزبان نهمین  فرنوش کوچالی
جشنواره ی روز یوز

           عکس از: محمدعلی رضوانی

غرفه ی هفتاد بازمانده

پرفورمنس مشکالت یوزپلنگ

     عکس از: مهسا موال
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دو دوچرخه سوار دوره گرد با خورجین های 
مملو از کتاب بین کودکان و بزرگساالن بساط 
کتاب خوانی راه می انداختند و ساعتی با آن ها 

کتاب های محیط زیستی می خواندند.

اخبار ساعت 21 شبکه ی یک سیما، شبکه 
خبر، شبکه ی پرس تی وی، برنامه ی»نما دو« 
از شبکه ی دوم سیما، شبکه های رادیویی 
ایران، جوان، تهران، سالمت و سایت های 
اینترنتی و خبرگزاری ها، همه و همه، همراه 
شدند تا به عموم مردم یادآوری شود که برای 
حفظ میراث طبیعی این سرزمین همه باید 

مشارکت کنند.

اگرچه یوزپلنگ آسیایی تنها در هفت استان 
ایران باقی مانده است، 9 شهریور امسال 14 
استان کشور میزبان یوزپلنگ ها بودند. بدین 
منظور تیم مجزایی در انجمن، ویژه ی ارتباط 
با شهرستان ها، شکل گرفت و تالش شد 
زمینه های برگزاری هر چه بهتر برنامه های 
و  همکار  تشکل های  کمک  به  روز  این 
عالقه مندان در جای جای ایران با همکاری 

انجمن یوزپلنگ ایرانی فراهم شود.
آشنایی  درزمینه ی   کارگاه هایی  برگزاری 
ایران  با محیط زیست و گونه های جانوری 
-به خصوص یوزپلنگ آسیایی-، مسابقه برای 
کودکان، نقاشی با موضوع یوزپلنگ، تقدیر 
توران  ملی  پارک  نمونه ی  محیط بانان  از 
یوزپلنگ  با  آشنایی  همایش  شاهرود،  در 
آسیایی، 20 کیلومتر رکاب زنی دراصفهان 
اسپادانا،  آسمان  هم رکابان  گروه  توسط 
کارگاه آشنایی با مباحث بازیافت و پسماند، 
خطرات هم زیستی حیات وحش و پسماند، 
احداث آبشخور در یخاب آران و بیدگل و 
پاکسازی آبشخورهای منطقه، همایشی با نام 

»عوامل خطر آفرین برای یوز و نقش سمن ها 
آبشخور،  پاکسازی  این گونه«،  درحفاظت 
مسابقه ی فوتسال در ابوزیدآباد، اجرای تئاتر 
تولد یوزپلنگ در شیراز و رونمایی از لباس با 
طرح یوزپلنگ توسط گروه رفتگران طبیعت 
استان فارس از جمله برنامه های نهمین روز 

یوز در شهرهای مختلف ایران بود.

ایران  دشتهای  در  یوزپلنگ ها  هم  هنوز 
می دوند. اما باید بدانیم اگر دست از تالش 
بشوییم و لحظه ای درنگ کنیم، ممکن است 
داستان ماریتا باز هم تکرار شود. سرنوشت 
دستان  در  آسیایی  یوزپلنگ  بازمانده های 
ماست و ما ایرانیان آینده ی یوز را رقم خواهیم 

زد...

چرخ کتاب

پوشش رسانه ای روز یوز

گرامیداشت روز یوز نهم
 در سراسر ایران

 سحر دادخواه، مسئول روز یوز
در شهرستان ها

حرف آخر
     عکس از: امیرعلی بختیاری

عکس از: محمدعلی رضوانی

           عکس از: امید طاری فرد

       عکس از: نگار امیری

     عکس از: مهسا موال

       عکس از: نگار امیری
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آلـت تناسـلی ماده کفتـار شـنیده می شـود. ایـن قبیـل ترس هـا و 
ناآگاهی هـا سـبب شـده اکثـر مـردم کشـورمان بـا ایـن حیـوان رفتار 

نامناسـب و کینه توزانـه ای داشـته باشـند.
نقـش مهم ایـن جانور در طبیعت، کم شـدن جمعیـت  آن، تصادف های 
نشـان دهنده ی  همـه،  و  همـه  آن،  پیرامـون  خرافـات  جـاده ای، 
مظلومیـت ایـن گونه  اسـت. با همـه ی این ها، هنـوز مناطقی در کشـور 
وجـود دارد کـه جمعیـت قابل توجهـی از کفتـار راه راه در آن زندگـی 
می کنـد. اگر بـرای همین مناطـق اندک هـم اقدامـات الزم حفاظتی و 
آینده نگرانـه ای طراحـی و اجـرا نشـود، قطعاً ایـران هم جای مناسـبی 

بـرای زندگـی ایـن گونـه ی مفیـد نخواهـد بود.
اولیـن قـدم، بـرای ارائـه ی طرح هـای حفاظتـی و مراحـل اجرایی آن، 
جمـع آوری اطالعـات دربـاره ی زیسـتمندان یـک محـدوده ی خاص 
اسـت. بـا وجـود مشـاهده ی آثـار حضـور گونه هـای مختلـف، آمـار 
دقیـق تعـداد گونه هـا و زمـان فعالیت آن هـا و میزان حداقل گسـتره ی 
خانگـی را فقـط عکس و نقـاط دوربین های تلـه ای به اثبات می رسـاند. 
بنابرایـن دوربین گـذاری مسـتمر و پایـش افـراد از اهمیـت بسـیاری 

برخـوردار اسـت.
اسـتفاده از تکنولـوژی دوربین هـای تلـه ای بـه محققـان و مدیـران 
مناطـق ایـن امـکان را می دهـد کـه از زیسـتمندان یـک محـدوده ی 
مطالعاتی خاص آمار نسـبتاً دقیقی داشـته باشـند تـا بتوانند طرح های 
حفاظتـی نزدیک به واقعیتـی برنامه ریـزی کننـد. دوربین هـای تله ای 
ابـزاری کارآمدند کـه باعث افزایـش فعالیـت محیط بانان می شـوند. با 
اسـتفاده از عکس هـای دوربیـن تلـه ای می تـوان آمـوزش را در جوامع 

کفتـار راه راه، گونـه ای مظلـوم و کمتـر شناخته شـده، در ایـران هـم 
زندگـی می کنـد. ایـن گونـه عمدتـاً الشـه خوار اسـت و ایـن عـادت 
غذایـی آن را بـه رفتگـر طبیعت معـروف کرده اسـت. در واقـع کفتار ها 
از باقیمانـده ی شـکار سـایر گوشـتخواران تغذیـه می کنند و بـا این کار 
طبیعـت را پاک سـازی می کننـد. ایـن گونـه در رأس هرم غذایـی قرار 
دارد و نقشـی کلیـدی در کنتـرل آلودگـی و پاکسـازی محیط زیسـت 
دارد. نکتـه ی قابل توجـه دربـاره ی کفتـار راه راه ایـن اسـت کـه نبـود 
آن در طبیعـت می توانـد تـوازن اکولوژیکـی 
اکوسیسـتم را برهـم زنـد. یـک ارزیابـی از 
اطالعـات منتشرشـده نشـان می دهـد کـه 
کفتـار راه راه هم اکنـون در بسـیاری از نقـاط 
منقـرض شـده و انـدازه ی جمعیـت  آن بـه 
طـور کلی کاهش چشـمگیری داشـته اسـت. 
از دالیـل اصلـی ایـن کاهـش کمبـود منبـع 
غذایـی اسـت کـه بـه علـت کاهـش جمعیِت 

دیگـر گوشـتخواران اتفـاق افتاده اسـت.
زیـادی  خرافـی  ترس هـای  راه راه  کفتـار 
تداعـی می کنـد. متأسـفانه، در کشـور  را 
مـا، بـه علـت کمبـود اطالعـات در مـورد 
ایـن نـوع کفتـار و عـدم شـناخت مـردم از ایـن گونـه و عـادات و رفتـار 
آن، شـایعه هایی واهـی و ترسـی بی دلیـل از ایـن جانـور وجـود دارد 
کـه آدم دزدی، بچه خـواری و خون آشـام بـودن از آن جملـه اسـت. 
همچنیـن، در برخـی مناطـق، خرافاتـی دربـاره ی خوش یمـن بـودن 

بررسی وضعیت کفتار 
راه راه در شمال شرق 

ایران 

 کاوه حب علی

آدم دزدی، بچه خواری و 
خون آشام بودن از جمله 

تهمت هایی است که به کفتار 
نسبت می دهند. همچنین، 
در برخی مناطق، خرافاتی 

درباره ی خوش یمن بودن 
آلت تناسلی ماده کفتار 

شنیده می شود.
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محلـی از حالـت شـنیداری 
بـه دیـداری تبدیـل کـرد و 
بـا ایجـاد حـس مالکیـت در 
آنـان محیط بانـان را در امـر 
حفاظـت یـاری کـرد. ایـن 
دوربین هـا تاریـخ و سـاعت 
هـر عکـس را ثبـت می کننـد 
و بـه کاربـر ایـن امـکان را 
و  محـدوده  کـه  می دهنـد 
زمـان فعالیـت، رژیـم غذایی، 
تعامـل  و  رفتـار  اکولـوژی 
گونه هـا را بـا یکدیگـر بهتـر و 
دقیق تـر بشناسـد و انـدازه ی 
جمعیـت و تراکـم گونه هایـی 

مثـل کفتـار راه راه را شناسـایی کنـد.
ایـن پژوهـش در قالـب پایان نامـه ی مقطع کار شناسـی ارشـد اسـت و 
در آن، بـا اسـتفاده از نرم افزار هـای آمـاری، عـالوه بر تخمیـن اندازه ی 
جمعیـت و تراکـم گونـه ی کفتـار راه راه، تعامـل ایـن گونـه بـا سـایر 
گوشـتخواران بررسـی می شـود تـا بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه آیا 

ایـن جانـور مطلقـاً الشـه خوار اسـت؟
یکـی دیگـر از جنبه هـای جالـب ایـن تحقیـق مقایسـه ی زیسـتگاه 
دشـتی و کوهسـتانی اسـت که کفتـار در هـر دو آن ها زندگـی می کند. 
پناهـگاه حیات وحـش میاندشـت و پـارک ملـی ضامن آهو، بـه عنوان 
زیسـتگاه دشـتی، و محدوده ی امـن پناهـگاه حیات وحـش نایبندان، 
بـه عنـوان زیسـتگاه کوهسـتانی، جـزو محـدوده ی مطالعاتـی ایـن 

پژوهـش در شمال شـرق ایـران هسـتند.
روش هـای اسـتفاده از دوربین هـای تلـه ای بسـته بـه توپوگرافـی 

منطقـه، راه هـای دسترسـی، حـدود قلمـروی گونـه ی هـدف، منابـع 
مـورد نیـاز گونه هـا و داشـتن امنیت کافـی در منطقـه متفاوت اسـت. 
بـرای برآورد دقیـق، دوربین هـا باید به شـکلی در منطقه پخش شـوند 
کـه همـه ی افـراد تـوی مقابـِل دوربیـن قـرار گرفتـن شانسـی برابـر 

داشـته باشـند.

 این پژوهش در قالب 
پایان نامه ی مقطع کار شناسی 

ارشد است و در آن، با 
استفاده از نرم افزار های 
آماری، عالوه بر تخمین 

اندازه ی جمعیت و تراکم 
گونه ی کفتار راه راه، 

تعامل این گونه با سایر 
گوشتخواران بررسی 

می شود تا به این سؤال پاسخ 
دهد که آیا این جانور مطلقًا 

الشه خوار است؟ 

بـا توجـه بـه هـدف پـروژه، بـرآورد جمعیـت کفتـار راه راه، تمـام 
عکس هـای ایـن گونـه دسـته بندی می شـود. بـه علـت محـدود بودن 
دسترسـی بـه دوربین هـای تلـه ای در ایـران، فقـط امـکان نصـب یک 
دوربیـن در یـک ایسـتگاه وجـود دارد. بنابرایـن بـا توجـه بـه مسـیر 
حرکـت ایـن حیـوان، تنهـا یک سـمت بـدن را مبنـای شناسـایی قرار 
می دهیـم. الگـوی خاص بـدن کفتار ها مثل اثر انگشـت انسـان اسـت. 
بـا اسـتفاده از ایـن الگـو افـراد شناسـایی و شناسـنامه دار می شـوند.

ســپس، داده هــا بــر اســاس فرمــت 
نرم افزار هــا مرتــب و بــه نرم افــزار 
معرفــی می شــوند. بــا تفســیر خروجــی 
از  واضح تــری  تصویــر  نرم افزار هــا 
وضعیــت کفتــار راه راه در محــدوده ی 
از  می آیــد.  به دســت  مطالعاتــی 
آن جایــی کــه به تازگــی کار میدانــی 
ایــن پژوهــش بــه پایــان رســیده، فقــط 
کفتار هــای  تعــداد  بــه  می تــوان 
شناسایی شــده اشــاره کــرد کــه در 
میاندشــت 7 فــرد و در نایبنــدان 4 
ــماره ی  ــت در ش ــد اس ــت. امی ــرد اس ف
آینــده ی یوزنامــه شــاهد اطالعــات 

باشــیم. کامل تــری  و  دقیق تــر 

 )Camera Trap Station(  نقشه ی منطقه

 )Stationشناسایی افراد کفتار         
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مسـیر حرکـت ایـن جانـور باعـث شـده کـه 
دوربین هـای تلـه ای ابـزار کارامـدی بـرای 
بررسـی وضعیـت ایـن گونـه نباشـند و تعداد 
تصاویـری کـه در کشـورهای مختلـف بـا 
اسـتفاده از ایـن دوربیـن هـای خـودکار 
گرفتـه شـده اسـت، شـاید بـه 10 مـورد هم 

نرسـد.
تـازه تریـن عکـس هـای بـه دسـت آمـده 
از گربـه پـاالس در پاییـز 1394 توسـط 
یکـی از دوربین هـای نصـب شـده انجمـن 
یوزپلنـگ ایرانـی در پـارک ملی سـاریگل به 
دسـت آمـده اسـت. ایـن گربه پـاالس کـه با 
کنجـکاوی دوربیـن تلـه ای را مـورد بررسـی 
قـرار می دهـد، پـس از دقایقـی از محـل دور 

مـی شـود.
امـا چنـد روز بعد گربه پاالس دیگـری در قاب 
دوربینـی دیگر در پـارک ملی سـالوک ظاهر 
مـی شـود. کادربندی بسـیار خـوب و زیبایی 
منحصـر بـه فـرد گربـه پـاالس، ایـن عکـس 
را بسـیار دیدنـی کـرده اسـت. پیـش از ایـن 
نیـز در سـاریگل گربه پـاالس توسـط محیط 
بانـان و کارشناسـان منطقـه، مشـاهده و 

تصویـر بـرداری شـده بـود.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن عکـس هـا در 
جریـان پروژه پلنگ شـمال شـرقی ایـران به 

دسـت آمـده اسـت.

مرزهـای شـمالی خراسـان نخسـتین جایی 
در ایـران بـود کـه حـدود نیـم قـرن پیـش 
حضـور گربـه پـاالس در آن گـزارش شـده 
اسـت . بسـیاری از گزارش هایـی کـه طـی 
سـال های بعـد به دسـت آمـد، ایـن فرضیه را 
تقویـت کـرد که گربه پـاالس عمدتـا در نیمه 
شـمالی کشـور، به خصـوص شـمال شـرقی 
حضـور دارد. حـال آن که حضور ایـن گونه در 
سـال های اخیر حتـی از مناطقی چـون یزد و 

کرمـان نیز گزارش شـده اسـت. گربـه پاالس 
عمدتـا در مناطـق اسـتپی مرتفـع آسـیای 
مرکـزی و غربـی زندگی کـرده و صخـره ای-

کوهسـتانی بـودن زیسـتگاهش باعث شـده 
کـه بـه نـدرت در طبیعـت مشـاهده شـود. با 
ایـن حـال، در سـال های اخیـر، بـه صـورت 
فزاینـده ای در مناطـق مختلـف کشـور رؤیت 

شـده اسـت.
جثـه کوچـک و غیرقابـل پیـش بینـی بودن 

عکس برداری از گربه 
پاالس در

 پارک ملی ساریگل و
 پارک ملی سالوک 

گربه پاالس در پارک ملی سالوک

گربه پاالس در پارک ملی ساریگل
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خبری که ثابت می کند فرهنگ سازی عمومی و اطالع رسانی گسترده 
به صورت مستقیم هم می تواند در نجات حیات وحش موثر باشد.

جهان آباد مرزبین استان های سمنان و خراسان شمالی است. با 
توجه به گزارش مهاجرت های یوزپلنگ آسیایی بین مناطق مختلف 
که در جریان برنامه پایش ملی یوزپلنگ آسیایی به ثبت رسیده است 
وهمچنین قرار گرفتن این منطقه بین پناهگاه حیات وحش میاندشت 
و پارک ملی توران، این احتمال وجود دارد که این منطقه یکی از 

کوریدورهای یوزپلنگ آسیایی باشد.

در برنامه تلویزیونی پایش که از شبکه یک سیما پخش می شود، از میان 
3 موضوع مطرح شده، آقای زارعی لوکوموتیوران قطار تهران مشهد که 
با هوشیاری خود از تصادف با دو یوزپلنگ جلوگیری کرد با رای مردم به 

عنوان قهرمان ملی هفته انتخاب شد.

لوکوموتیوران  زارعی  تهران - مشهد، حسین  پاییز درمسیر  اوایل 
قطارمسافری در نزدیکی ایستگاه جهان آباد، متوجه حیوانی بر روی 

ریل قطار می شود.
زارعی مواجهه اش با حیوان را چنین توصیف می کند: حدود ساعت 
9 شب در راه مشهد به تهران و نزدیکی ایستگاه جهان آباد بودیم که 
ناگهان بر روی ریل متوجه دو چشم شدم که برق میزد اول فکر کردیم 
گربه است اما جثه آن بزرگتر و کشیده تر از گربه های معمولی بود. سعی 
کردم با صدای بوق حیوان را بترسانم اما حیوان میخکوب شده بود، چون 
فاصله کم بود ترمز کردم و سرعت قطار کم تر شد، پروژکتور قطار را که 
نور بسیار زیادی دارد برای چند ثانیه خاموش کردم. گویا این کار باعث 
شد که حیوان فرصت فرار پیدا کند. بعد که به محل رسیدیم دو یوزپلنگ 
را در کنار خط دیدیم که در حال فرار بودند. با توجه به اهمیت موضوع 
بالفاصله به آقای شاکری در ایستگاه جهان آباد و اداره حفاظت محیط 

زیست جاجرم گزارش دادیم.
زارعی افزود: برای من زندگی تمام مخلوقات خدا ارزشمند است و به 
همین دلیل در تمام مسیرها حواسم را جمع می کنم که در مسیر خط 
آهن، زندگی جانداری را نگیرم و خوشحالم که این بار زندگی یکی از با 

ارزش ترین حیوانات وحشی ایران را نجات دادیم.
علی ساغری کمک آقای زارعی در این قطار می گوید: از قبل می دانستم 
که این منطقه یوزپلنگ دارد و درباره آن زیاد شنیده بودم. از طریق 
تلویزیون نیز بارها تصویر یوزپلنگ را دیده بودم اما این اولین باری 
بود که یوزپلنگ را از نزدیک می دیدم و خوشحالم که با آن برخورد 

نکردیم.
حسین هراتی رییس پارک ملی ضامن آهو که  نقش عمده ای در انتشار 
این خبرداشت در این رابطه می گوید: بدون شک اطالعات خوب این دو 
لوکوموتیوران و شناخت مناسب از رفتار گربه سانان، عامل اصلی نجات 

یوزپلنگ ها در این اتفاق بوده است.

لوکوموتیوران ناجی یوزپلنگ 

 محمد گائینی

ناجیان یوز، 
قهرمان هفته از 

نگاه مردم

دو یوزپلنگی که در حال 
عبور از ریل قطار بودند با 

هوشیاری لوکوموتیورانان 
قطار مشهد از مرگ حتمی 

نجات پیدا کردند.
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امروزه، حدود یک چهارم از پستانداران موجود جهان در معرض خطر 
انقراض قرار دارند. فقدان راهبرد مناسب حفاظتی منجر شده است به 
اختصاص نامتناسب منابع حفاظتی به شمار اندکی از گونه های بزرگ جثه و 
غفلت از سایر گونه های حائز اهمیت در پستانداران. با وجود آن که گونه های 
کوچک جثه بیشترین تنوع گونه ای پستانداران ایران را به خود اختصاص 
داده است )بیش از 150 گونه(، بیشتر پژوهش ها، با رویکرد بوم شناسی و 
حفاظت، بر گونه های بزرگ جثه متمرکز بوده و گونه های کوچک جثه کمتر 

مورد توجه قرار گرفته اند.
به همین دلیل انجمن یوزپلنگ ایرانی، گروه محیط زیست دانشکده ی منابع 
طبیعی دانشگاه تهران و دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، 
با هدف اولویت بندی حفاظتی پستانداران در ایران بر مبنای تلفیق دو فاکتور 
تمایز تکاملی و وضعیت حفاظتی آن ها، پژوهشی انجام داد تا بتوان تصویری 
منطقی برای تخصیص منابع موجود، در راستای تضمین بقای بلندمدت 
گونه های پستانداران، ارائه داد.  این فعالیت ها در دو قالب طرح های پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در 
دانشگاه ها ارزیابی می شوند و اولویت های پژوهشی آن ها مورد بحث قرار 

می گیرند.
در این مطالعه، 50 گونه با امتیاز باالی حفاظتی معرفی شد که یوزپلنگ 
آسیایی و خرس سیاه و گاو دریایی، به ترتیب، گونه های با اولویت باالی 

حفاظتی را در ایران تشکیل می دهند. جوندگان و خفاش ها بیشترین 
درصد از گونه های با امتیاز باالی حفاظتی را به خود اختصاص داده اند. از 
سوی دیگر، در مجموع، چهل وسه عنوان پایان نامه در مقطع تحصیالت 
تکمیلی رشته ی محیط زیست )کارشناسی ارشد و دکتری( بین سال های 
1386 تا 1391 درباره ی پستانداران با امتیاز باالی حفاظت انجام شده 
است و سمداران و گوشتخواران به ترتیب با 24 و 12 عنوان، بیشترین 
تعداد پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند. بیشترین تعداد پایان نامه ی 
اجراشده برای پستانداران، با اولویت باالی حفاظتی، مربوط به پژوهش های 
زیستگاهی و سپس بوم شناسی است. همچنین، بررسی ها نشان داد که 
بیشترین طرح های حمایت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست 
به سمداران و گوشتخواران اختصاص یافته است. بر همین اساس، ضمن 
تأیید تناسب تالش های صورت گرفته در قالب طرح های پژوهشی و 
پایان نامه های اجرا شده با اولویت گونه های مهم، به ویژه به منظور تکمیل 
شکاف اطالعاتی موجود در آن ها، لزوم توجه به پستانداران کوچک جثه 
مانند جوندگان، خفاش ها و حتی گوشتخواران کوچک جثه مورد بحث قرار 

گرفت.
جهت دریافت مقاله ی منتشرشده از نتایج این پژوهش به سایت انجمن 

یوزپلنگ ایرانی به آدرس wildlife.ir   مراجعه فرمایید.

با منابع محدود، به کدام پستانداران باید توجه بیشتری نشان داد؟ 

طرح از: پویان بهنود
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خارگ، جزیره اي است به وسعت 32 کیلومترمربع و جمعیت بومي 8000  
نفر و واقع در 46 کیلومتري غرب بوشهر. این جزیره مخازن عظیم نفت و گاز 
را در خود جاي داده است و در میان تمام ذخایر طبیعي انرژي، زیستگاه 

مناسبي براي آهوهاي ایراني نیز هست.
با حمایت مردم بومي و کارکنان صنعت نفت و محیط زیست، زیستگاه آرام و 
مناسبي به دور از دست سودجویان و شکارچیان براي آهوهاي ایراني فراهم 
شده است. در سرشماري ای که محیط زیست استان بوشهر در سال 1392 
انجام داد، 411 عدد آهو شمارش شدند که 203 عدد آن ها نر و مابقي ماده 

بوده اند.

عکس ها از: حمیدرضا )پیمان( نوروزی

آهوهاي جزیره خارگ 

شماره 22
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به جز ایران، تنها جمعیت های 
بسیار کوچکی از پلنگ در برخی 

کشورهاي محدوده ی قفقاز 
باقی مانده اند که جمعیت های 

حاشیه ای در نظر گرفته 
مي شوند. در ایران گما ن می رود 
که جمعیت به نسبت بزرگ تری 

در شمال غرب کشور زیست 
مي کند که تنها جمعیت زایای 

قفقاز به شمار می رود

گونه هـای کمیـاب، ارزیابی پراکنـش گونه ها 
در عرصه هـای ناشـناخته، تخمیـن انـدازه ی 
جمعیـت در پهنه هـای وسـیع جغرافیایـی، 
و  حفاظـت  بـرای  مناطـق  اولویت بنـدی 
ارزیابـی تأثیـرات احتمالـی تغییـرات اقلیمی 

بـر پراکنـش گونه هـا اسـتفاده می شـود.
در ایـن مطالعـه تـالش شـد ضعـف دانـش 
موجـود پیرامـون پراکنـش بالقـوه ی پلنـگ 
ایرانـی در شـمال غربی کشـور بـا کمـک ایـن 
روش هـا ارزیابـی شـود. نتایـج ایـن مطالعـه 
نشـان  داد کـه عوامـل مؤثـر بـر پراکنـش 
پلنـگ ایرانـی در منطقـه ی قفقـاز ایـران 
شـامل ناهمـواری، دمـای فصلـی، شـاخص 
پوشـش گیاهـی، دمـای متوسـط سـاالنه، 
مزاحمت های انسـانی و نسـبت زیستگاه های 
موزائیکـی بوته زار-جنگلـی اسـت. بـا توجـه 
بـه پارامترهـای اقلیمـی، مشـخص شـد کـه 
مناطـق بـا اختـالف دمایـی پاییـن در طـول 
سـال، کـه میانگین دمای متوسـط سـاالنه ی 
آن بیـن 10-15 درجه ی سـانتی گراد اسـت، 
باالتریـن احتمـال حضـور پلنـگ ایرانـی را 
دارنـد. بـا توجـه بـه نتایـج مـدل مطلوبیـت 
زیسـتگاه نهایـی، محـدوده ای بـه وسـعت 
تقریبـی 23809 کیلومترمربـع بـه عنـوان 
زیسـتگاه مناسـب برای پلنگ، در محدوده ی 
قفقـاز ایـران، محاسـبه شـد کـه 16/3 درصد 
از منطقـه ی مطالعاتـی )شـامل اسـتان های 
قزوین،  گیـالن، اردبیـل، آذربایجان شـرقی و 
غربـی( را شـامل می شـود. بـا حـذف لکه های 

»نقطـه ی   25 از  یکـي  قفقـاز  منطقـه ی 
داغ« دنیـا از نظـر تنـوع زیسـتي اسـت کـه 
ارمنسـتان،  کشـورهای  دربرگیرنـده ی 
از  بخش هایـي  گرجسـتان،  آذربایجـان، 
و  ترکیـه  شمال شـرقي  روسـیه،  جنـوب 
شـمال غربي ایـران می شـود. پلنـگ ایرانـي 
یکـي از گونه هـاي کلیـدي بـرای حفاظـت 
از ایـن عرصـه اسـت کـه در گذشـته در بخش 
وسـیعی از مناطـق کوهسـتاني و تپه ماهوري 
ایـن محـدوده حضـور داشـته اسـت. تراکـم 
پلنـگ در ایـن محـدوده از اواسـط دهـه ی 
1920 میـالدی رو بـه کاهـش گذاشـت و 
در نهایـت بـه قرارگیـري پلنـگ در طبقـه ی 
»درخطر« فهرسـت سـرخ اتحادیـه ی جهانی 
حفاظـت از طبیعـت منجـر گردیـد. بـه جـز 
ایـران، تنهـا جمعیت هـای بسـیار کوچکی از 
پلنگ در برخی کشـورهاي محـدوده ی قفقاز 
باقـی مانده انـد کـه جمعیت هـای حاشـیه ای 
در نظـر گرفتـه مي شـوند. در ایـران گمـا ن 
می رود کـه جمعیت بـه نسـبت بزرگ تری در 
شـمال غرب کشـور زیسـت مي کنـد کـه تنها 
جمعیـت زایـای قفقـاز بـه شـمار مـی رود. در 
سـال هاي گذشـته، تـالش قابل مالحظـه اي 
بـراي حفاظـت از پلنـگ در محـدوده ی قفقاز 
شـده اسـت. امـا در ایـران ارزیابـي حفاظتـي 
مناسـبي از جمعیـت پلنـگ و تهدیدهـای 
اصلـي آن صـورت نگرفتـه اسـت و کمبـود 
اقدامـات کارآمـد حفاظتـی مشـهود بـه نظـر 

. سـد می ر

 Species( مدل هـای پراکنـش گونـه ای
کاربـرد   )distribution models
حیات وحـش  مدیریـت  در  گسـترده ای 
پراکنـش  مدلسـازِي  روش هـای  در  دارد. 
مي تـوان در مقیـاس وسـیع بـه تخمینـی از 
مطلوبیـت زیسـتگاه قابل اشـغال گونه هـاي 
حیات وحـش دسـت یافـت. بـراي حفاظت از 
گونه هـاي در خطر، ماننـد پلنگ ایرانـی، باید 
بدانیـم کـه ایـن گونـه چـه مکانـي را ترجیـح 
مي دهـد و بـرای بقـا چـه احتیاجاتـي دارد. 
ایـن اطالعـات در انتخـاب زیسـتگاه گونه نیز 
مؤثـر بـوده و بـراي پژوهشـگران و مدیـران 
حیات وحـش بسـیار بـاارزش و کاربـردي 
اسـت. از ایـن ابـزار بـه شـکل گسـترده ای در 
بـرای  مناسـب  زیسـتگاه های  شناسـایی 

بقای پلنگ های ایرانی در قفقاز در گروی همکاری های منطقه ای 

احسان محمدی مقانکی

گزارش پیش رو بخشی از مقاله زیر است: 
Farhadinia et al. (2015) Leveraging trans-boundary 
conservation partnerships: Persistence of Persian leopard 
(Panthera pardus saxicolor) in the Iranian Caucasus. 
Biological Conservation 778-770 ,191.



دو فصل نامه داخلی انجمن یوزپلنگ ایرانی 27

شماره 22

بـرای  کیلومترمربـع   250 از  کوچک تـر 
شناسـایی زیسـتگاه های زادآور، سـه لکـه ی 
زیسـتگاهی، بـا مجمـوع وسـعت 20026/9 
زادآور  بـرای جمعیت هـای  کیلومترمربـع، 

پلنـگ ایرانـی مناسـب شناسـایی شـدند.
در طـول ایـن مطالعـه، اطالعـات مربـوط بـه 
زادآوری پلنـگ ایرانـی در 6 نقطـه ثبـت شـد 
کـه همگـی داخـل مناطـق حفاظت شـده 
قـرار داشـتند. نزدیـک بـه 30 درصـد از 
زیسـتگاه های مناسـب زادآوری را سـازمان 
عنـوان  تحـت  محیط زیسـت  حفاظـت 
مناطق حفاظت شـده ی چهارگانـه محافظت 
از محـدوده ی  تنهـا 10 درصـد  می کنـد. 
 مناسـب در مناطـق مـرزی بـا کشـورهای 
ارمنسـتان، آذربایجـان و ترکیـه قـرار دارد 
)پهنـه مـرزی(. درحالی کـه 90 درصـد در 
بخش هـای داخلـی ایـران هسـتند )پهنـه 

البـرز(. 
نقشـه ی به دسـت آمده از بررسـی ارتبـاط 
زیسـتگاهی، نشـان دهنده ی ارتبـاط قـوی 
در محـدوده منطقـه مـرزی تالش بیـن ایران 
و جمهـوری آذربایجـان اسـت. به عـالوه، هیچ 
ارتباط مسـتمری بیـن دو لکه ی زیسـتگاهی 
اصلـی در ایـران شناسـایی نشـد. تنهـا اتصال 
محتمـل بیـن پهنه هـای مـرزی و البـرز از 
طریـق جنـوب کشـور جمهـوری آذربایجان 

شناسـایی شـد. بـا این حـال، کیفیـت پاییـن 
زیسـتگاه و تمرکز بـاالی فعالیت های انسـانی 

ایـن کریـدور را تهدیـد می کنـد.
پهنه ی مـرزی مناسـب پلنـگ ایرانـی همراه 
بـا مناطـق مناسـب در جنـوب جمهـوری 
آذربایجـان و ارمنسـتان میزبـان جمعیـت 
کوچکـی برابـر بـا تنها حـدود 10 عـدد پلنگ 
اسـت که جمعیـت زنگـزور- کیامکـی نامیده 
می شـود. همیـن جمعیـت بسـیار کوچـک 
احتمـاالً بخـش مهمی از جمعیـت پلنگ های 
مناطـق کوهسـتانی در قفقـاز کوچـک بـه 
شـمار می رود. بـه منظور حمایت از زیسـتایی 
پلنـگ در ایـن پهنـه، حفاظـت از کریدورهای 
موجـود میـان غـرب البـرز و محدوده هـای 
مرزی بسـیار مهم اسـت، چـرا کـه الزمه ی آن 
پشـتیبانی از جابه جایـی آزادانـه ی پلنگ هـا 
در دو سـوی مرزها از طریق جنـوب جمهوری 
آذربایجـان اسـت. در دهـه ی گذشـته سـه 
فـرد پلنـگ در مناطقـی کـه ایـن دو پهنـه را 
بـه هـم متصـل می کننـد شناسـایی شـدند 
کـه همگـی نرهـای بالـغ بودنـد )دو فـرد از 
کوه  هـای تالـش آذربایجـان و دیگـری کـه در 
گرمـی اردبیـل کشـته شـد(. ایـن گزارش هـا 
می توانـد نشـان دهنده ی حضـور گاه  و بی گاه 
پلنگ هـا بین این دو زیسـتگاه مناسـب اصلی 
باشـد. بـرای افزایـش حداکثری شـانس بقای 

پلنـگ در کوه هـای قفقـاز کوچک، پیشـنهاد 
می کنیـم که پهنـه ی مـرزی، شـامل مناطق 
حفاظت شـده ی ارسـباران و کیامکی و  دیزمار 
و مـراکان، در چارچـوب یـک واحـد مدیریتی 
دیـده شـوند و تالش هـا معطـوف بـه حفاظت 
از اتصـال زیسـتگاه های مناسـب بیـن ایـن 
مناطق باشـد. خوشـبختانه بیشـتر ایـن پهنه 
در حـال حاضـر تحـت حفاظـت سـازمان 
محیط زیسـت قـرار دارد. بنابرایـن تمرکز باید 
بـر اعمـال قانـون و مبـارزه بـا شـکار غیرمجاز 
باشـد تا جمعیت هـای پایـداری از سـمداران 
بـه عنـوان طعمـه ی اصلـی پلنـگ در ایـن 

عرصـه شـکل گیرنـد.
مطالعه ی پیش رو بخشـی از طرحـی با عنوان 
»طرح ریـزی حفاظتی بـرای پلنـگ ایرانی در 
قفقـاز ایران« اسـت کـه به صـورت رسـمی از 
خردادمـاه 1394 زیـر نظـر و تحت حمایـت 
دفتـر تنـوع زیسـتی و حیات وحـش سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت آغـاز بـه کار کـرده 
اسـت. مقالـه ی اشاره شـده حاصـل همکاری 
و  ایرانـی  یوزپلنـگ  انجمـن  پژوهشـگران 
دانشـگاه آکسـفورد انگلسـتان با کارشناسان 
محیط زیسـت  حفاظـت  کل  اداره هـای 

اسـتان های قزویـن و گیـالن بـوده اسـت.
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منطقه و همچنین دو پاسگاه دوشاخ و ضامن آهو، به صورت دستی و 
توسط تانکر 4500 لیتری تامین می شود.

هر بار آبرسانی به وسیله تانکر، توسط محیط بانان منطقه انجام می 
شود. از طرفی بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر 2،000 هکتار 
عرصه خشکی، به یک محیط بان نیاز است. این در حالی است که پارک 
ملی ضامن آهو و پناهگاه حیات وحش میاندشت، با 84،435 هکتار 
وسعت، توسط 7 محیط بان در دو شیفت حفاظت می شود. با این 
میزان کمبود نیرو، مشغول شدن یک محیط بان فقط برای انتقال آب، 

حفاظت فیزیکی منطقه را دچار مشکل می کرد.

شهرستان  زیست  محیط  از  حفاظت  اداره 
جاجرم، تصمیم گرفت به جای محیط بان، از 
یک فرد بومی و مورد اطمینان برای آبرسانی 
به منطقه کمک بگیرد. فرد مذکور از ابتدای 
اردیبهشت ماه 1394 شروع به کار کرد و مدت 

شش ماه این تالش ادامه داشت.
برای تامین دستمزد آبرسان میاندشت از مردم 
کمک خواسته شد که خوشبختانه با حمایت 
گسترده و سریع دوستداران حیات وحش در 
مدت 10 روز مبلغ موردنیاز تامین و به رییس 

پارک تقدیم شد.
حسین هراتی رییس اداره محیط زیست جاجرم 
با ارسال نامه به حامیان یوزپلنگ ایرانی، ضمن 
تشکر از ایشان، گزارشی  از نحوه آبرسانی در طول 

ماه های گرم سال را ارائه کرده است.
میاندشت  دوربین گذاری های  خوشبختانه 
ادامه پیدا کرد و در همین ماه های گرم سال 
تصاویر یک خانواده جدید یوزپلنگ آسیایی پای 
آبشخورها به ثبت رسید که بدون شک نتیجه 

مستقیم این اقدام و حمایت مردمی است.

پارک ملی ضامن آهو و پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از بهترین 
زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی است که هم اکنون حداقل دو خانواده 
یوز در آن زندگی می کنند. خوشبختانه تالش های شبانه روزی محیط 
بانان باعث شده است تا منطقه از آرامش و امنیت خوبی برخوردار 
باشد. منطقه ای دشتی و خشک با میزان بارندگی ساالنه 120 تا 160 

میلیمتر.
میاندشت منابع آبی مختلفی دارد که آب مورد نیاز 10 آبشخور مهم 

تامین آب برای 
یوزپلنگ ها

در تابستان 1394
 

حل مشکل با کمک
عالقمندان حیات وحش

برای تامین هزینه از مردم کمک خواسته 
شد و با حمایت گسترده و سریع دوستداران 
حیات وحش، در مدت ۱۰ روز مبلغ موردنیاز 

تامین و به رییس پارک تقدیم شد.

عکسها از: انجمن یوزپلنگ ایرانی، اداره کل محیط زیست خراسان شمالی، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
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پرورش گل و گیاه مشغول است و در کنار آن 
به پرورش حیوانات خانگی هم مي پردازد.

وی در رابطه با هزینه و چگونگی انجام کار 
می گوید: »برای احداث آبشخور با کارشناسان 
انجمن یوزپلنگ ایرانی مشورت کردیم و آن ها 
هزینه ي احداث هر آبشخور را، پس از بررسی، 
هفت میلیون تومان اعالم کردند. این مبلغ با 
ذکر جزئیات احداث در دفتر سند ازدواج در 
دفترخانه ثبت شده است. این آبشخور در یکی 
از زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی ساخته خواهد 

شد.«
انجمن یوزپلنگ ایرانی، ضمن تبریک به این 
زوج دوستدار حیات وحش کشور، حرکت و 
اقدام ارزنده ي این دو عزیز را ارج نهاده و برای 
ایشان در تمام مراحل زندگی شان خوشبختی 

و شادکامی را  آرزو می کند.

ایرانی  یوزپلنگ  انجمن  اعضای  از  یکی 
از  یکی  در  آبشخور  ساخت  را  مهریه اش 
تعیین  ایران  حیات وحش  پناهگاه های 

کرد.
وی، که تمایلي به اعالم نام خود ندارد، درباره ي 
وسیع تر،  دیدی  »با  می گوید:  تصمیم  این 
می توانیم به مهریه نگاه خودخواهانه نداشته 
از جمله براي  باشیم و آن را به کار خیر، 
انسان های نیازمند، اختصاص دهیم و یا آن را 

صرف حفظ محیط زیست کشور کنیم.«
وی اعتقاد دارد که با ساخت آبشخور برای 
از  آن ها  رهایی  و  حیات وحش  حیوانات 
تشنگی، کائنات خیر و برکت بسیاري را به 

زندگی مشترکشان سرازیر خواهد کرد.

او می گوید: »هنگامی که تصمیم به ازدواج 
گرفتم، یکی از همکارانم گفت تو که این همه 
مهریه ات  هستی،  محیط زیست  دوستدار 
چیست؟ همان لحظه به ساخت یک آبشخور 
فکر کردم، زیرا براي مسئله ي آب اهمیت 

زیادی قائل هستم.«
این عضو فعال انجمن یوزپلنگ ایرانی، در 
پاسخ به این سؤال که چه عاملی موجب شده 
چنین تصمیمی بگیرد، می گوید: »از کودکی 
به حیوانات عالقه ي بسیار داشتم، در سال های 
اخیر برای کسب اطالعات بیشتر به فضای 
مجازی، از جمله سایت “فروم الک پشتی”، 
مراجعه می کردم که با دکتر ایمان معماریان، 
دامپزشک حیات وحش، آشنا شدم و پی بردم 

که هر گونه از الک پشت ها در زیستگاه خاص 
می کنند.  زندگی  دنیا  اقصی نقاط  در  خود 
متوجه شدم که الک پشت های گوش قرمزی 
که در هشت سال گذشته نگهداری می کردم 
متعلق به اطراف رود می سی سی پی هستند 
و رهاسازی آن ها در داخل کشور می تواند به 

اکوسیستم ما صدمه بزند.«
وی افزود: »از سال 1378 به طور جدی پیگیر 
مسائل زیست محیطی بودم، به طوری که در 
سال 1392 همیار باغ وحش ارم و بعد از آن 
همیار کلینیک بازپروی حیات وحش پارک 
پردیسان شدم. در کنار آن،  با عالقه ای که 
داشتم، در فضاي مجازی اطالعاتم را درباره ي 
حیوانات افزایش می دادم. در همین زمان با 
انجمن یوزپلنگ ایرانی آشنا شدم و فعالیتم 
آغاز  انجمن  این  در  آموزشگر  عنوان  به  را 

کردم.«
از  نیز  محیط زیستی  بانوی  این  همسر 
عالقه مندان به حیات وحش است. او به کار 

احداث آبشخور به عنوان مهریه 

احداث آبشخور در زیستگاه 
یوزپلنگ ایرانی شکل گیری ایده

گاهی موضوعی شخصی بازتاب 
ملی پیدا می کند و فراتر از انتظار 

تأثیرگذار می شود. تصمیم 
مدیر گروه ابزار و برنامه های 

آموزشی انجمن یوزپلنگ ایرانی 
برای مهریه اش خیلی ها را تحت 

تأثیر قرار داد. 
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می کــرد. ســه تولــه )اردالن، ارســالن و 
اردوان( هم اکنــون در دره انجیــر حضــور 

دارنــد.
•     موقعیــت اســتراتژیک دره انجیــر در 

اســتان یــزد: 
پناهــگاه حیات وحــش دره انجیــر بیــن 
ــر  چهــار منطقــه ي اســتان یــزد، کــه تصاوی
متعــددی از یوزپلنــگ در آن  هــا گرفتــه 
ــه  ــل ارتباطــی اســت. ب ــن پ شــده، مهم تری
ــای  ــام یوزپلنگ  ه ــاً تم ــه تقریب ــوری ک ط
ــد  ــور کرده ان ــر عب ــزد از دره  انجی ــتان ی اس
ــر  ــال حاض ــتند. در ح ــاکن هس ــا در آن س ی
ــزد  ــتان ی ــگ اس ــداد یوزپلن ــترین تع بیش
)حداقــل 4 یــوز نــر( در زیســتگاه دره انجیــر 

ــد. ــور دارن حض
ــر:  ــدان و دره انجی ــن نایبن ــرت بی •     مهاج
ــا  ــورد کریدور ه ــان در م ــه کار شناس آن چ
و اهمیــت آن هــا بــرای بقــای یوزپلنــگ 
آســیایی دریافتــه بودنــد بــا ثبــت یــک 
مهاجــرت عظیــم دو چنــدان شــد. از 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــر ک ــگ ن ــک یوزپلن ی
نایبنــدان  حیات وحــش  پناهــگاه  در 
ــال  ــدود 2 س ــود، ح ــده ب ــرداری ش تصویرب
بعــد در دره انجیــر و پــس از 6 مــاه مجــدداً در 
نایبنــدان تصویربــرداری شــد. ایــن موضــوع 
ــگ را در  ــرای یوزپلن ــی ب ــت جابه جای اهمی
قلــب کویــر و نقــش اســتراتژیک ایــن 

منطقــه را نشــان می دهــد. 

از اواســط دهــه ی 1380 تــا امــروز بــا 
افزایــش حساســیت بــه وضعیــت یوزپلنــگ 
در ایــران، گروه  هــای مختلــف دولتــی و 
غیردولتــی پروژه هــای تحقیقاتــی بســیاری 
ــت  ــن جمعی ــور و تخمی ــت حض ــرای ثب را ب
یوزپلنــگ در زیســتگاه های مهــم کشــور 
ــن  ــام ای ــات در تم ــد. مطالع ــام داده ان انج
ــه ي  ــه دو تک ــوان ب ــیع را می  ت ــه ي وس پهن
ــیم  ــی تقس ــمالی و جنوب ــتگاه های ش زیس
شــامل  شــمالی  زیســتگاه های  کــرد. 
ــوران،  ــی ت ــارک مل ــر، پ ــی کوی ــارک مل پ
میاندشــت  حیات وحــش  پناهگاه هــای 
خوش ییــالق  حیات وحــش  پناهــگاه  و 
ــامل  ــه ش ــی ک اســت و زیســتگاه  های جنوب
ــده ي  ــه ي حفاظت ش ــی و منطق ــارک مل پ
حیات وحــش  پناهگاه  هــای  ســیاهکوه، 
راور  نایبنــدان،  عباس آبــاد،  دره انجیــر، 
و مناطــق حفاظت شــده ي کــوه بافــق، 
ــز  ــکارممنوع آری ــه ي ش ــیاهکوه و منطق س

. د می شــو
ــا  ــن بخش  ه ــی از مهم تری ــزد یک ــتان ی اس
بــرای پایــداری وضعیــت یوزپلنــگ در 
زیســتگاه های جنوبــی اســت. انجمــن 
ــکاری اداره ي کل  ــا هم ــی ب ــگ ایران یوزپلن
محیط  زیســت اســتان یــزد و پــروژه ي 
حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی از ســال 
1389 بــه طــور مســتمر مناطــق ایــن 

اســتان را پایــش می کنــد. 

تمامــی مناطــق در ایــن اســتان قابلیــت 
ــیایی  ــگ آس ــتن یوزپلن ــرای زیس ــی ب باالی
دارنــد، امــا در چهــار منطقــه بیــش از 
ــه انجــام شــده و دارای  ســایر مناطــق مطالع
ــار  ــن چه ــت. ای ــر اس ــایان ذک ــي ش نتایج
منطقــه شــامل پــارک ملــی و منطقــه ي 
پناهــگاه  ســیاهکوه،  حفاظت شــده ي 
منطقــه ي  دره انجیــر،  حیات وحــش 
حفاظت شــده ي کــوه بافــق و منطقــه ي 

شــکارممنوع آریــز اســت.

اهمیــت پناهــگاه حیات وحــش 
ــی: ــاهراه ارتباط ــر در ش دره انجی

در بیــن ایــن چهــار منطقــه، پناهــگاه 
اســاس  بــر  دره انجیــر،  حیات وحــش 
مهم تریــن  مطالعــات،  نتایــج  آخریــن 
ــق  ــت. طب ــا اس ــرای یوزپلنگ  ه ــتگاه ب زیس
در  دوربین گــذاری  نتایــج  تحلیل  هــای 
ــت  ــن اهمی ــل ای ــر دالی ــال اخی ــش س ش
را می تــوان بــه صــورت زیــر خالصــه 

نمــود: 
ــر  ــن دره انجی ــزد بی ــتان ی •     زادآوری در اس

و ســیاهکوه: 
آخریــن زادآوری مســتند زیســتگاه  های 
جنوبــی، کــه از آن تصویربــرداری شــده، 
1389؛  ســال  بــه  می شــود  مربــوط 
یوزپلنــگ مــاده ای کــه همــراه ســه تولــه ي 
نــر خــود بیــن دره انجیــر و ســیاهکوه تــردد 

دره  انجیر، شاهراه 
ارتباطی یوزپلنگ ها در 

کویر مرکزی ایران

 نوید قلی خانی

مناطقی که در آن ها مطالعات قابل توجهی در مورد یوزپلنگ آسیایی انجام شده است
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در نقشــه ي شــماره 2، جابه جایی  هایــی را 
کــه از ســال 1389 تــا 1394 در اســتان یــزد 
از یوزپلنــگ مســتند شــده اســت مشــاهده 
ــن  ــن ای ــر در بی ــد. اهمیــت دره انجی می  کنی

مناطــق مشــهود اســت.

ــتگاهی  ــر« زیس ــرا »دره انجی چ
ــت؟ ــکننده اس ش

ــت  ــر اهمی ــش دره انجی ــگاه حیات وح پناه
بســیار بــاال و مطلوبیــت ویــژه ای بــرای 
ــا  ــزد دارد؛ ب ــتان ی ــگ در اس ــت یوزپلن زیس
ــت.  ــکننده اس ــتگاهی ش ــن، زیس ــود ای وج
ــور  ــه ط ــوان ب ــی ت ــر را م ــن ام ــل ای دالی

ــود: ــوان نم ــه عن خالص
•     معــادن: کــوه  هــای ایــن پناهــگاه قابلیــت 
ــد  ــد و بای ــدن دارن ــرای مع ــرداری ب ــره ب به
ــن  ــرای ای ــژه اي  ب ــی و وی ــی اختصاص ارزیاب
ــرد.  ــه صــورت گی ــا در منطق ــوع فعالیت ه ن
بــا توســعه ي ناصحیــح فعالیــت معــادن 
ــچ  ــر هی ــگاه، دیگ ــن پناه ــیه ي ای در حاش
ضربه گیــری بــرای آن وجــود نخواهــد 

داشــت.
•     جــاده هــا:  جــاده ي یــزد- طبــس از 
ــات  ــار تلف ــرده و آم ــور ک ــه عب ــب منطق قل
ــال  ــت. در س ــه اس ــوش در آن قابل توج وح
هــای قبــل، یوزپلنگــي براثــر برخــورد 
بــا خودروهــای عبــوری در ایــن جــاده 
ــه در  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــن رف از بی
طــول ایــن جــاده ي خطرنــاک هیــچ 

عالئــم هشــداردهنده ي مناســبی بــرای 
خودروهــای عبــوری وجــود نــدارد.

ــتن  ــود داش ــا وج ــترها ب ــترداری:  ش •     ش
منابــع آب در حاشــیه ي پناهــگاه، بــه دلیــل 
ــتگاه از  ــل زیس ــب داخ ــع مناس ــود مرت وج
ــه  ــد ک ــی کنن ــه م ــع آب وحــوش تغذی مناب
ایــن مســئله در تابســتان های خشــک و 
ــن  ــری را بی ــت نابراب ــر رقاب کــم آب دره انجی

ــی  آورد. ــد م ــگ پدی ــتر و یوزپلن ش
•     خشکســالی:  دره انجیــر بــه طــور کلــی در 
ناحیــه ای خشــک تر از مناطــق مجــاور قــرار 
گرفتــه اســت. مقابلــه ي صحیــح و اصولــی با 

خشکســالی هــای اخیــر در منطقــه نیازمنــد 
ــت  ــی اس ــتمر اکولوژیک ــای مس ــی ه ارزیاب
ــد  ــانی را بتوان ــت انس ــه دخال ــر گون ــه ه ک
ــدد.  ــه کار بن ــت ب ــداری وضعی در جهــت پای
ــی در  ــک دخالت ــا نگاهــی غیراکولوژی ــر ب اگ
منطقــه صــورت گیــرد، مــی توانــد پایــداری 

ــه خطــر بینــدازد. فعلــی را نیــز ب
• کمبــود نیــروی حفاظتــی:  نیــروی 
حفاظتــی ایــن منطقــه، بــا توجــه بــه 
ــا  ــت. ب ــی نیس ــت آن، کاف ــعت و اهمی وس
وجــود تالش هــای شــبانه روزی محیــط 
 بانــان ایــن پناهــگاه، در زیســتگاهی چنیــن 
حســاس و مهــم، مــی  بایســت تعــداد 
محیــط بــان بــه مراتــب بیــش از ایــن 

باشــد.
ــکالت  ــارزی از مش ــای ب ــه ه ــا نمون ــن  ه ای
ــدام از  ــه هرک ــر ب ــت. اگ ــه اس ــن منطق ای
ایــن خطــرات ویــژه نگاهــي جامــع و علمــی 
صــورت نگیــرد و اگــر نــگاه مســئوالن مربوط 
ــا  ــود، امیده ــه نش ــن منطق ــه ای ــوف ب معط
ــزد و  ــتان ی ــگ در اس ــاي یوزپلن ــرای احی ب
زیســتگاه هــای جنوبــی بــا ســرعت زیــادی 

ــد. ــد ش ــوش خواه خام

وضعیت جابه جایی ها از سال 1389 تا 1394بر اساس اطالعات دوربین های تله ای

تصویر ثبت شده از یوز ماده و توله ها سال 1389 در سیاهکوه - عکس از: جواد شکوهی
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اسـت از روی کـم اطالعی آسـیب هایـی به محیـط زیسـت وارد نمایند 
و بـه دالیـل خـاص خـود، راضـی بـه حضـور گردشـگران نباشـند را به 

حامیـان و حافظـان اصلـی طبیعت مبـدل نمود؟

تاالب عشق آباد
تـاالب عشـق آباد در 25 کیلومتـری مرکـز شهرسـتان ری، در منطقـه 
قلعـه نـو و مجاور روسـتای عشـق آباد قـرار گرفته اسـت. مسـاحت کل 
تـاالب 185 هکتـار شـامل دریاچـه و حوضچه هـا و زمین هـای اطراف 

اسـت. 
در حـال حاضـر عشـق آبـاد به منظـور پـرورش ماهی اجـاره داده شـده 

اسـت!
"عشـق آباد" به دلیل وجـود دریاچه، ثبت و مشـاهده حـدود 200 گونه 
پرنـده مهاجـر و بومـی، جاذبه هـای تاریخی نزدیـک بـه آن و همچنین 
مسـافت کـم تـا پایتخـت،  دارای پتانسـیل بسـیار باالیـی بـرای مطرح 

شـدن به عنـوان یکـی از مقاصد گردشـگری اطـراف پایتخت اسـت.
قـرار گرفتن تاالب عشـق آبـاد در مسـیر )Corridor( مهاجـرت پرندگان 
سال هاسـت کـه ایـن دریاچـه مصنوعـی را بـه یـک زیسـتگاه مناسـب 

بـرای پرنـدگان مبدل سـاخته اسـت. 
ایـن تـاالب در هیـچ یـک از مناطـق چهارگانه تحـت حفاظت سـازمان 
محیـط زیسـت جای نگرفتـه اسـت، از طرفـی حضورپرنـدگان و تغذیه 
برخـی از آن هـا از ماهـی هـای تحت پـرورش، قطعـا به نفع مسـتأجری 
که هـدف اصلـی او از اجاره دریاچـه، پـرورش ماهی اسـت، نخواهد بود. 
این شـرایط منطقه را مسـتعد شـکار کنترل نشـده یا در بهترین حالت، 
توسـعه گردشـگری عمومـی کنتـرل نشـده و نهایتـاً آسـیب و تخریب 
زیسـتگاه مـی نماید. پس چـه انگیزه حفاظتـی برای مالـکان خصوصی 

گردشگری مسوالنه
میـان گردشـگری عـام)Tourism( و گردشـگری مسـؤوالنه یـا بـوم 
گـردی)Eco -Tourism( مـرز حساسـی اسـت و آن چه باعـث حفظ یک 

زیسـتگاه مـی شـود توسـعه »گردشـگری مسـؤوالنه« خواهـد بـود.
گردشـگری مسـؤوالنه، طبیعت گردی با رویکرد عدم آسـیب رسـانی و 
حفـظ گونـه های جانـوری و گیاهـی، کمک بـه جامعه محلی یـا جامعه 
میزبـان و ایجـاد انتفـاع برای ایشـان بـه منظـور حفظ محیط زیسـت و 
تنـوع زیسـتی می باشـد. چگونـه می تـوان جامعـه محلی را کـه ممکن 

گردشگری مسووالنه 
در تاالب عشق آباد 

 حامد موسوی

فالمینگو در تاالب عشق آباد- عکس از: بشیر شریف نیا
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تـاالب و چه اهـرم کنترلـی بـرای حفاظت 
آن منطقـه مـی تـوان در نظـر گرفت؟

پیوند اکوتوریسم با عشق آباد
باشـگاه پرنـده نگـری ایرانیـان کـه بـا هدف 
توسـعه پرنـده نگـری، آمـوزش، آگاهـی 
بخشـی عمومـی و حفاظـت از زیسـتگاه هـا 
توسـط عـده ای از عالقمنـدان ایـن رشـته 
تأسـیس شـده اسـت، معتقـد اسـت قـدم 
هـای آهسـته و منطقـی در راسـتای آگاهی 
بخشـی و همچنیـن منفعـت آفرینـی برای 
ذینفعان تـاالب اقدامی پیشـگیرانه خواهد 
بـود کـه مـا را از درمـان هـای آتـی بـی نیاز 
خواهـد نمـود. در این راسـتا با بررسـی های 
به عمل آمده توسـط باشـگاه پرنـده نگری 

ایرانیـان و پـس از مشـورت بـا صاحب نظـران و هـم چنیـن مذاکـرات 
انجـام شـده بـا مسـتاجر تـاالب، شناسـایی انتظـارات و دغدغـه هـای 
ایشـان و نیز شـفاف سـازی خدمات گردشـگری مسـوالنه، به این جمع 
بندی رسـیدیم کـه اخـذ ورودی از گردشـگران، که رویه ای مرسـوم در 
تمـام دنیـا بـرای حفاظـت از مناطـق بـا ارزش و زیسـتگاه ها می باشـد، 
نخسـتین گامی اسـت که برای ایجاد رویکرد گردشـگری مسـووالنه در 
تـاالب ارائـه خواهد شـد. بدیهی اسـت در ادامه بـا اقداماتی سـاختاری، 
امنیـت منطقـه و الزامـات یـک زیسـتگاه مناسـب تأمین شـود. حضور 
پرنده نگـران و برگـزاری تورهـای تخصصـی پرنده نگـری بـا قواعـد 
و اصـول خـاص ایـن رشـته گامـی مثبـت بـرای حصـول نتایـج دلخواه 

خواهـد بـود.
توسـعه دیگـر جنبه هـای گردشـگری نظیـر قایق رانـی، ایجـاد فضای 

پیـک نیـک، ماهیگیـری و ... کـه بـه طـور غیـر کارشناسـی بـرای ایـن 
منطقـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت گرچـه ممکـن اسـت از نظـر عـوام 
مطلـوب به نظر برسـد اما آسـیب هـای احتمالی کـه آنها به ایـن منطقه 
بـه عنـوان زیسـتگاه و مامـن پرنـدگان مهاجـر وارد مـی کننـد نیـاز به 

بررسـی و اظهـار نظـر کارشناسـانه تـری دارد.
مـا نمی دانیـم چـه کمکـی میتوانیـم بـه فریدونکنارهـا، هامـون هـا، 
گاوخونـی هـا و دریاچـه ارومیـه هـا بکنیـم امـا معتقدیـم توسـعه 
اکوتوریسـم و پرنده نگـری پایـدار در عشـق آباد باعـث حفاظـت آن 

مـکان ارزشـمند خواهـد شـد. 
بـر اسـاس آنچـه آموختـه ایـم و تجـارب کشـورهای پیشـرو در ایـن 
زمینـه، قاعـده بـر ایـن اسـاس اسـت کـه مطالعـات امـکان سـنجی بر 
مبنـای آمایش سـرزمین توسـط مراجـع ذیربط بـر روی منطقـه انجام 
گیـرد، لیکن چـه کنیـم که جـای این 
مطالعـات در ابـر پـروژه هـای ملـی 
خالیسـت چه برسـد بـه این تـاالب. از 
سـویی بـرای ایجاد یـک رویه حسـاب 
شـده و مطالعاتـی، دسـتمان خالـی و 

بضاعتمـان انـدک اسـت. 
این کـه بهینـه تریـن حالـت تـاالب 
بـرای داشـتن یک زیسـتگاه مناسـب 
چیسـت جـای بررسـی و همـکاری 
دسـت انـدر کاران و صاحـب نظـران 
بـه عنـوان یـک اقـدام خیرخواهانـه را 

رد. دا
بـا مـا همـراه باشـید اگـر عملگرایـی 
را مقـدم بـر هیجانـات و فرمایشـات 

حاشـیه سـاز مـی دانیـد:
iranianbirdingclub.com

دم جنبانك سر زرد - عکس از: از بشیر شریف نیا

نمای عمومی تاالب - عکس از: از جمشید کریمی زاده
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به استقبال »آفتاب« 
بعد از پنج سال 

گفتگو با دکتر ایمان معماریان 
دامپزشک باغ وحش تهران

پویان بهنود

اردیبهشت ماه ۱389 دو پلنگ ایرانی به روسیه منتقل 
شدند و در عوض، دو ببر سیبریایی از روسیه وارد 

ایران شدند. در خبر ها عنوان شد که این تبادل پلنگ 
با ببر در راستای احیای گونه های ازدست رفته ی دو 

کشور صورت گرفته است، اما کار شناسان حیات وحش 
ایران، در آن زمان، با این ایده بسیار مخالفت کردند. 

ببر سیبریایی که قرار بود در زیستگاه ببر مازندران 
رهاسازی شود، در باغ وحش تهران سرنوشت چندان 

خوبی پیدا نکرد. ببر نر براثر بیماری جان خود را از 
دست داد و ببر ماده، به دلیل این که مشکوک به 

بیماری مسری مشمشه بود، به قرنطینه منتقل شد.
اما یکی از داغ ترین خبرهای روزهای پایانی پاییز 

۱394، در بین عالقه مندان حیات وحش ایران، 
رهاسازی ماده ببر سیبریایی از قرنطینه بعد از پنج 

سال بود. هرچند این رهاسازی در واقع انتقال این ببر 
از قرنطینه به محوطه ی باز باغ وحش بود.

برای دوستداران حیات وحش تصور پنج سال حبس یک 
حیوان در فضایی به دور از شرایط مناسب زندگِی 

گونه وحشتناک و دردآور است. این که چرا این 
قرنطینه پنج سال طول کشید و آیا نمی شد زود تر از 
این کاری برای این گونه ی ارزشمند کرد یا اصاًل چرا 
این ببر ها میهمان سرزمین ما شدند و سؤاالت بسیار 

دیگری ما را بر آن داشت که با دکتر ایمان معماریان، 
دامپزشک باغ وحش تهران، گفت وگو کنیم. 

عکس ها از: علی رضا شهرداری
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شماره 22

هدف از انتقال دو پلنگ ایرانی به 
کشور روسیه و همین طور انتقال 
ببرهای سیبریایی به ایران چه بود؟ 
پلنگ  بازپروری  پروژه ی  جریان  در 
قفقاز در جنوب روسیه، روسیه دو پلنگ 
نر از ترکمنستان وارد کرده بود و از ایران 
نیز دو پلنگ ماده درخواست کرده بود. 
در ازای دو پلنگ ایرانی که به روسیه 
منتقل شد، دو ببر سیبریایی نر و ماده 
وارد کشور شدند که سرنوشت ببر ها با 

اتفاقاتی همراه بود.
چرا با وجود مخالفت بیشتر کار شناسان 

با این انتقال بر این کار اصرار شد؟ 
ظاهراً در پی صحبت های رئیس جمهور 
انتقال  این  قرار  روسیه  و  ایران  وقت 
گذاشته شده بود و رئیس جمهور ایران 

هم قبول کرده بود این پلنگ ها به روسیه بروند. بعدتر متخصصان 
این  متوجه  محیط زیست 
موضوع شدند و به این نتیجه 
این، که پلنگ را  رسیدند که 
از طبیعت بگیریم و به روسیه 
عملکرد  است  ممکن  بدهیم، 
درستی نباشد. چرا که پلنگ 
کشورمان  طبیعت  در  ایرانی 
وضعیت مشخصی ندارد و اطالع 
گونه  این  جمعیت  از  دقیقی 
احتماالً  متخصصان  نداریم. 
ببر  ایرانی  پلنگ های  در عوض  گرفتند  تصمیم  فی البداهه  خیلی 
سیبریایی بگیرند، زیرا حدس می زدند از نظر ژنتیکی به ببر هیرکانی، 
که در گذشته منقرض شده، نزدیک باشد. صحبت هایی هم شد 
مبنی بر این که ببر سیبریایی را می آوریم و در آینده در طبیعت احیا 

می کنیم.
ــه اوالً،  ــت این ک ــه عل ــت. ب ــن اس ــاًل غیرممک ــه کام ــن فرضی ــه ای البت
ــه از  ــی، ک ــای باغ وحش ــاً ببره ــیبریایی اند. ثانی ــه ی س ــا زیرگون ببر ه
روســیه بــه ایــران آمدنــد، هیچ وقــت قابلیــت رهاســازی در طبیعــت را 
نخواهنــد داشــت؛ حتــی در نســل های بعــدی. زیــرا امــکان رهاســازی 
ــگ و  ــا پلن ــباهتی ب ــر ش ــاًل بب ــت. اص ــت نیس ــت راح ــر در طبیع بب
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــی کن ــان زندگ ــار انس ــه در کن ــدارد ک ــگ ن یوزپلن
ــی  ــا زندگ ــیه ی آن ه ــادی در حاش ــان های زی ــه انس ــتگاه ها، ک زیس
ــت  ــد داش ــان خواه ــا انس ــیاری ب ــارض بس ــاً تع ــر حتم ــد، بب می کنن
ــث  ــی باع ــن اتفاق ــد. چنی ــان را بکش ــک انس ــت ی ــی  اس ــط کاف و فق
می شــود کــه دیگــر هیچ کــس بــه داشــتن ببــر در ایــران فکــر نکنــد، 
چــون زیســتگاهش وجــود نــدارد. البتــه افــرادی کــه ببرهــا را بــه ایران 
ــده  ــل انجام ش ــی در عم ــد. ول ــع بودن ــوع مطل ــن موض ــد از ای آوردن
قــرار گرفتــه بودنــد. دیگــر قــرار شــده بــود دو فــرد پلنــگ بــه روســیه 
ــت  ــود نداش ــم وج ــا ه ــری آن ه ــکان بازپس گی ــود و ام ــتاده بش فرس

ــی را  ــای باغ وحش ــی، ببره ــه ی عموم ــرای وجه ــش، ب ــد در قبال و بای
ــه از  ــد ک ــران رفتن ــرایطی از ای ــا در ش ــد. پلنگ ه ــت می کردن دریاف
قبــل برایشــان فضایــی طراحــی شــده بــود و یــک پــروژه ی هدفمنــد 
آغــاز شــده بــود. بــا وجــود ایــن، یکــی از پلنگ هــای ایرانــی در 
ــچ  ــد هی ــران آمدن ــه ای ــا ب ــه ببر ه ــی ک ــفانه زمان ــرد. متأس ــیه م روس
ــروژه ی  ــچ پ ــود و هی ــده ب ــه نش ــر گرفت ــان در نظ ــی برایش جایگاه

ازقبل تعریف شــده ای هــم در کار نبــود.

دو پلنگ ایرانی، که به روسیه فرستاده شدند، از کدام منطقه 
در ایران زنده گیری شده بودند؟ 

استان  سوادکوه  از  دیگری  و  گلستان  استان  مینودشت  از  یکی 
مازندران.

از زمانی که دو ببر سیبریایی از روسیه به ایران منتقل شدند چه 
اتفاقاتی رخ داد؟ 

بنا به تصمیم سازمان محیط زیست، ببر ها به باغ وحش تهران منتقل 
شدند. شرایط باغ وحش تهران در سال 1388 غیراستاندارد بود و در 
آن جا از گربه سانان بسیاری، مثل شیر آفریقایی، نگهداری می شد. 

ببر ها هم در شرایط مشابه شیر ها نگهداری شدند.
در آن زمان، گربه سانان باغ وحش عمدتاً از گوشت االغ تغذیه می شدند. 
هیچ گونه نظارتی هم از سوی سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت 
محیط زیست وجود نداشت. متأسفانه یکی از همین االغ ها به بیماری 
مشمشه آلوده بود. با توجه به این که مشمشه در ایران آمار باالیی دارد، 
همیشه ممکن است این بیماری در باغ وحش مشاهده بشود. تعدادی 
از گربه سانان از گوشت االغ آلوده تغذیه کردند و متعاقباً بیمار شدند. 
متأسفانه تعدادی از شیرها و همچنین ببر سیبریایی نر عالئم بیماری 
مشمشه را نشان دادند. البته، از آن جایی که آن زمان من دامپزشک 
باغ وحش نبودم، فرضیه ام این است که مشمشه در باغ وحش تهران 
وجود داشت؛ چرا که جز این نمی تواند رخ داده باشد. به طور کلی، 

پلنگ ها در شرایطی از 
ایران رفتند که از قبل 

برایشان فضایی طراحی 
شده بود و یک پروژه ی 

هدفمند آغاز شده بود. با 
وجود این، یکی از پلنگ های 

ایرانی در روسیه مرد.
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که اگر یک درصد هم ببر آلوده به مشمشه باشد، می تواند برای بهداشت 
عمومی خطرناک باشد. البته مشخص بود ببر به این بیماری آلوده 

نیست.
خوشبختانه در مهرماه 1394، باالخره در آخرین جلسه ای که با کمک 
دکتر ماکنعلی، دکتر رستمی و دکتر بازرگانی برگزار شد به شکلی 
توانستیم ثابت کنیم ببر آلوده نیست. اگر هم مشکوک به مشمشه است، 
اجازه بدهید در این زمینه آزمایش هایی انجام بدهیم که به نتیجه ای 
قطعی برسیم. خوشبختانه مجدداً از ببر سیبریایی آزمایش بیماری 
مشمشه گرفته شد. در آزمایش اولی که انجام شد، تمام فاکتور ها نشان 
دادند که کاماًل پاک است. هیچ گونه تیتراآنتی بادی ای وجود نداشت، 
هیچ آنتی ژنی جدا نشد و کشت باکتری هم مثبت نبود. نتایج آزمایش 
اول باعث شد آزمایش های بعدی هم انجام نشود و مشخص شود که 
ماده ببر سیبریایی کاماًل سالم و عاری از بیماری مشمشه است. از دو سال 
گذشته، جایگاه استانداردی در باغ وحش تهران ساخته شده بود که 

موفق شدیم ببر را با سالمت به آن جا منتقل کنیم.

ببر  روی  متعددی  آزمایش های  سال  پنج  بوده  نیاز  واقعًا   
انجام شود و یا این که وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی 
می توانستند با توجه با فاکتورهای منفی زودتر به این نتیجه 

برسند؟
متأسفانه در مدت این پنج سال آزمایشی صورت نگرفته است. در این 
مدت، وزارت بهداشت تأکید بر معدوم سازی داشته، ولی برخالف 
تصمیم این وزارت خانه معدوم سازی انجام نمی شد! هیچ بررسی ای در 
خصوص بیماری مشمشه  بر روی این ببر انجام نمی شده و در حقیقت 
دلیلی علمی  مبنی بر معدوم سازی این ببر وجود نداشته است. این 
ببر از پنج سال گذشته هیچ عالمتی از بیماری مشمشه یا فاکتورهای 
مثبت هیچ بیماری دیگری را نیز نداشته است. به جز آزمایش هایی که 
اوایل قرنطینه انجام شد، تا مهرماه امسال هیچ آزمایشی صورت نگرفته 
بود. خوشبختانه در آزمایش اخیر فاکتور ها نشان دادند که این ببر در 

سالمت کامل و به دور از بیماری مشمشه است.

آزمایش ها  آخرین  نتایج  که  است  خوشحال کننده  خیلی 
نشان دهنده ی سالمت »آفتاب«، ماده ببر سیبریایی، هستند. 
آخرین  و  »آفتاب«  فعلی  نگهداری  محل  خصوص  در  لطفًا 

می تواند  مشمشه  گرچه 
عالئم بسیار شدیدی داشته 
گربه سانان  میان  باشد، 
نیست.  کشنده  به راحتی 
گربه سانان  همه ی  بین  در 
آلوده به مشمشه، فقط یکی 
از شیرهای نر آفریقایی و ببر 
سیبریایی نر تلف شدند که 
استفاده ی  دلیل  به  هم  آن  
بیش ازاندازه ی کورتون و در 
نتیجه ضعیف شدن سیستم 
ایمنی بدن آن ها بود. به خاطر 
ببر ماده  نر،  ببر  تلف شدن 
نیز مشکوک اعالم شد و در 
  نهایت سازمان دامپزشکی دستور قرنطینه ی ببر را در فضایی کوچک، 
خارج از باغ وحش تهران، صادر کرد. ببر ماده پنج سال در قرنطینه ماند. 
بررسی وجود بیماری مشمشمه بسیار زمان بر بود، زیرا در گونه ی ببر 
هیچ نمونه ای از این بیماری در دنیا ثبت نشده بود. آزمایشی روی ببر 
سیبریایی ماده انجام شد که امکان اشتباه در آن  وجود داشته است. 
همچنین احتماالً باکتری Burkholderia mallei و بیماری مشمشه در 
محیط وجود داشته و بنابراین سطح آنتی بادی این باکتری در بدن 
ببر باال رفته بوده است. البته متأسفانه آزمایش ها شفاف نیستند و 
مشکالت زیادی دارند. پروسه های مختلفی طی شد. متأسفانه بعضی 
لجبازی های سازمانی دلیل در قرنطینه ماندن ببر بوده است. همچنین، 
به خاطر مشترک بودن بیماری مشمشه بین حیوان و انسان، وزارت 
بهداشت برای پیشگیری از این بیماری و رعایت بهداشت عمومی اصرار 
بر معدوم کردن ببر داشته. در سه سالی که بنده به عنوان دامپزشک 
حیات وحش به باغ وحش تهران آمده ام، بسیار تالش کردیم تا از نظر 
علمی ثابت کنیم که ببر سیبریایی ماده عاری از هرگونه بیماری است و 
بیشتر اوقات با مخالفت وزارت بهداشت مواجه بودیم. با توجه به اهمیت 
حفاظتی این گونه ی ببر در دنیا و ارزش ژنتیکی آن در باغ وحش های 
دنیا، از اتحادیه ی باغ وحش های اروپا و همچنین انگلستان و استرالیا 
پیشنهادهای مختلفی به ایران ارسال شد و با هم جلسات متعددی 
داشتیم. ولی متأسفانه هربار به دِر بسته ی وزارت بهداشت می خوردیم 

متأسفانه در مدت این پنج 
سال آزمایشی صورت 

نگرفته است. در این مدت، 
وزارت بهداشت تأکید 

بر معدوم سازی داشته، 
ولی برخالف تصمیم این 

وزارت خانه معدوم سازی 
انجام نمی شد! هیچ 

بررسی ای در خصوص 
بیماری مشمشه  بر روی 

این ببر انجام نمی شده و در 
حقیقت دلیلی علمی  مبنی بر 
معدوم سازی این ببر وجود 

نداشته است.
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شماره 22 شــجاع در زبــان روســی، را در اســتاربوک  ای.ای.پــی. ثبــت کرده ایــم. 
تصمیم گیــری دربــاره ی آفتــاب بــا اتحادیــه ی باغ وحش هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــیبریایی اســت. ب ــر س ــی. بب ــن  ای.ای.پ ــا و همچنی اروپ
ــن  این کــه آفتــاب در حــال حاضــر حــدوداً ده ســاله اســت، شــاید ای
ــت ژن ببرهــای  ــرای تقوی ــم داشــته باشــند از آن ب ســازمان ها تصمی
ــا  ــد. ب ــی بکنن ــتفاده ی ژنتیک ــا اس ــای دنی ــیبریایی باغ وحش ه س
ــی.  ــا و  ای.ای.پ ــای اروپ ــه ی باغ وحش ه ــم اتحادی ــه تصمی ــه ب توج
ــی  ــال طراح ــم در ح ــران ه ــش ته ــه باغ وح ــیبریایی و این ک ــر س بب
ــر ســیبریایی  ــر ن ــک بب ــا اســت، ی ــگاه ببره ــگاه و گســترش جای جای
ــل  ــران منتق ــش ته ــه باغ وح ــاب ب ــا آفت ــری ب ــرای جفت گی ــد ب بای

ــود. ش
در صــورت موفقیــت جفت گیــری ببــر نــر ســیبریایی و آفتــاب، تولــه 
ــه ی  ــر اتحادی ــر نظ ــتقیماً زی ــد مس ــا می آین ــه دنی ــه ب ــی ک  ببرهای
ــود  ــد ب ــیبریایی خواهن ــر س ــی. بب ــا و  ای.ای.پ ــای اروپ باغ وحش ه

ــرد. ــد ک ــری خواهن ــان تصمیم گی ــا در خصوصش و آن ه

دلیل نام گذاری ماده ببر سیبریایی از “اولسیا« به آفتاب چی بود؟ 
تلفــظ “اولســیا« بــرای ایرانی هــا شــاید کمــی ســخت باشــد 
و ازاین به بعــد ایــن ببــر در باغ وحــش تهــران خواهــد بــود و 
بازدیدکننــدگان و طرفــداران خــودش را خواهــد داشــت. همچنیــن، 
ــه ایــن دالیــل تصمیــم گرفتیــم  ــود. ب پنــج ســال آفتــاب را ندیــده ب

ــم. ــاب بگذاری ــش را آفت نام

وضعیتش در باغ وحش تهران بفرمایید؟
»آفتاب« وضعیتش هر روز نسبت به روز قبل خیلی بهتر می شود. در 
حالت استاندارد، در باغ وحش برای گربه سانان دو جایگاه وجود دارد: 
جایگاه درونی و بیرونی )indoor and outdoor( که دومی، به 
دلیل مدیریت راحت تر جایگاه، برای تغذیه و نظافت در نظر گرفته 

می شود.
آفتاب در دو هفته ای که از قرنطینه به باغ وحش تهران منتقل شده، 
به هیچ عنوان دوست ندارد به جایگاه 
درونی منتقل بشود، زیرا فکر می کند 
این جایگاه همان قرنطینه است. فعاًل 
قرنطینه تحرکی  این که در  به علت 
نداشته و دور از نور خورشید بوده و 
کمبود  کمی  شک  بدون  همچنین 
ویتامین های مختلف دارد، اندام های 
در  ولی  ضعیف اند.  کمی  خلفی اش 
حال حاضر از دارو استفاده می کند 
و روز به روز هم در حال بهبود است. 
وضعیت راه رفتنش بهتر شده و بیشتر 
غذا می خورد. ولی هر چه قدر هم که 
نداشته  تا وقتی تحرک  غذا بخورد، 
باشد، به عضالتش کمکی نمی شود. به 
همین دلیل، شکار زنده در اختیارش 
قرار می دهیم تا اندام های خلفی اش برای تحرک بیشتر تقویت بشوند و 

خوشبختانه خیلی سریع در حال پیشرفت است.

تصمیم باغ وحش تهران درباره ی آفتاب چیست؟
ــا  ــای اروپ ــه ی باغ وحش ه ــود، از اتحادی ــه ب ــه در قرنطین ــی ک از زمان
ــی  ــاظ ژنتیک ــر از لح ــن بب ــه ای ــر این ک ــی ب ــتیم مبن ــه ای داش نام
ارزش بســیاری دارد. بعــد از ایــن مــدت و از زمانــی کــه بــه باغ وحــش 
تهــران منتقلــش کرده ایــم، شــماره ی میکروچیــپ و همچنیــن اســم 
ــای  ــای زیب ــه معن ــی اش، »اولســیا« ب ــدش، آفتــاب، و اســم قبل جدی

تلفظ»اولسیا« برای ایرانی ها 
شاید کمی سخت باشد 
و ازاین به بعد این ببر در 
باغ وحش تهران خواهد 
بود و بازدیدکنندگان 

و طرفداران خودش را 
خواهد داشت. همچنین، 
پنج سال آفتاب را ندیده 
بود. به این دالیل تصمیم 
گرفتیم نامش را آفتاب 

بگذاریم.

پلنگایرانیوتولهاشدرروسیه

پلنگایرانیدرآغوش»پوتین«رییسجمهورروسیه
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نکته ی مهم دیگر آن است که تصویری که 
خیلی  دارند،  پارک  مدیران  از  شکارچیان 
تأثیر بگذارد.  می تواند روی عملکرد آن ها 
بنابراین اعتمادسازی، ایجاد حس تعلق در 
و  تفریح  ایجاد  اشتغال زایی،  شکارچیان، 
کنترل بازار می تواند در کنترل و کاهش شکار 
غیرقانونی در پارک ملی گلستان تأثیرگذار 

باشد.
خسارت های  همواره  غیرقانونی  شکار 
ایران  حیات وحش  به  جبران ناپذیری 
نیز  گلستان  ملی  پارک  است.  نموده  وارد 
از این قاعده مستثنی نیست و همواره به 
مورد  زیستی،  تنوع  باالی  اهمیت  دلیل 
بهره برداری های غیرقانونی، از جمله شکار، 
حیات وحش  مؤسسه ی  است.  گرفته  قرار 
میراث پارسیان از پنج سال پیش مطالعه روی 
پلنگ های پارک ملی گلستان را آغاز نموده و 
در آن از طریق دوربین گذاری، 24 فرد پلنگ 

شناسایی شده است.
در این دوره ی دوربین گذاری از تعداد باالیی 
شکارچی محلی عکس برداری شده که به 
معنای ناامنی منطقه است. به سرقت رفتن 
24 دستگاه دوربین تله ای و بازگشت تعدادی 
از آن ها توسط شکارچیان، گواهی بر این 
ادعاست. تهدید شدن گونه های علف خوار 
و به دنبال آن گوشت خواران بزرگ جثه، از 
جمله پلنگ، به دلیل ناامنی و شکار علت 
شکل گیری این مطالعه، »انگیزه های شکار 
بوده  گلستان«،  ملی  پارک  در  غیرقانونی 

است.
از  نفر   15 با  کیفی،  پژوهش  این  در 
معروف ترین شکارچیان پارک در 8 روستا 
مصاحبه و گفت وگو شد. شکارچیان مخاطب 

مصاحبه ها در محدوده ی سنی 30 تا 69 
سال بودند و اکثریت آن ها شغلی غیر از شکار 
داشته اند. در نتیجه ی گفت وگوها، انگیزه ی 
شکار غیرقانونی در پنج دسته قرار داده شده 
است که هیچ کدام به تنهایی عامل شکار نبوده 
و با یکدیگر هم پوشانی دارند: فقر، تفریح و 
خوشگذرانی، شکار برای بازار، سنت یا شکار 
از روی عادت و شکار برای انتقام از محیط بانان 

که مخرب ترین نوع شکار است.
هم  دست به دست  دسته  پنج  هر  گاهی 
می دهند و فرد را به شکار وامی دارند و گاهی 
انتقام،  انگیزشی  عامل  با  اول  عامل  چهار 
به  توجه  کمی  با  می شوند.  روشن  مجدداً 
دالیل شکار می توان فهمید که بیشتر این 
افراد مالحظاتی اقتصادی و اجتماعی دارند 
گرفت.  را  آن ها  جلوی  زور  با  نمی توان  و 

شکار غیرقانونی در پارک ملی گلستان 

 عطیه تک تهرانی

بیست وچهارمین سمینار حیات وحش، 
با محوریت انگیزه های شکار 

غیرقانونی و خرس سیاه بلوچی 
در ایران، با حضور عالقه مندان و 

کارشناسان برگزار شد.

عکس از: عطیه تك تهرانی

عکس از: شیدا عشایری
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شماره 22

خرس سیاه بلوچی موضوع سخنرانی دوم 
بود که هادی فهیمی با عنوان »مروری بر 
وضعیت خرس سیاه بلوچی در ایران« به آن 
پرداخت. خرس سیاه آسیایی یکی از هشت 
گونه خرسی است که در دنیا وجود دارد. 
زیرگونه ی خرس سیاه بلوچی، که در ایران 
قرار  انقراض  زندگی می کند، در آستانه ی 

دارد.

استان کرمان
در سال 1387 در منطقه ی زریاب، در جنوب 
استان کرمان، از خرس سیاه فیلمبرداری 
می شود که شروعی است برای انجام پروژه ای 
مطالعاتی و پژوهشی بر روی این گونه که تا 
سال 1390 ادامه می یابد. این پروژه روی 
شناسایی زیستگاه های خرس سیاه در استان، 
رژیم غذایی، تعارضات، مطلوبیت زیستگاه و 

برآورد تراکم گونه کار کرده است.
بیشترین مواد غذایی ای که خرس در فصل 
بهار استفاده می کند بنه و پس از آن گیاهان 
علفی و حشرات بوده است. در فصل تابستان، 
از محصوالت باغی بیشتر استفاده می کند 
و بعد از آن بنه. همچنین در پاییز نیز بنه 

باالترین جایگاه را در رژیم غذایی او دارد.
مطالعات مطلوبیت زیستگاه نشان داده است 
که بیش از 40 درصد منطقه ی موردمطالعه 
برای خرس سیاه مطلوب به حساب می آید. 
در مدت مطالعه، شش مورد حمله ی خرس 
به انسان اتفاق افتاده که دو نفرشان زن و بقیه 
مرد بوده اند. مصاحبه با افراد محلی نشان 
داده است که بیشترین زمان برخورد انسان 

با خرس، فصل تابستان است که خرس سیاه 
برای استفاده از مواد غذایی باغ ها به آبادی 

نزدیک می شود.
معرفی  پروژه  این  دستاوردهای  مهم ترین 
اولویت  با  تحت مدیریت  منطقه ی  چهار 
حفاظت از خرس سیاه در استان کرمان، 
آموزش محیط بانان و آموزش و مشارکت 

نوزده همیار محلی بوده است.

استان سیستان و بلوچستان
از سال 1390 تا 1392 پژوهش ها به استان 
سیستان و بلوچستان منتقل می شود که در 
طی آن به تعارضات و رژیم غذایی پرداخته 
دوربین های  نصب  طریق  از  است.  شده 
تله ای و صحبت با جوامع محلی، جمعیت 
خرس بین 33 تا 51 فرد برآورد شده است. 
مواد غذایی مصرف شده تقریباً شبیه رژیم 
که  است  بوده  کرمان  خرس های  غذایی 
بیشترین مقدار را میوه ها، مخصوصاً خرما، 
سپس گیاهان علفی و بی مهرگان و درنهایت 

مهره داران تشکیل می دهند.
تعارض در این استان به دلیل معیشت ضعیف 

شدیدتر است و افراد به خسارِت واردشده 
واکنش بیشتری نشان می دهند. بیشترین 
بوده  پاییز  و  تابستان  فصل  در  رویارویی 
و میزان از دست دادن دام در فصل پاییز و 
تابستان  فصل  در  کشاورزی  محصوالت 

بیشتر بوده است.
پیگیری برای تعلق گرفتن بسته های حمایتی 
به دامداران و کشاورزان خسارت دیده، جلب 
مشارکت جامعه ی محلی شهرستان نیکشهر 
با محوریت صنایع دستی بومی و رویکرد 
حفاظت از این گونه از نمونه دستاوردهای 

این پروژه بوده است.

استان هرمزگان
تیم دیگری در استان هرمزگان بین سال های 
1388 تا 1392 مطالعاتی بر روی این گونه 
و  پراکنش  وضعیت  شامل  که  داده  انجام 
زیستگاه ها، تعارضات و رژیم غذایی است. 
در هرمزگان رژیم غذایی را خرما و بعد از آن 
زنبورها تشکیل می دهند و از دست دادن دام 
و روبه رو شدن با خرس از مهم ترین دالیل 

تعارض هاست.

خرس سیاه بلوچی 

عکس از: مهدی چالنیعکس از: باربد صفایی

عکس از: هادی فهیمی
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نایبندان بود حرکت کردیم. در جاده خاکی 
مسیر در تاریکی شب، خرگوش و روباه و شتر 
دیدیم و گاهی برق چشم هایی که مشخص 
برای دقت  نبود کدام گونه است، هیجانی 
بیشتر به مسیر شبانه می داد. توقف مینی بوس 
و اعالم تماشای آسمان باعث شد همه بر کف 
زمین طاق باز دراز شویم و یاد توصیف شب 
کویر از دکتر شریعتی افتادم. حتی نسیم در 
گذر نیز صدایی گیرا داشت و آسمان گویا برای 
ما چراغانی شده بود و اگر دست دراز میکردی 
شاید ستاره ای یا شهابی در کف دستانت جای 
میگرفت. جذاب ترین بخش آسمان برای من 
دیدن کهکشان راه شیری که چون جاده ای در 
دل تاریکی در مسیر پیاده روی من پهن شده 
بود و باز یاد خالق بی همتای آن افتادم.  این 
دقایق برای همیشه در ذهنم خواهند ماند و در 
اولین سفری که به روستای پدری داشته باشم 

در پشت بام خواهم خوابید.

روستای علی آباد
در ادامه مسیر به سمت محل اقامت رفتیم. 
میزبان پر انرژیمان مرضیه خانم است که باغی 
در این روستا دارد و از معدود اهالی روستا است 
که هنوز هم گهگاهی همراه پسرش به خانه و 
مزرعه خود در علی آباد سر میزند. خانه ی خود 
را در این روستای متروکه در اختیار ما قرار داده 
بود بدون برق، آب لوله کشی، گاز و تلفن. آب از 
قنات می آوردیم و چای و غذاها را بر روی آتش 

هیزم تهیه میکردیم.
صبح روز دوم را با عکاسی از بیداری خورشید 
از پس کوه، و بعد از آن قوچ و میش هایی که از 

اطالع رسانی تور آموزشی انجمن یوزپلنگ 
ایرانی، زمینه سفر به دل کویر ایران، جهت 
بازدید از پناهگاه حیات وحش نایبندان شد. 
مقصد شهرستان طبس در استان خراسان 
نایبندان  خاص  ویژگی  جنوبی  است. 
دورافتادگی کامل آن و محصور شدنش از 
هر سو توسط کویر است. نایبندان منطقه ای 
حداقل  و  انسانی  تعارضات  کمترین  با 
فعالیت های صنعتی و کشاورزی است و این 
شرایط طبیعی نسبتاً بکری را برای جانوران 

پناهگاه فراهم آورده است.
بهترین زمان برای سفر به دل کویر فصل پاییز 
و ابتدای بهار است و ما در بهترین زمان در کویر 
بودیم. سفر ما از تهران و با قطار شروع شد و ادامه 

راه در جاده راور به طبس با مینی بوس...
باید بگویم راهی دور در  در توصیف کویر 
افقی بی پایان که خورشید طالیی در دل آبی 
آسمانش تابیدن بی مثالی دارد. تماشای این 
چشم انداز در طبیعت برای من که در کنار کویر 
زندگی کردم و هرگز این شگفتی خدا را به این 
وسعت ندیده بودم هیجان انگیز تر از همسفرانم 
بود و به این باور رسیدم که جاده های کویری با 
تک درخت های طاق و گز و گاهی باغهای پسته 
دست کاشت انسان، دل انگیزی خاصی دارد. 
سمت دیگر جاده زرند به راور، یکی از جاذبه 
های زمین شناسی وجود دارد که به صورت 
دیواره ای با الیه های رنگارنگ طالیی و قرمز 
و کبود کنار هم ایستاده بودند که در یک قاب 
از کادر دوربین جا نشدند. در نقاط مختلفی بر 

روی بلندی ها، برج های دیده بانی از گذشته 
های دور هنوز پا برجا است. با صدای یکی از 
همراهان همه چشمانمان به آسمان برگشت و 
شاهد پرواز دو عقاب دشتی بودیم که گویا فقط 
به خاطر ما به این مکان آمده بودند، چند دقیقه 
ای باالی سر ما و در قاب دوربین های عکاسی 

در حال پرواز بودند.

ردپای جبیرها در جنگل عراقی
کمی از ظهر گذشته بود که به جنگل عراقی 
رسیدیم و با دو تن دیگر از همراهان تور و 
میزبانمان آشنا شدیم. مرضیه خانم میزبان ما 
برای ناهار کله جوش آماده کرده بود و پس از آن 
به میان جنگل رفتیم، ردپای جبیر و نخل هایی 
مورد  احشام  برای  فقط  محصوالتش  که 
استفاده قرار میگرفت، فراوان بود و تک درخت 
کهنسالی وجود داشت که میشد مانند خانواده 
دکتر ارنست خانه ی درختی بزرگی داخل آن 
ساخت! اینجا قرار بود جبیر ببینیم. هر چند 

ردپاها تازه بود اما خود جبیرها را ندیدیم.
در جنگل عراقی چشمه آب گرم طبیعی از دل 
سنگی جاری بود که به نیزاری ختم می شد. در 
طول مسیر رسوبات گوگرد و نمک به رنگ های 
سبز و زرد، زیبایی خاصی به جویبار داغ این 
جنگل می داد. غروب سرخ خورشید در دل 
آسمان در کنار نخل های جنگل عراقی در 

دوربین های ما ثبت شد.

شب کویر
به سوی محل اقامت خود در روستای متروکه 
علی آباد که در دل پناهگاه حیات وحش 

رهگذری در نایبندان
سفری آموزشی تفریحی با هدف

کمک به محیط زیست

روستای متروکه علی آباد - عکس از: محمد گائینیحبیبه زیدآبادی
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ما سحر خیز تر بودند و آمده بودند تا باغ مرضیه 
خانم را به تاراج ببرند، آغاز کردیم.

مرضیه خانم در جلوی خانه خود باغی دارد که 
مدتی است چراگاه حیات وحش منطقه شده 
است. حیوانات را دوست دارد و بارها و بارها آن ها 
را زبان بسته خطاب می کند اما در عین حال 
عصبانی است که محصولش را از بین می برند. 
از محیط زیست شاکی است و انتظار دارد 
برایش کاری بکنند. چند بار عبارت حیوانات 
محیط زیست را به کار می برد و گویا با آن ها هم 

زیستی مسالمت آمیزی ندارد!
ابتدای سفر " محمد گائینی" تورلیدر انجمن 
برایمان توضیح داد که اقامت در علی آباد علی 
رغم امکانات پایین دلیل مشخصی دارد. ما 
قصد داریم با اجاره خانه و سفارش غذا و خرید 
صنایع دستی از مرضیه خانم و هم والیتی هایش 
به آن ها نشان بدهیم که اگر این قوچ و میش 
ها محصولش را خراب می کنند اما حضور 
گردشگری که برای تماشای همین حیوانات 
می آیند می تواند خسارت را جبران کند. حس 
خوبی دارم از این که این سفر لذت بخش قرار 
است برای مردم و حیات وحش این منطقه 

مفید باشد.

پیش به سوی دوربین ها
 همگی بدون استفاده از هر ماده ی بو زایی مانند 
کرم و عطر به دل پناهگاه حیات وحش رهسپار 
شدیم، محیط بان نیز همسفر ما شد. تا جایی 

که می شد با مینی بوس رفتیم و در طی مسیر 
همگی از پنجره ها بیرون را نظاره گر بودیم و 
دوربین به دست که ناگاه قوچی با حداقل 17 
میش در اطرافش بر روی بلندی ها دیدیم، 
توقف کرده و با دوربین های عکاسی، شکاری 
و تلسکوپ این گله ی وحشی را در فصل 
مستیشان نگاه میکردیم، بار دیگر یک قوچ و 
دو میش در کنار مینی بوس ما در حال دویدن 
بودند که ناگاه از ما پیشی گرفته و عرض جاده 
را فقط با یک جهش رد کردند، به سرعت باد از 
کوه باال رفتند و زمانی که احساس کردند زمین 

زیر پایشان مکان امنی است توقف کردند. 
پیاده روی خود را به سمت گردنه ای که یکی 
از دوربین تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی در 
آنجا کار گذاشته شده بود شروع کردیم. در 
طی مسیر رد پای حیوانات متعددی را دیدیم 
و صدای تیهو، پرواز غراب ها و وزش باد تنها 
موسیقی های مان بودند. در کنار درختی شاخ 
های قوچی 12 ساله که طعمه یوز شده بود 
و شاخ های یک کل 7 ساله، دقایقی ما را به 

استراحت واداشت.
باالخره به دوربین تله ای انجمن رسیدیم. چک 
کردن حافظه دوربینی که از  یک ماه پیش هر 
گونه رفت و آمدی را در این منطقه ثبت کرده 
بود بسیار هیجان انگیز بود." آرش مودی" از 
را  ها  فایل  انجمن  بیرجندی  کارشناسان 
روی تبلت ریخت و چندین قطعه 30 ثانیه ای 
فیلم برداری از قوچ و میش و روباه و شاه روباه و 

کبک را نظاره کردیم و به ناگاه با دیدن یوز در 
قاب دوربین همگی با هیجانی فراوان فریادی 
از شوق سردادیم. حضور باشکوه و 30 ثانیه ی 
فراموش نشدنی در ساعت 7 و48 دقیقه صبح 
اول مهر 94 به ثبت رسیده بود. حرکت به موقع 
یوزپلنگ آسیایی و کادر مناسبی که یوز درون 
آن قرار گرفت با پس زمینه ای از کوههای  
اطراف و نور صبحگاهی این قطعه فیلم را 

دیدنی کرده بود.

چهار محیط بان برای دومیلیون 
هکتار!

در هنگام ناهار و صحبت با محیط بان منطقه 
متوجه شدم، این پناهگاه حیات وحش که 
بیش از دومیلیون هکتار وسعت دارد فقط 
4 محیط بان و تنها یک ایستگاه محیط بانی 
دارد که هر دو نفر 6 شبانه روز شیفت کاری 
دارند و در ماه فقط 30 لیتر سهم بنزین برای 
موتورسیکلت خود برای گشت زنی دارند که 
اگر بخواهند کامل گشت زنی کنند طی سه 
روز این بنزین را می سوزانند. هیچ کدام اسلحه 
ندارند و خوش شانسی شان این است که مردم 
منطقه غریب به اتفاق طبیعت دوست هستند و 

در همه حال در کنار محیط بانان هستند.
پس از صرف ناهار، تمامی همسفران زباله های 
خود را دوباره در کوله ها یا بر دست به همراه 
خود به مینی بوس رساندند تا طبیعت بکر این 
منطقه که در طول مسیر حتی یک تکه زباله 

ندیدیم را بهم نزنیم.

آب بنه
به سوی روستای بدون سکنه آب بنه رفتیم و 
در بلندی کنار قلعه ی این روستا غروب زیبایی 
را دوباره تجربه کردیم. شب هنگام و در منزل 
مرضیه خانم کارشناسان انجمن به شناسایی 
یوز پلنگی که فیلم آن توسط دوربین تله ای 
ثبت شده بود پرداختند و با بررسی خال هایش 
مشخص شد که یوز پلنگ نر به نام "پویان" 
است که همیشه بین این جا و دره انجیر در 

سفر است.
روز آخر سفر برای بازدید  قلعه مک شور و 
روستای نایبند راهی می شویم و پس از تماشای 
ماسوله کویر، راه بازگشت به سمت طبس و از 

آن جا خانه و کاشانه خویش می گیریم.

دسته قوچ و میش ها - عکس از: محمد گائینی

روستای متروکه علی آباد - عکس از: محمد گائینی
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 بهار توفیقی

-

حیاتی  ابزاری  تله ای؛  دوربین های 
برای کشف زندگی پلنگ ها

مشاهده ی پلنگ ها و سایر گوشتخواران در 
طبیعت بسیار دشوار است و از همین رو، 
برای کسب اطالعات درباره ی رفتار و جمعیت 
به فّناوری های پیشرفته نیاز داریم تا بتوانیم 
برای حفاظت از آن ها در طبیعت برنامه ریزی 
مؤثرتری بکنیم. یکی از این ابزارهای ارزشمند 
دوربین تله ای است که اطالعات ارزشمندی 
و سایر  پلنگ ها  رفتار  و  موقعیت  درباره ی 
گونه ها در اختیار ما قرار می دهد. تصاویر 
به دست آمده از این دوربین ها موقعیت و مسیر 
حرکتی جانوران را به ما نشان می دهد و به 
ما کمک می کند بفهمیم که آیا تالش های 
حفاظتی توانسته اند نتایج اثربخشی داشته 

باشند. 
در هر منطقه، به طور متوسط 20 تا 40 دوربین 
مختلف به مدت حداقل دو ماه نصب می کنیم 
جانوران،  وضعیت  از  تصویری  بتوانیم  تا 
و  تعداد  مانند  گوشتخواران،  به خصوص 
جابه جایی ها به دست آوریم. تالش می کنیم 
این فّناوری پیشرفته و رایج در دنیا را در هر 
منطقه ای که امکان پذیر باشد به کار بندیم، زیرا 

هر چیزی وقتی پسوند »ایرانی« می گیرد 
پیدا  دیگری  معنی  ایرانیان  برای  بالطبع 
ایرانی،  ماهواره ی  اواخر  این  مثاًل  می کند. 
ایرانی  موبایل  گوشی  ایرانی،  فضاپیمای 
را داشتیم. یا پیش از آن تمدن ایرانی، فرش 
ایرانی، غذای ایرانی، زعفران ایرانی، باغ ایرانی، 
اقلیم ایرانی و اینک، پلنگ ایرانی. با این حال، 
درباره ی این گونه ی جذاب کمتر بررسی دقیق 
علمی صورت گرفته و ما حتی به درستی 
نمی دانیم چه تعداد از آن را در ایران داریم. 
فقدان دانش علمی در این زمینه می تواند 
انجام هر گونه اقدام حفاظتی را با چالش روبه رو 
کند، زیرا بدون دانستن جمعیت پلنگ و 
نیازهای آن چه طور می توان برای برآورده شدن 
نیازهای آن برنامه ریزی نمود و درعین حال 
تأثیر اقدامات حفاظتی را بر جمعیت پلنگ ها 
ارزیابی کرد؟ از همین رو، پاسخ دادن به این 
چالش دیرینه در قالب »پروژه ی پلنگ ایرانی 
در شمال شرقی ایران« یکی از اهداف پراولویت 
قرار گرفت تا بتوان به ارتقای حفاظت از پلنگ 

در مناطق مختلف کمک نمود.

 محمدصادق فرهادی نیا

 در هر منطقه، به طور
 متوسط  ۲۰  تا 4۰ دوربین
 مختلف به مدت حداقل
 دو ماه نصب می کنیم
 تا بتوانیم تصویری
 از وضعیت جانوران،
 به خصوص گوشتخواران،
 مانند تعداد و جابه جایی ها
به دست آوریم

@WILDCRU/ICS/DOE/PANTHERA

@WILDCRU/ICS/DOE/PANTHERA

جمعیتی بزرگ تر از تصور اولیه 
نتایج نخستین دور سرشماری پلنگ ها در شمال شرقی ایران
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تشکر و قدردانی
اداره ی  صمیمانه ی  همکاری  از  دارد  جا 
اسفراین  شهرستان  محیط زیست  حفاظت 
و اداره ی کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی و همچنین دفترهای حیات وحش و 
تنوع زیستی و مدیریت شکار و صید سازمان 
این  پیشبرد  برای  محیط زیست  حفاظت 
پروژه تشکر و قدردانی گردد. همچنین باید از 
همراهی های آقایان فخرانی، فرجی، مرادیان، 
زحمتی،  علیزاده،  سجاد  باکنگ،  گریوانی، 
منفردی،  شاکری،رستگار،  علیزاده،  وهب 
زاده،  فروغ  احمدی،  حسینی،شاهمرادی، 
عفت شاهی، ایمانی، حسین زاده و سیرغانی 

سپاسگزاری کرد.

بدون اطالعات کافی امکان کسب اطمینان از 
ندارد.  وجود  برنامه های حفاظتی  موفقیت 
تصاویر به دست آمده را کار شناسان ما تجزیه 
و تحلیل می کنند. هر تصویر از پلنگ با سایر 
تصاویر موجود در بانک عظیم تصاویر مقایسه 
می شود تا آن فرد شناسایی شود. پلنگ ها 
دارای الگوی خال هایی هستند که مانند اثر 
انگشت در هر فرد منحصر است. به این طریق 
می توان تعداد آن ها را کشف کرد. همچنین 
تصاویر دارای زمان هستند، پس الگوی زمانی 
فعالیت این گونه ها نیز قابل سنجش است. 
بدون این تصاویر نمی توان به درستی فهمید 
کدام منطقه برای زیست پلنگ ها مناسب و 

نیازمند حفاظت است.

محل اجرای پروژه
برآورد  برای  پروژه،  این  نخست  فاز  در 
جمعیت پلنگ ها، دو پارک ملی سالوک و 
ساریگل میزبان این تالش بودند. این مناطق 
کوهستانی اند و عموماً از آب و هوای معتدل 
نیمه خشک برخوردارند. همچنین، این مناطق 
از زیستگاه های اصلی قوچ و میش اوریال در 

شمال شرقی ایران محسوب می شوند و در 
کنار آن، کل و بز و خوک وحشی نیز زیست 
می کند. این سه گونه مهم ترین طعمه های 
پلنگ ایرانی، بزرگ ترین گربه سان فعلی ایران، 

را در این مناطق تشکیل می دهند. 

نتایج مقدماتی
اواخر مهرماه لغایت پایان آذرماه 1394،  از 
تعداد 40 دستگاه دوربین تله ای پیشرفته در 
این دو منطقه نصب شد و در پایان بیش از 
200 تصویر از پلنگ ها به دست آمد. مقایسه ی 
خال های پلنگ نتایجی باورنکردنی در اختیار 
تیم پروژه قرار داد. در پایان حداقل 11 پلنگ 
مختلف در پارک ملی ساریگل و 10 پلنگ در 
پارک ملی سالوک تصویربرداری شد که در نوع 
خود جمعیت بزرگی محسوب می شود. این 
درحالی  است که اکثر مناطق حفاظت شده در 
کشور جمعیت پلنگ کوچک تری دارند و به 
ندرت از 10 فرد فرا تر می رود. نکته ی قابل توجه 
آن  است که محیط بانان و کار شناسان مجرِب 
این مناطق انتظاِر حضور 4 تا 7 پلنگ را در 
درحالی که  داشتند،  ساریگل  منطقه ی 
جمعیت واقعی پلنگ در این منطقه یک و نیم 
برابر تصور عمومی بود. همچنین در سالوک 
انتظار جمعیتی بالغ بر 9 تا 13 فرد می رفت 
که جمعیت به دست آمده در این پژوهش با 
آن منطبق است. نتایج مقدماتی این پروژه با 
محیط بانان، کار شناسان و مدیران اداره ی کل 
به  حفاظت محیط زیست خراسان شمالی 
اشتراک گذاشته شده و درباره ی رهیافت های 
به  بتوان  تا  است  آن بحث شده  حفاظتی 
پیشبرد حفاظت از پلنگ و سایر گونه ها در 

این دو منطقه کمک کرد.

 مقایسه ی خال های پلنگ ها،
 نتایجی باورنکردنی در
 اختیار تیم پروژه قرار
 داد. در پایان حداقل ۱۱
 پلنگ مختلف در پارک
 ملی ساریگل و ۱۰ پلنگ
 در پارک ملی سالوک
 تصویربرداری شد که در
 نوع خود جمعیت بزرگی
محسوب می شود

برگزاری اولین 
مسابقه عکس 
دوربین تله ای 

ایران
انجمن یوزپلنگ ایرانی اولین 

مسابقه عکس دوربین  تله ای ایران 
با عنوان »پلنگ ها در قاب 

تصویر« را برگزار می کند.
مسابقه دوربین های تله ای به 

صورت اینترنتی برگزار می شود 
و کاربران فارسی زبان در هر 

نقطه ای از دنیا امکان رای دهی 
به عکس های منتخب را خواهند 
داشت. طی این مسابقه، بهترین 

عکس های دوربین های تله ای که از 
سرشماری پلنگ ها به دست آمده 

است، به رای عمومی گذاشته می 
شود. برای شرکت در این مسابقه به 
آدرس Cameratrap.ir  مراجعه 

فرمایید.
@WILDCRU/ICS/DOE/PANTHERA
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ــای  ــواع گونه ه ــت و ان ــی اس ــی غن ــر و حیات وحش ــی بی نظی طبیعت
گیاهــی و جانــوری منحصربه فــرد را در خــود جــای داده. امــا 
ــارک هرســاله  ــن پ ــد. ای گرگ هــای یلواســتون داســتان دیگــری دارن
ــا از  ــت و گرگ ه ــش اس ــدان حیات وح ــیاری از عالقه من ــرای بس پذی
مهم تریــن دالیــل جــذب گردشــگران بــه ایــن نقطــه هســتند. عــالوه 
ــده در  ــه ش ــه تهی ــن منطق ــت ای ــه از طبیع ــتند هایی ک ــر آن، مس ب

ــع در  ــی یلواســتون، واق ــارک مل پ
ــی از  ــده، یک ــاالت متح ــمال ای ش
غنی تریــن مناطــق بــه لحــاظ 
حیات وحــش اســت و اولیــن 
در  حفاظت شــده  منطقــه ی 
ــناخته  ــن ش ــره ی زمی ــر ک سراس
دارای  یلواســتون  می شــود. 

گرگ ها چگونه رفتار 
رودخانه را تغییر 

دادند؟

 احسان سلیمانی

nps :پارک ملی یلواستون - عکس از ، canyon آبشار

گله ی 8mile، یکی از قدیمی ترین گله های حال حاضر در یلواستون - عکس مربوط به: پروژه ی تحقیقاتی گرگ های یلواستون
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ــش  ــث افزای ــود باع ــده و خ ــش درآم ــه نمای ــور ها ب ــیاری از کش بس
ــای  ــه گرگ ه ــل توج ــداد قاب ــده اســت. تع ــا ش ــن گرگ ه ــهرت ای ش
یلواســتون، ظاهــر زیبــا، وزن زیــاد و جثــه ی بزرگشــان از جملــه 
ویژگی هــای آن هاســت. امــا ایــن تنهــا دلیــل شــهرت آن هــا نیســت! 
بلکــه بازگشــت دوبــاره ی آن هــا بــه طبیعــت اســت کــه ایــن گرگ هــا 
را تــا ایــن حــد محبــوب کــرده اســت. گرگ هــا از ســال 1926 
ــرض  ــتون منق ــه ی یلواس ــت منطق ــال در طبیع ــاد س ــدت هفت ــه م ب
ــئوالن  ــه ی مس ــالش بی وقف ــا ت ــال 1995 ب ــه س ــا این ک ــدند، ت ش

ــزی  ــت مرک ــه ی دول ــت همه جانب ــارک و حمای پ
ــت بازگشــتند  ــه طبیع ــاره ب ــاالت متحــده دوب ای
ــزوده  ــا اف ــداد آن ه ــه تع ــاله ب ــروز هرس و تابه ام
ــه  ــا ب ــدن گرگ ه ــروژه ی بازگردان ــده اســت. پ ش
ــای  ــناس ترین پروژه ه ــی از سرش ــتون یک یلواس
حیات وحــش اســت؛ چــرا کــه ایــن پــروژه عــالوه 
بــر احیــای نســل گرگ هــا بــه رشــد ســایر 
ــی  ــل توجه ــک قاب ــز کم ــه نی ــای منطق گونه ه

ــت. ــوده اس نم
در هفتــاد ســال غیبــت گرگ هــا ، تعــداد 
گوزن هــای پــارک بــه طــور چشــمگیری 
افزایــش پیــدا کــرد، به شــکلی که حتــی بــا 

ــته  ــان کاس ــرعت رشدش ــا از س ــداوم آن ه ــکار م ــان و ش ــت انس دخال
ــان  ــرای بی رویه ش ــا چ ــه را ب ــی منطق ــش گیاه ــا پوش ــد. گوزن ه نش
تقریبــاً از میــان بــرده بودنــد. بــا بازگشــت گرگ هــا ایــن رونــد تغییــر 
ــا  ــت آن ه ــرل جمعی ــا کنت ــردن گوزن ه ــا شــکار ک ــا ب ــت. گرگ ه یاف
ــی  ــم طبیع ــا نظ ــد آن ه ــه زادوول ــه طوری ک ــد؛ ب ــت گرفتن را در دس
ــوزن   ــر گ ــا ب ــر گرگ ه ــب مهم ت ــه مرات ــر ب ــت. تأثی ــود را بازیاف خ

تغییــر عادت هــای آن هــا بــود. گرگ هــا بــه طــور طبیعــی در دامنــه ی 
کــوه، به ویــژه در دره هــا، شــکار می کننــد و ایــن ویژگــی باعــث شــده 
ــا  ــه دام  گرگ ه ــی ب ــه در آن به راحت ــی ک ــه مناطق ــر ب ــا دیگ گوزن ه
ــا و  ــا از دره ه ــوچ گوزن ه ــا ک ــب ب ــد! بدین ترتی ــا نگذارن ــد پ می افتن
ــو  نقل مــکان بــه ســمت ارتفاعــات ، پوشــش گیاهــی ایــن مناطــق از ن
ــج  ــی طــی شــش ســال پن ــارک در بخش های ــان پ ــا شــد و درخت احی
برابــر رشــد نمودنــد! دره هــای بایــر بــه ســرعت تبدیــل بــه جنگل هــای 
انبــوه شــدند و ســپس نوبــت پرنــدگان مهاجــر بــود کــه ایــن جنگل هــا 
ــدا از  ــد. ج ــاب کردن ــود انتخ ــن خ ــرای مأم را ب
پرنده هــا، بــر جمعیــت ســگ های آبــی کــه 
ــد نیــز  ــه خــوردن درخــت عالقــه ی بســیار دارن ب
ــگ های  ــت س ــش جمعی ــا افزای ــد. ب ــزوده ش اف
آبــی، تعــداد آبگیرهایــی کــه می ســازند افزایــش 
ــی  ــه مکان ــل شــدند ب ــا تبدی ــن آبگیر ه ــت. ای یاف
ــدگان  ــا، خزن ــا، ماهی ه ــع مرغابی ه ــرای تجم ب
و دوزیســتان. بــا رشــد گیاهــان، به ویــژه تمشــک، 
ــر ســر  ــا گــرگ ب ــری ب ــه جــای درگی ــا ب خرس ه
ــتند و از  ــی گذاش ــق جنگل ــه مناط ــا ب ــکار، پ ش
گیاهــان تغذیــه کردنــد. بــا رشــد منظــم گیاهــان 
در دره هــا، از فرســایش خــاک کاســته شــد و 
ــاری  ــد، مج ــر ش ــز کمت ــا نی ــیر رودخانه ه ــم مس ــه پیچ وخ درنتیج
رودخانه هــا باریک تــر شــد و بدین ترتیــب، آبگیرهــای بیشــتری 
شــکل گرفتنــد. ایــن امــر بــرای رشــد حیات وحــش اهمیــت 
ــا  ــار رودخانه ه ــا رفت ــه گرگ ه ــد ک ــه ش ــت و این گون ــزایی داش به س

ــد! ــر دادن را تغیی

پروژه ی بازگرداندن 
گرگ ها به یلواستون یکی از 
سرشناس ترین پروژه های 
حیات وحش است؛ چرا که 
این پروژه عالوه بر احیای 

نسل گرگ ها به رشد سایر 
گونه های منطقه نیز کمک 

قابل توجهی نموده است.

animaljam :کشمکش گرگ ها و کایوت ها، امری طبیعی در یلواستون - منبع
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پیگیری کرد.
وی با اشاره به نهایی شدن کار نقاشی یوزپلنگ ایرانی بر روی دو فروند 
هواپیمای مسافرتی این شرکت اظهار کرد: در حال حاضر دو هواپیمای 
ایرباس 320 و ایرباس 300-600 هواپیمایی معراج با استفاده از نقش 

یوزپلنگ ایرانی پرواز می کنند.
مهرآور با بیان اینکه این طراحی برای نخستین بار در جهان اتفاق 
می افتد اظهار کرد: در گذشته برخی ایرالین های خارجی با طرح های 
موقت این گونه نمادها را به تصویر کشیده بودند اما هواپیمایی معراج 
برای نخستین بار توانسته یک طرح دایمی برای این موضوع تصویب 

کند.

اولین  ایرانی،  یوزپلنگ  ملی  روز  گرامیداشت  نهمین  با  زمان  هم 
هواپیمای مسافربری با طرح یوزپلنگ آسیایی در آسمان ایران پرواز 

کرد.
این حرکت فرهنگی توسط هواپیمایی معراج و با همکاری انجمن 
یوزپلنگ ایرانی شکل گرفته است. هواپیمای Airbus a320  متعلق 
به شرکت هواپیمایی معراج در طول شش ماه گذشته در خطوط 

مختلف هوایی ایران به پرواز در آمده است.
هواپیمایی معراج در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، از زمستان 
سال گذشته فعالیت های فرهنگی و آموزشی مشترک خود با انجمن 
یوزپلنگ ایرانی را آغاز کرده و تا کنون در چندین شماره از نشریه داخلی 
خطوط پروازی معراج نیز با نشر مطالب و عکس هایی از یوزپلنگ ایرانی 
و حیات وحش ایران، در جهت فرهنگ سازی عمومی تالش کرده 

است.
خبر جدید این که دومین هواپیما نیز برای خطوط خارجی در نظر 

گرفته شده است و در سفرهای نوروزی رونمایی می شود.
کاپیتان علی مهرآور، معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی معراج ضمن 

بیان این خبر تصریح کرد:
 از چند ماه قبل روابط عمومی شرکت هواپیمایی معراج در راستای 
پیگیری اهداف زیست محیطی خود در جهت حمایت از توسعه پایدار، 
طراحی نقش یوزپلنگ ایرانی بر روی هواپیماهای مسافربری خود را 

پرواز یوزپلنگ ایرانی در آسمان

دومین هواپیمای یوزپلنگی
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به احتمال زیاد، به همین دلیل به کشور شوروی نیز آورده شده و از طریق 
کشور آذربایجان وارد نواحی شمال و شمال غرب ایران شده است. عامل 
اصلی بازدارنده ی این گونه برای گسترش مناطق حضور، یخبندان های 

دوره ای در نواحی زیست این گونه است.
طبق مشاهدات ذکر شده در راهنمای صحرایی پستانداران ایران، 
نوشته ی مهندس هوشنگ ضیایی، این گونه تابه حال در آستارا، تالش، 
جلفا و تاالب آق گول و حواشی رود ارس مشاهده شده است. این اولین 
بار است که از آن در شمال ذخیره گاه زیست کره ی ارسباران و اطراف 

رودخانه ی ارس عکسبرداری شده است.

نوتریا )myocastro coypus( گونه ای ساکن در منطقه ی آمریکای 
جنوبی و نواحی کارائیب است، با طول 42 تا 63 سانتی متر. تنها گونه از 
خانواده ی myocastoridae است و در مناطق تاالبی و نواحی " آرام 
رودها "  زیست می کند. از گیاهان آبزی تغذیه می کند و معموالً در تمام 
طول سال امکان تولیدمثل دارد و در هر زایمان یک تا دوازده بچه می زاید. 
در شش ماهگی بالغ می شود و معموالً در اجتماع و گروهی زندگی می کند. 
نوتریا به کشورهای دیگر آورده شده تا از پوستش استفاده شود. در برخی 
نواحی با سوء مدیریت و فرار این گونه  از اسارت، در ناحیه هایی از اروپا و 

آسیا، به صورت کلنی های وسیعی پراکندگی یافته اند.

رکورد گونه ی غیربومی نوتریا در شمال ارسباران 

 بهنام قربانی
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اســت.
نداشــتن اطالعــات کافــی ، در زمینــه ی 
و  جانــوری  گونه هــای  بوم شناســی  
عواملــی کــه زندگــی  ایــن حیوانــات را 
تحــت تأثیــر قــرار می  دهنــد، موجــب 
می  گــردد.  صحیــح  مدیریــت  عــدم 
ــتراتژی های  ــداف اس ــی  از اه ــن، یک بنابرای
ــه دســت آوردن  حفاظــت از حیات وحــش ب
ــت  ــالش  در محافظ ــرای ت ــت ب ــش اس دان
از گونه هــای جانــوری. لــذا حفاظــت از 
گونه هایــی  کــه از نظــر معیــار جهانــی  
ــی   ارزش  ــطح داخل ــی  در س ــد، ول باارزش ان
پایینــی دارنــد، یکــی  از مهم تریــن مســائلی  
اســت کــه در محافظــت از تنــوع گونــه ای در 
ــق  ــردد. مناط ــرح می  گ ــر مط ــر حاض عص
حفاظت شــده در سرتاســر دنیــا یکــی  از 
مهم تریــن ابــزار حفاظــت از گونه هــای 

دوربین هــای تلــه ای ابــزار ارزشــمندی 
ــات مفیــدی  ــد اطالع هســتند کــه می  توانن
در مــورد گونه هــای مختلــف جانــوری 
و گروه هــای متنــوع انســان از جملــه 
غیرمجــاز،  شــکارچیان  محیط بانــان، 
مــردم محلّــی و گردشــگران در اختیــار 
اطالعــات  دهنــد.  قــرار  پژوهشــگران 
مختــص گونه هــای جانــوری عبارت انــد 
از: غنــا )تعــداد گونه هــا در محــل مــورد 
مطالعــه(، الگــوی حرکتــی ، محــل زندگــی ، 
ــد  ــا نداشــتن، فرزن ــگ، جفــت داشــتن ی رن
ــلیدن(،  ــدن )ش ــتن، لنگی ــا نداش ــتن ی داش
ــر زخــم و غیــره. اطالعاتــی  کــه در  ســایز، اث
ــای  ــوری و گروه ه ــای جان ــر دوی گونه ه ه
انســانی  مشــترک هســتند عبارت انــد از: 
ــی.  ــور فصل ــم و حض ــی، تراک ــع، فراوان توزی
تشــخیص گروه هــای انســانی  نیــز بــا 

ــتن  ــا و داش ــی لباس ه ــاهده ی گوناگون مش
یــا نداشــتن ســالح صــورت می  پذیــرد. 
ــای  ــتفاده دوربین ه ــا اس ــه ب ــی ک اطالعات
بــرای  می شــود،  جمــع آوری  تلــه ای 
انجــام کارهــای حفاظتــی، از اهمیــت 
ــن  ــه تخمی ــرا ک ــد. چ ــژه ای برخوردارن وی
جمعیــت در منطقــه ای پهنــاور عملــی  
ــروی انســانی   ــد نی ــر و نیازمن اســت وقت گی
فــراوان. لــذا ترجیــح پژوهشــگران بــر 
ــه ای  ــل را در منطق ــن عم ــه ای ــت ک آن  اس
از  ســپس  و  بدهنــد  انجــام  کوچــک 
اطالعــات به دســت آمده بــرای مناطــق 
ــی   ــن در حال ــد. ای ــتفاده کنن ــر اس بزرگ ت
ــتفاده  ــف اس ــاط ضع ــی از نق ــه یک ــت ک اس
از ایــن دوربین هــا فاصله هــای طوالنــی  
بیــن جایگاه هــای دوربین هــای تلــه ای و 
ــق  ــی  مناط ــاده در برخ ــوِد ج ــن نب همچنی

نقش تکنولوژی در افزایش 
 جمشید پرچی زادهکارآیی مناطق حفاظت شده  

دوربین تله ای استتار شده در میا  ن سنگ ها - عکس از جمشید پرچی زاده
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 جمشید پرچی زاده

ــد و  ــمار می  آین ــه ش ــی ب ــوری و گیاه جان
تأمیــن امنیــت ایــن مناطــق بــه مســئله ای 
ــی  ــت. در مناطق ــده اس ــل ش ــی  تبدی حیات
می  شــوند،  مدیریــت  به خوبــی   کــه 
جمعیــت گونه هــای جانــوری افزایــش 
یافتــه و در نتیجــه می تــوان از کاهــش و 
ــات جلوگیــری کــرد.  نهایتــاً انقــراض حیوان
ایــن درحالــی  اســت کــه کارآیــی  ایــن 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــدرت م ــه ن ــق ب مناط
می  گیــرد. بــرای ارزیابــی بهتــر کارآیــی  
بــه دو  مناطــق حفاظت شــده، پاســخ 

ــت: ــی اس ــر الزام ــش زی پرس
ــدازه در  ــه چــه ان ــه ای و ب ــوع گون 1.    چــه تن

مناطــق حفاظت شــده وجــود دارد؟
ــه درســتی   ــا مناطــق حفاظت شــده ب 2.     آی

ــوند؟ ــت می  ش مدیری
ســؤال،  دو  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای 
دوربین هــای تلــه ای نقــش پررنگ تــری 
یک پنجــم  می  گیرنــد.  خــود  بــه 
گونه هــای پســتاندار دنیــا بــه علــت 
از قبیــل شــکار  فعالیت هــای انســان، 
در  زیســتگاه،  تخریــب  و  غیرمجــاز 
خطــر انقــراض قــرار گرفته انــد. پاســخ 
ــان  ــای انس ــن فعالیت ه ــه ای ــتانداران ب پس
تغییــر رفتــار و محیــط زندگــی  خــود 
اســت. یکــی  از ایــن فعالیت هــا شــکار 
غیرمجــاز نــام دارد و بــه ایــن صــورت تعریف 
ــث  ــه باع ــدی ک ــل تعم ــر عم ــود: »ه می ش
ــت  ــرای محافظ ــده ب ــن ثبت ش ــض قوانی نق
از گونه هــای جانــوری می  شــود.« ایــن 
نــوع شــکار عمدتــاً بــه دلیــل وجــود تقاضــا 
بــرای پوســت جانــوران بــرای تهیــه ی 
قالیچه هــای تزئینــی و پالتوپوســت های 
مردانــه و زنانــه و همچنیــن بــه قصــد تفریــح 
غیرمجــاز  شــکار  می  پذیــرد.  صــورت 
ــای  ــای گونه ه ــرای بق ــر ب ــن خط مهم تری
جانــوری و آشــکارترین عامــل بــرای کاهــش 
تعــداد گونه هــای پســتاندار در مناطــق 
می شــود.  محســوب  حفاظت شــده 
کم اثــر بــودن قوانیــن ضــّد شــکار غیرمجــاز 
مدیــران حیات وحــش را بــر آن  داشــته 
ــدید، روی  ــای ش ــای مجازات ه ــه ج ــه ب ک
ــاز  ــکارچیان غیرمج ــن ش ــای یافت روش ه
تمرکــز کنند.ایــن روش هــا عبارت انــد 

ثبــت مــوارد زیــر:

•  شکارچیان و سگ هایشان؛
•    ابزارآالت شکار؛

•   پوکه هــای فشــنگ مــورد اســتفاده 
بــرای تفنــگ؛

•   صدای شلیک های شنیده شده؛
غیرمجــاز  شــکارچیان  بــا  مواجهــه   •

؛ مســلح
ــاز  ــکارچیان غیرمج ــدن ش ــتگیر ش •    دس

توســط محیط بانــان؛
توســط  نصب شــده  تله هــای     •

غیرمجــاز؛ شــکارچیان 
ــی،  ــع، فراوان ــه ی توزی ــات در زمین •   اطالع
فصلــی شــکارچیان  و حضــور  تراکــم 
دوربین هــای  توســط  غیرمجــاز 

ی. تلــه ا
حیات وحــش  جرایــم  از  پیشــگیری 
بــه امــری ضــروری بــرای جلوگیــری از 
مبــّدل  جانــوری  گونه هــای  انقــراض 
گردیــده و این جاســت کــه بهره جویــی  از 
تکنولوژی هایــی همچــون دوربین هــای 
تلــه ای، نقشــی  مؤثرتــر در محافظــت از 
بــه  حفاظت شــده  مناطــق  حیوانــات 
ــز  ــود نی ــودی خ ــه خ ــد و ب ــود می  گیرن خ
ــش  ــق نق ــن مناط ــی  ای ــش کارآی در افزای
بنابرایــن،  می  کننــد.  ایفــا  به ســزایی 
دوربین هــای تلــه ای قادرنــد بــه طــور 
مســتقیم در نحــوه ی مدیریــت صحیــح 
نتیجــه  در  و  حفاظت شــده  مناطــق 
ــوری  ــای جان ــراض گونه ه ــگیری از انق پیش

نقــش داشــته باشــند.

شکارچی های غیرمجاز در ایران

کانال انجمن یوزپلنگ ایرانی در تلگرام جهت ارتباط سریع تر 
و نزدیک تر با اعضای انجمن، در سراسر دنیا، راه اندازی شد. 
بدین ترتیب تمام اعضا می توانند از طریق تلفن همراه خود و یا 
کامپیوتر شخصی عضو این کانال شوند و در جریان رویدادها و 

اتفاق های انجمن قرار گیرند.
سعی خواهیم کرد با جدیدترین اخبار و اطالعات از یوزپلنگ 
آسیایی و سایر گونه هایی که در جهت حفاظت از آن ها فعالیت 
می کنیم در خدمت شما باشیم. ضمن این که این کانال اتفاقات 
غیررسمی تر انجمن را نیز پوشش خواهد داد تا اعضا، که صاحبان 
اصلی انجمن هستند، بیش از پیش در جریان امور این نهاد 
مردمی قرار گیرند. آدرس کانال انجمن یوزپلنگ ایرانی در 

تلگرام:
https://telegram.me/IranianCheetahSociety

راه اندازی کانال انجمن 
یوزپلنگ ایرانی در تلگرام
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کلوم، خانه ییالقی
منزلشـان در ییـالق کلـوم )kolom( نـام دارد. دیوارهـای سـنگی و 
سـقف پالسـتیکی دارند و فرشـی محقـر و پا خـورده در آن پهن اسـت. 
قسـمتی نیـز بـرای بره هـای تازه متولدشـده تعبیـه شـده کـه همیـن 
فضـای محـدود را هـم تقسـیم می کنـد. همیشـه آتشـی زیـر کلـوم 
برپاسـت و دود داخـل را احاطـه کرده اسـت. شـاید دلیل نبـودن کنه و 

مگـس و پشـه همیـن دود باشـد.
گوسـفندان نیـز در اطـراف کلـوم هسـتند )مالنـگاه(. در بعضـی مراتع 
آب و چشـمه وجـود نـدارد. ارتفـاع آن قدر زیاد اسـت که چـوب و هیزم 
را نیـز بایـد از جنـگل بیاورند. مسـیر فقط مال رو اسـت. این جـا اهمیت 

قاطـر و اسـب در عصـر ماشـینی نمایان می شـود.
هـر سـرا )کل مجموعـه ی دامـداری و مرتـع(، بسـته بـه تعـداد دام و 
میـزان تولیـد لبنیـات، از یـک تا پنج اسـب و قاطـر دارد کـه وظیفه اش 

حمـل مایحتـاج گالشـان اسـت.
اسـب و قاطـر هـر چنـد روز بایـد مسـافت چنـدده کیلومتـری تـا 
نزدیک تریـن روسـتا را طـی کننـد. لبنیـات ببرنـد و مایحتـاج بیاورند. 
بسـته بـه تعـداد دام و وسـعت مرتـع، از سـه تـا پانـزده گالـش کار 

مشـارکتی دامـداری را بـه عهـده دارنـد.
حضور گالشان در حاشیه ی جنگل

بـا ویالسـازی و هجـوم شهرنشـینان بـه روسـتا ها، دیگـر آغلـی در 
روسـتا وجـود نـدارد کـه جـای دام باشـد. بنابرایـن گالشـان مجبورند 

گالش
گالـش بـه زبان گیلکـی   همـان دامدار و یـا چوپان اسـت؛ با ایـن تفاوت 
کـه در غرب مازنـدران گالشـی و دامـداری کاماًل بـا دانسـته های ما در 
مـورد پـرورش دام متفـاوت اسـت. جایـی کـه از آن صبحـت می کنیم 
غـرب مازنـدران اسـت، یعنـی دوهـزار و سـه هزار و داکـو. هر سـه جزِء 

مناطـق کوهسـتانی و جنگلـی شهرسـتان تنکابن اند.
گالش هـا جزء سـکنه ی باسـتانی تنکابن هسـتند و شـغل اصلی شـان 
ایـن اسـت که، به شـکل سـنتی، در مراتـع و جنگل هـا گاو و گوسـفند و 
بـز پرورش بدهنـد. همچنین، بـه کارهایی مثـل کشـاورزی و باغداری 

نیـز می پردازنـد.
گالش هـا از لحاظ جسـمی بسـیار قدرتمندند. کمتر کسـی در جنگل و 
کـوه توانایی هم قدم شـدن با آن هـا را دارد. شـرایط زندگـی و دامداری 
آن هـا بسـیار دشـوار اسـت. ییـالق و قشـالق و میان بنـد دارنـد. ییالق 
آن هـا جـزء مرتفع تریـن نقاط ایـران و هم مـرز با المـوت و طالقـان، در 
دوردسـت ترین مناطق البرز، اسـت؛ مناطقـی با ارتفاع بیـش از 2500 

متـر و مراتعی مشـترک بـا کل و بز و کبـک دری!
زندگـی بسـیار سـاده و درعین حال سـختی دارنـد. غـذای یکنواختی 
شـامل برنج و شـیر و ماسـت دارنـد کـه گهگاهی کـره نیز بـه آن اضافه 
می شـود. اگـر گوسـفندی از کـوه پـرت شـود، ذبحـش می کننـد 
و بـا طبـخ مخصـوص خودشـان چلوگوشـتی بـا رویـه ی ماسـت 

. نـد می پز

گالشی ها و حیات وحش 
معرفی پیشه ای قدیمی

 پیمان مقدس

یکی از مشکالت بزرگ حیات وحش ایران در 
سال های اخیر هم پوشانی چراگاه دام ها با 

قلمروی حیات وحش است. شناخت هر چه بیشتر 
و بهتر شغل های سنتی و شیوه های قدیمی، ولی 
مرسوم در گوشه  گوشه ی ایران زمین، به پیدا 

کردن راه حل های مناسب برای کاهش این 
تعارضات کمک خواهد کرد
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دام های خـود را در حاشـیه ی جنگل و دور 
از مناطـق مسـکونی نـگاه دارنـد.

گالشـی آداب و رسـوم خاص خـود را دارد. 
ابـزار و لبـاس و غـذای مخصـوص دارنـد، 
آواز و ترانه هـای جالـب و دیرینـه ای دارند. 
گالشـان را کمتر کسـی می شناسـد. حتی 
کمتر کسـی آن هـا را می بیند. کمتر کسـی 
یـارای رفتـن بـه محـل کارشـان را دارد. 
کمتـر کسـی بـه کلـوم آن هـا سـر می زند. 
در دنیـای امروز، کسـی از اهمیـت کار آنان 
آگاهـی نـدارد و دیگـر کمتر به مشـکالت و 

نیازهـای آنـان توجـه می شـود.
حیات وحش

همزیسـتی  بـا  تنکابـن  در  دامـداری 
در  اسـت.  شـده  عجیـن  حیات وحـش 
تمامـی فصل هـا در ییـالق و قشـالق و 
در  وحشـی  گونه هـای  اکثـر  میان بنـد 
محـدوده ی دامـداری قابل مشـاهده اند. از 

انـواع حشـرات و پرنـدگان کوچـک و بـزرگ گرفته تـا انـواع خزندگان 
و مارهـای سـمی و غیرسـمی؛ تـا جایـی کـه معضـل افزایـش مارهای 
سـمی، مثـل افعـی البـرزی، گریبـان دامـداران را در فصل ییـالق و در 
مراتـع مرتفـع گرفتـه و سـالیانه باعـث تلف شـدن تعـداد قابل توجهی 

می شـود. دام هـا  از 
گالشـان محـل زندگـی و کسـب و کار خـود را از دیربـاز بـا گونه هـای 
گوشـتخواران بزرگ جثـه از قبیـل پلنـگ و گـرگ و خـرس و لینکـس 
و گربـه ی جنگلـی تقسـیم کرده انـد. ایـن تقسـیم محـل زندگـی 
به ناچـار مشـکالتی در پـی دارد. 
بـه  حیوانـی  هرازچندگاهـی 
دام هـا حملـه می کنـد و تلفاتـی 
بـر جـای می گـذارد و متعاقبـاً 
اعمـال تالفی جویانـه ی گالشـان 
احشـام گریبانگیـر  و صاحبـان 
می شـود.  متعـارض  حیـوان 
این جـا اسـت کـه بحـث جـدی 
تعـارض و راهکارهـای مدیریـت 

می  آیـد.  پیـش  تعـارض 
میان بنـد  و  قشـالق  مـکان 
همپوشـانی زیسـتگاهی کاملی با 
مـرال و شـوکا و گـراز دارد و مراتع 
ییالقـی دقیقـاً در شـکارگاه ها و 
زیسـتگاه های کل و بـز و پرنـده ی 
زیبـا و باابهـت کبـک دری واقـع 

سـت. ا
در حـال حاضر، جمعیـت وحوش 
ولـی  گذاشـته،  تنـزل  بـه  رو 
به هیچ عنـوان نبایـد از اهمیـت 

وجود گالشـان در زیسـتگاه حیات وحش غافل شـد. مسـئله ی کاهش 
جمعیـت بحثـی جدیـد و مربـوط بـه 
چنـد سـال اخیـر اسـت، ولـی شـیوه ی 
دامـداری و حضـور گالشـان در طبیعت 

دارد. قدمـت چندصدسـاله 
حیات وحـش  کـم  تعـداد  همیـن 
منطقـه بـا گالشـان ارتبـاط تنگاتنگـی 
دارد و شـناخت هـر چـه بیشـتر آن هـا و 
پیشه شـان می توانـد کمـک زیـادی بـه 

حفـظ گونه هـای منطقـه نمایـد. گالشان محل زندگی 
و کسب و کار خود را 
از دیرباز با گونه های 

گوشتخواران بزرگ جثه 
از قبیل پلنگ و گرگ و 

خرس و لینکس و گربه ی 
جنگلی تقسیم کرده اند. 
این تقسیم محل زندگی 
به ناچار مشکالتی در پی 

دارد. هرازچندگاهی 
حیوانی به دام ها حمله 

می کند و تلفاتی بر جای 
می گذارد و متعاقبًا 

اعمال تالفی جویانه ی 
گالشان و صاحبان احشام 

گریبانگیر حیوان متعارض 
می شود.

 مکان قشالق و
 میان بند همپوشانی
 زیستگاهی کاملی با
 مرال و شوکا و گراز
 دارد و مراتع ییالقی
 دقیقًا در شکارگاه ها
 و زیستگاه های کل
 و بز و پرنده ی زیبا
 و باابهت کبک دری
واقع است
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ــیع در  ــش وس ــود پراکن ــا وج ــیایی، ب ــس اوراس ــا لینک ــیاه گوش ی س
ــا و  ــارج از اروپ ــدرت در زیســتگاه های خ ــیا، به ن ــا و آس ــاره ی اروپ دو ق
ســیبري مطالعــه شــده اســت. دانــش کنونــی از ســیاه گوش در ایــران 
ــود  ــه ی پراکنشــی محــدود می ش ــای اولی ــدود ارزیابی ه ــه مع ــز ب نی

سیاه گوش های 
انگوران کجا هستند؟ 

انتشار نتایج نخستین 
پژوهش  میدانی پیرامون 

لینکس های ایران

ــده  ــای پراکن ــع آوری گزارش ه ــته، از جم ــال گذش ــد س ــه، در چن ک
و مشــاهده های غیررســمی به دســت آمــده اســت. هرچنــد، بــر 
ــنهاد  ــی، پیش ــگ ایران ــن یوزپلن ــی انجم ــات مقدمات ــاس مطالع اس
ــر  ــیب پذیر« در نظ ــران »آس ــیاه گوش ای ــت س ــت جمعی ــده اس ش
ــل  ــی به دلی ــرایط کنون ــود، در ش ــه ش گرفت
نبــود داده هــای حاصــل از پژوهش هــای 
میدانــی امــکان هیچ گونــه بــرآوردي از 
وضعیــت حفاظتــي ایــن گربه ســان در 

ــدارد. ــود ن ــران وج ای
ــتان  ــوران در اس ــی انگ ــه ی حفاظت مجموع
زنجــان از معــدود مناطــق حفاظت شــده 
ــور  ــدد حض ــای متع ــا گزارش ه ــور ب در کش
ــتگاه های  ــی از زیس ــت و یک ــیاه گوش اس س
ــمار  ــه ش ــران ب ــه در ای ــن گون ــم ای بالقوه مه
مــی رود. انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی، در 
فاصلــه ی مهرمــاه 1388 تــا اردیبهشــت 
ــی پیرامــون  1390، نخســتین پایــش میدان
ســیاه گوش را بــا اهــداف  )1( ســنجش 
تأییدنشــده ی  گزارش هــای  اعتبــار 
ــل  ــن حداق ــیاه گوش؛ )2( تخمی ــور س حض
ــان؛ و )3(  ــن گربه س ــت ای ــدازه ی جمعی ان
بررســی نیازهــای حفاظتــی جمعیتــی 
مجموعــه ی  در  ســیاه گوش  از  بالقــوه 
حفاظتــی انگــوران انجــام داده اســت. 
فصلنامــه ی   در  مطالعــه  ایــن  نتایــج 
ــوری  ــت جان ــی محیط زیس علمی-پژوهش
ــون در دســترس  ــه اســت و اکن انتشــار یافت

اســت. 
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»چیت بال« نام دو عروسک است، یکی دلبر و 
یکی کوشکی. ما بهشان می گوییم »چیت بال 
دلبر« و »چیت بال کوشکی«.  قرار هم نیست 
فعال تعدادشان بیشتر از این باشد. حداقل تا 
وقتی که این دو چیت بال بچه دار نشده اند. 
بعدتر شاید تشکیل خانواده دهند و تعداد 
چیت بال ها زیاد شود. دقیقا مثل کوشکی 

و دلبر واقعی.
ماموریت چیت بال ها این است که سفر کنند 
و به همه جا سر بکشند. چون کوشکی و دلبر 
نمی توانند سفر کنند و در شرایط اسارت 
نگهداری می شوند، چیت بال ها به جایشان 

سفر می کنند.
آن ها سفر می کنند به نقاط مختلف این کره 
خاکی تا به انسان ها یادآوری کنند که هنوز 

هستند و امید دارند به بودن و حیات...
این بار چیت بال ها همسفر رکابزنان برنامه از 
نوشهر تا بوشهر شدند تا با همراهی راهنمایان 
برای  را  خود  آمادگی  ایران،  گردشگری 
گردشگری  راهنمایان  نمایندگان  میزبانی 
جهان در ایران که زمستان سال آینده خواهد 

بود اعالم کنند.

گزارش کاملی از چگونگی خلق چیت بال ها، 
رسالت آن ها و سفرنامه هایشان در یوزنامه 

شماره 20 آمده است.

همراهی چیت بال  ها با 
کنوانسیون راهنمایان 

گردشگری جهان 
 WFTGA2017

 عکس ها از: مریم قرایی

چه خبر از چیتبال ها؟
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محمدرضا رمضانی
36 ساله

اهل طبس
محل خدمت: پناهگاه حیات وحش دره انجیر 

سابقه محیط بانی: ابتدای 1394

استعداد و توانایی اش در همان چندسال همیاری و اعتمادی که در 
محیط زیست نسبت به او پیدا شد، موجب شد تا ابتدای سال 1394 که 
اداره محیط زیست شهرستان اردکان در استان یزد برای جذب محیط 
بان به دنبال فردی قابل اعتماد و سخت کوش بود، محمدرضا رمضانی 

از طبس را انتخاب کند.
به این ترتیب برگ جدید در زندگی محمدرضا رقم خورد و در پناهگاه 
حیات وحش دره انجیر به عنوان محیط بان مشغول به کار شد. اتفاقی 
که به گفته خودش از آن بسیار راضی است و تمام تالشش را در این 

منطقه به کار بسته است.
اتفاقاتی که در حدود یک سال برای محمدرضا در منطقه دره انجیر رخ 
داده برایش جالب بوده است. روزی از اولین مواجهه اش با رد یوزپلنگ 

تعریف میکرد: " با این که چندین سال در مناطق مختلف همیار بودم 
و خودم دامدار بوده ام، اما روبرو شدن با رد تازه یوزپلنگ در رودخانه 
که گویی فقط چند قدم جلو تر از من حرکت کرده بود حس عجیب و 

ماندگاری برایم داشت."
اولین تجربه اش در دره انجیر برای دستگیری شکارچیان غیر مجاز را 
این گونه نقل می کند: " برای گشت زنی در کوه های جنوب دره انجیر 
با موتور راهی شدم. برای اولین بار به این قسمت از منطقه آمده بودم. 
در پای کوه ردپایی تازه دیدم. مشخص بود که مدت زیادی از آن نمی 
گذرد." پس جایی در کوه کمین کردم و همه منطقه را زیر نظر گرفتم. 
بعد از کمی دوربین کشی، دو نفر را دیدم که از روبرو به من نزدیک می 
شدند. آن ها من را ندیده بودند. متوجه شدم که تقریبا بین گله کل و بز 

و شکارچی ها هستم!
محمدرضا ادامه می دهد: "چندین بار سعی کردم با پاسگاه تماس بگیرم 
ودرخواست نیروی کمکی کنم اما آنتن نداشتم. شکارچی های با فاصله 
ای نه چندان زیاد روبرویم نشستند و به سمت گله کل و بز که پشت سرم 
بودند نشانه گیری کردند. با خودم گفتم چرا من باید تماشاگر این لحظه 
باشم! ای کاش می توانستم کاری کنم اما متاسفانه چنین اجازه ای 
نداشتم. چندین تیر به گله شلیک و 2 کل وحشی را شکار کردند. بیشتر 
از این نمیتوانستم صبر کنم. به پایین کوه برگشتم، با پاسگاه تماس 
گرفتم و نیروی کمکی آمد. دوباره به سمت کوه رفتیم. با همکاران نقشه 
ای کشیدیم تا شکارچی ها را به دام بیندازیم. نقشه ای که مو الی درزش 
نمی رفت. بعد از مدتی عملیات آغاز شد و مثل چشم به هم زدن رفتیم 
باالی سر شکارچی ها. یکی از آن ها فرار کرد و به کوه زد 
اما فرد دیگر دستگیر شد و او به پاسگاه منتقل کردیم. 
بعد از چند ساعت متوجه شدیم شخصی که فرار کرده 
بود دچار مشکل جسمانی شده و نمی تواند از کوه پایین 
بیاید. با توجه به اینکه آن محدوده بسیار سرد بود و آن 
فرد هم تجهیزاتی با خودش نداشت احتمال مرگ برایش 
وجود داشت؛ بنابراین با هماهنگی سرپرست منطقه، من 
دوباره راهی کوه شدم و آن شخص را در حالت نذاری پیدا 

کردم و کمکش کردم که از کوه پایین بیاید."
به گفته مرتضی عزیزی، رئیس اداره محیط زیست 
سابق  سرپرست  شکوهی،  وجواد  اردکان  شهرستان 
پناهگاه حیات وحش دره انجیر محمدرضا رمضانی 
از ابتدای حضورش بسیار با ذکاوت، کوشا و عالقمند 

فعالیت کرده و برای این منطقه موثر است.

معرفی محیط بانان زیستگاه یوز 
 از سال های نوجوانی مشغول به دامداری بوده و عالقه زیادی به حیات وحش و طبیعت داشته است. در حین دامداری، 
آبشخورها و چشمه ها را برای استفاده حیات وحش الیروبی می کرده و از سال ۱389 به طور داوطلبانه با محیط 

زیست شهرستان طبس همکاری خود را آغاز می کند. 
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خواستن و توانستن! 
پس از بازدید از آبشار ویکتوریا، راهی پارک ملی 
Mosi-oa-tunya از دیگر جاذبه های توریستی 
شهر لیوینگ استون می شویم. در زامبیا برخالف 
و  شد  ملی  پارک  وارد  پیاده  توان  نمی  ایران، 
ورود افراد حتما باید با ماشین های مخصوص و 

راهنماهای پارک باشد. 
تصورم از پارک ملی در آفریقا، چیزی شبیه به 
مستندهایی بود که دیده بودم؛ ساوان و گله های 
بزرگ حیوانات. اینجا سرسبز بود با پوشش گیاهی 
عالی پارک جنگلی. این پارک ملی گوشتخوار بزرگ 
نداشت. انتظار دیدن حیواناتی مثل فیل، زرافه، 
بوفالو وکرگدن سفید را داشتیم. پرنده های مختلفی 
دیدیم. ایمپال هم بسیار زیاد بود، به حدی که بعد 
از مدتی نه تالشی برای عکس گرفتن داشتیم و نه 
توقف طوالنی برای بیشتر دیدنشان. دیدن ناگهانی 
بوفالو هیجان انگیز بود. آرام و با ابهت نشسته بود و 
خونسرد به ما نگاه می کرد. کمی جلوتر چند زرافه 

دیدیم. دور بودند و خیلی واضح دیده نمیشدند. 
هیچ یک از حیوانات از صدای ماشین نمی ترسیدند، 
به عبور ماشین عادت کرده بودند، می ایستادند، 
تماشا می کردندو به محض اینکه از ماشین پیاده می 
شدیم فرار می کردند. البته چون این کار مجاز نبود 
فقط یکی از دوستان یکی دو بار برای عکاسی پیاده 

شد که فایده ای هم نداشت.
در طول مسیر »ایمپال« و یک گونه زوج سم دیگر که 

از آبشار ویکتوریا تا کرگدن سفید زامبیا! 

 ریحانه روحی

تجربه سفر به زامبیا

بدون شک سفر به افریقا برای 
عاشقان حیات وحش، رویایی 

همیشگی است. ما هم از این قائده 
مستثنی نبودیم و دل به دریا 

زدیم برای رسیدن به این رویا... 
مقصد ما زامبیا بود در جنوب 

قاره سیاه... طبیعت و حیات 
وحش در کنار مردمان زامبیا 

تجربه ای متفاوت بود...

عکس ها از: حامد تیز رویان
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نامش »بوش باک« بود، »گراز زیگیل دار«  و 
انواع  پرنده ها را به وفور  دیدیم. در حال خارج 
شدن از پارک، در نزدیکی جاده سه زرافه 
در حال خوردن سرشاخه درخت ها بودند. 
امنیتی که حیوانات حس میکردند خیلی 

جالب بود.
وارد بخش دیگری از پارک شدیم که کرگدن 
های سفید آن جا نگهداری می شدند. یک 
محیط بان در این فاصله ما را همراهی کرد. 
به این محیط بان و  محیط بانانی که مسئول 
نگهبانی از کرگدن ها بودند مبلغی جدا از 
هزینه تور باید داده می شد. دیدن کرگدن 
فراموش  متری   6 حدود  فاصله  از  سفید 
نشدنی است. محیط بان برایمان توضیح داد 
که کرگدن سفید )White Rhino( در اصل 
کرگدن دهن گشاد )Wide Rhino( بوده که 
به اشتباه در ترجمه از زبان آلمانی به انگلیسی 
به این شکل در آمده است. سه کرگدن سفید 
بودند، دو کرگدن بالغ و یک بچه کرگدن. 
یکی از کرگدن ها همان طور که مشغول 
چریدن بودند، در یک لحظه به ما خیره می 
شد و چند قدمی جلو می آمد. با اینکه پشت 
یک تنه افتاده درخت ایستاده بودیم، باز هم 
ترسناک بود. ایستادن پشت تخته چوب برای 
امنیت بیشتر بود، چون کرگدن نمی تواند از 
روی آن بپرد. گورخرها را نیز از فاصله نزدیک 
دیدیم، بامزه و دوست داشتنی بودند، حرکت 
نمی کردند و به ما خیره می شدند، شاید رفتار 
دفاعی شان بود. از میان حیواناتی که دیدم 
گورخر و کودو فوق العاده بودند و هنوز نمی 

دانم کدام یک برایم جذاب تر بود.
 در مسیر برگشت زمانی که دوباره وارد پارک 
شدیم، راهنما از ما پرسید که چه حیوان 
دیگری میخواهید ببینید و ما گفتیم »فیل«. 
در کمتر از چند دقیقه دو فیل در مسیر جاده 
مشغول خوردن برگ درخت ها بودند. راننده 
سعی می کرد از فیل ها دور شود اما فیل به 
ما نزدیک می شد و هیجان ما را زیادتر می 
کرد. این هیجان زدگی و عقب رفتن ماشین 
چندین بار تکرار شد تا نهایتا عبور کردیم و 

رفتیم. 
تنها حیوانی که میتوانستیم در این پارک 
ببینیم و ندیده بودیم اسب آبی بود. دوباره 
راهنما از ما پرسید که حیوان دیگری هست 
که بخواهید ببینید؟  هنوز کلمه »اسب آبی« 
را کامل ادا نکرده بودیم که راننده ایستاد و  به 

در طول مسیر »ایمپال« و 
یک گونه زوج سم دیگر که 

نامش »بوش باک« بود، 
»گراز زیگیل دار«  و انواع  

پرنده ها را به وفور  دیدیم. 
در حال خارج شدن از پارک، 
در نزدیکی جاده سه زرافه 
در حال خوردن سرشاخه 
درخت ها بودند. امنیتی 

که حیوانات حس میکردند 
خیلی جالب بود.
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سمت رود اشاره کرد. این اراده کردن و دیدن حیوانات حس لذتبخشی 
داشت. حرفی از آن زده نشد ولی زبان مشترک تمام دنیا» خنده « نشان 
از این حس مشترک داشت. راهنما این بار با افتخار پرسید"حیوان 
دیگری هست که بخواهید ببینید؟"  از اینکه توانسته بود تمام حیوانات 
منطقه را به ما نشان دهد، راضی و خوشحال به نظر می رسید. به دلیل 

حسن وطن دوستی یا شاید رضایت از به انجام رساندن ماموریتش. 

لوساکا
آشنایی با » بردزیل« در آبشار ویکتوریا باعث شد ما این بخش سفر را 
طراحی کنیم. مرد میانسال زامبیایی به اسم بردزیل که ساکن لوساکا 

بود و به ما پیشنهاد داد تا لوساکا را به ما نشان دهد.
بردزیل ما را به یک مرکز بازپروری شیر برد. در این مرکز از یک جفت 
شیر زال نگهداری می شود و 4 شیر آفریقایی هم در اسارت دارند. 
شیرهای زال کامال دستی شده اند و با انسان انس گرفته اند اما شیرهای 
دیگر هنوز به انسان عادت نکرده اند. به هرحال دولت اجازه رهاسازی 

این شیرها را در زیستگاه شان نمی دهد.
دیدن» کودو« برای اولین بار آن هم از فاصله 1 متری توصیف شدنی 
نیست. زیبا بود و با ابهت. از بین انبوه شاخه های خشکیده به ما نگاه 
میکردند و ناگهان ناپدید میشدند. استتارشان فوق العاده بود. طرفی 
دیگر دیدن گله های بزرگ گورخر آفریقایی و بوفالو و ایمپال حس در 

آفریقا بودن را بیشتر میکرد.
بعد از سرخوشی های بسیار از دیدن حیوانات هیجان انگیز، برای دیدن 
اسب آبی راهی رودخانه کافوئه شدیم. منظره کنار رود سرسبز بود، دم 
غروب هوا خنک بود. صدای ساز و آواز باز هم به گوش می رسید. مردم 
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آفریقا عالقه زیادی به موسیقی دارند. موسیقی های 
پر ضرب و آهنگ آفریقایی پیوسته همه جا شنیده می 
شد. در کشور زامبیا روزی 8 ساعت برق قطع می شود. 
درشهر لوساکا که پایتخت بود، از ساعت 12 شب تا 8 
صبح ولی در بقیه شهرها زمانش متفاوت بود. به قدری 
گوش دادن به موسیقی جدی بود که قطع و وصل شدن 
برق را می شد از صدای موسیقی فهمید. با شنیدن 
صدای موسیقی آفریقای اول صبح متوجه می شدیم که 
برق وصل شده است. کنار رود هم از این قاعده مستثنی 

نبود و صدای موسیقی فضا را پر کرده بود.
با قایق موتوری به میان رودخانه رفتیم. کمتر از 5 دقیقه طول کشید تا 
یک اسب آبی را با بچه اش دیدیم. نفس می گرفت و سریع سرش را به 

زیر آب می برد.
کمی جلوتر یک قایق کروز منتظر ما بود. از دوستان بردزیل بود. بردزیل 
دوستان و آشنایان زیادی داشت. معلوم بود مرد سرشناسی است. غروب 
رود کافوئه را هم از روی کروز دیدیم. لحظات، واقعا لذت بخش و سرشار 
از آرامش بود. لطف و محبت بردزیل ناشی از حس وطن دوستی اش بود. 
کشورش را دوست داشت و  دلش می خواست بهترین و زیباترین شکل 

لوساکا را ببینیم. 
خورشید پشت ابرهای همیشه در صحنه آسمان آرام گرفت و یک روز پر 

هیجان دیگر به پایان رسید. 

روزهای آخر در لیوینگ استون
پایان سفر نزدیک بود. تنها 4 روز به برگشت باقی مانده بود.  به چوما 
برگشتیم و برای آخرین بار اتوبوس های لیوینگ استون - لوساکا 
را سوار شدیم تا به لیوینگ استون برگردیم. ازبازگشت به لیوینگ 

استون خیلی خوشحال بودم. شاید چون شهر را بیشتر 
میشناختم. 

ــگ  ــای لیوین ــه ه ــتی در کوچ ــب گش ــن ش آخری
ــر  ــه نظ ــن ب ــرای وداع، رفت ــاید ب ــم، ش ــتون زدی اس
ســخت مــی رســید .بــه هاســتل برگشــتیم تــا 
وســایل را جمــع کنیــم. اســترس اضافــه بــار و اینکــه 
وســایلمان بیشــتر از فضایــی بــود کــه در چمــدان هــا 
داشــتیم. باالخــره همــه چیــز جمــع شــد و صبــح روز 
ــرودگاه مشــغول  ــدیم. در ف ــرودگاه ش ــی ف ــد راه بع
ــی  ــه م ــود ک ــن ب ــر ســر ای ــم. بحــث ب ــت بودی صحب
توانیــم ادعــا کنیــم اولیــن ایرانــی هایــی هســتیم کــه.... در همیــن 
ــتید؟!! در  ــی هس ــما ایران ــید ش ــال پرس ــای میانس ــک آق ــن ی حی
ــذت  ــی ل ــای جنوب ــدن آفریق ــد از دی ــرد و بع ــی میک ــادا زندگ کان
دیــدن آبشــار ویکتوریــا را از دســت نــداده بــود. بــه ایــن ترتیــب مــا 

ــه... ــم ک ــی نبودی ــی های ــن ایران اولی
خوشبختانه فاصله بین پروازهای برگشت کم بود. دقیقا بعد از رسیدن 
به فرودگاه ژوهانسبورگ بود که واقعا احساس کردم نیاز دارم که هر 
چه زودتر به خانه برگردم. در عین حال دلتنگ لیوینگ استون بودم و 

سفری که هنوز تمام نشده بود. 
نزدیک تهران توده ابر عجیبی روی شهر بود. حتی تصورش را هم 
نمی کردم که حجم آلودگی زیر این توده ابر چقدر زیاد است. هوای 
خاکستری تهران بعد از 21 روز دیدن آسمان آبی و هوای پاک هیچ 
خوشایند نبود  اما دیدن خیابان ها و کوچه هایی که می شناختم حس 

خوبی بود. به خانه رسیدم و سفر با یک دنیا تجربه به پایان رسید. 

حیوانات به عبور 
ماشین عادت کرده 
بودند ،می ایستادند 
و نگاه می کردند. به 

محض اینکه از ماشین 
پیاده می شدیم فرار 

می کردند. البته پیاده 
شدن، مجاز نبود.
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را در شـن وماسـه مخفـي مـي کنـد و هنـگام 
احسـاس خطـر از تخم هـاي خـود فاصله مي 
گیـرد و بـا ایـن کار، شـکارچی را از محـل النه 

وتخم گـداري دور مي کنـد.
کوکرهـا تـک همسـر هسـتند. بعـد از تخـم 
گذاری، شـب هـا پرنده نـر و روزها پرنـده ماده 

بـر روی تخـم مـی خوابد.

شیوه فرار از دست پرندگان شکاری
باقرقرهـا آسـیب پذیـري زیـادي در هنـگام 
نوشـیدن آب دارنـد و بـا تعـداد زیـادي از 
پرنـدگان فـرز بـر سـر آب حاضـر مـي شـوند 
وباایـن روش پرنـده شـکارچي بـراي انتخاب 
یـک پرنـده هـدف بـه مشـکل مـي افتـد و به 
احتمـال زیـاد قبـل از نزدیـک شـدن بـه گله 
باقرقـره ها خـال به خال مي شـود و به اشـتباه 
مـي افتـد. باقرقـره هـا بـراي فـرار از پرندگان 
شـکاري و پسـتانداران و شـکارچیان از منابـع 
آبـي کـه در اطـراف آنها پوشـش گیاهـي زیاد 
وجـود دارد اجتنـاب مـي کنند.آنهـا بـراي 
اسـتفاده از منابع آب سنتي مسـافت زیادي را 
پـرواز مي کنند و نسـبت بـه منابع آبـي موقت 
تمایـل کمتري نشـان مي دهند. ایـن موضوع 
مي توانـد بخاطر جلوگیـري از بي آب شـدن و 

تلـف شـدن در بیابانهـاي خشـک باشـد. 

کوَکــر )بــر وزن کوثــر( یــا باقِرقِــره یــا 
ســنگ خوارک پرنــده اي اســت دانه خــوار 
ــي،  ــران مناطــق بیابان کــه زیســتگاه آن در ای
نیمــه بیابانــي، اســتپي و نواحــي صخــره اي، 
ریگزارهــاي بیابانــي، زمیــن هــای کشــاورزی 
ــه طــور خالصــه  ــا بایــر وخشــک اســت. ب و ی

ــت! ــگ هاس ــایه یوزپلن همس
در کویـر مرکـزي ایران »کَرکـري«، در جنوب 
غرب اسـتان هرمـزگان »خوتـوک« و در زبان 
محلـي شهرسـتان الر »چگـور« نامیـده مـي 

شـود. در هنـگام پرواز شـبیه کبوتر اسـت.

پرنده آرایشگر
اعتقـاد عمومـي مـردم بـر اینسـت کـه کوکر 
بـا شـاپرک دم خـود هماننـد میلـه سـرمه، 
چشـم خود را سـرمه کشـي مي نماید و شـاید 

زیبایـي چشـمش بدیـن لحـاظ باشـد. 
کوکــر همچنیــن جــزو پرنــدگان پــر 
صداســت چــه بــه هنــگام پــرواز و چــه 
ــا  ــري ب ــت گی ــي و جف ــه چین ــت دان در وق
ــو  ــه نح ــردن ب ــو ک ــه غوغ ــبیه ب ــي ش صدای
دلنشــیني آواز مــي خوانــد و روح دشــت و 
ــا  ــره ه ــي دارد. باقرق ــده نگــه م آســمان را زن
را مــي تــوان یکــي از منابــع غذایــي پرنــدگان 
ــي  ــق بیابان ــه در مناط ــمرد ک ــکاري برش ش

ــد. ــي کنن ــي م زندگ

طراحی تانکر آب در زیر سینه
یـک الیـه پـر میکروسـکوپي در زیـر سـینه 
پرنـده وجـود دارد کـه عایـق سـرما و گرمـا 
اسـت، همچنیـن پرهـاي زیـر سـینه بـه طور 
خاصـي بـراي حمـل و نگهـداري آب طراحی 
شـده اسـت و بـه والدیـن بـه خصـوص جنس 
نـر ایـن امکان را مـی دهد کـه  آب را بـه جوجه 
ها که ممکـن اسـت کیلومترها دورتر باشـند، 

برسـانند.
جنـس نـر در هنـگام نوشـیدن آب، پرهـاي 
سـینه خـود را در داخـل آب قـرار مـي دهـد و 
در حـدود 15- 20 میلي لیتـر  آب را انتقال مي 
دهـد کـه در نهایـت ایـن آب توسـط جوجه ها 
اسـتفاده مي شـود. جنس ماده هـم در هنگام 
بـزرگ شـدن جوجه ها بـه جنس نـر در حمل 
آب کمـک مي کنـد. باقرقـره ها مـي تواند آب 
را تـا 60 کیلومتـر دورتـر از منبـع آبـي،  انتقال 

دهنـد.

کنترل حشرات و پراکنش گیاهان
باقرقرهـا بـا تغذیـه از حشـرات بـه تعـادل 
جمعیـت آنهـا در طبیعـت کمـک مـي کنند. 
ایـن پرنـده بـا خـوردن دانـه هـاي گیاهـان و 
دفع کردن آنهـا در مناطق دورتـر ، به پراکنش 

ایـن دانـه هـا کمـک مـي کننـد.
حمداله مسـتوفي مـورخ قرن هشـتم کوکر را 
پرنـده اي زیـرک مي دانـد که تخم هـاي خود 

کوکر یا باقرقره 
رنگین کمان خوش آواز

 مهدي جاللپور

عکس از: بهنام قربانی
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دومین شماره ی خبرنامه ی انگلیسی زبان انجمن یوزپلنگ ایرانی منتشر شد.
خبرنامه ی انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی ویژه ی متخصصان و کارشناسان و 
مخاطبان بین المللی منتشر می شود تا در جریان فعالیت ها و تالش های حفاظتی 

صورت گرفته برای حیات وحش ایران قرار گیرند.
در این شماره از خبرنامه ی انگلیسی، که بهار و تابستان سال 2015 منتشر شده، 

آخرین اخبار شش ماه گذشته مرور شده است. 
پیش از این خبرنامه ی انگلیسی زبانی با عنوان »خبرنامه ی پلنگ« در هشت شماره 
منتشر شده بود. شماره ی جدید خبرنامه در 8 صفحه به صورت االحسان محمدی 

مقانکیر اختیار مخاطبان انگلیسی زبان و بر روی سایت انجمن قرار گرفته است.

انتشار خبرنامه ی انگلیسی 

(2015).
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پخش مستند زنده گیری پلنگ تندوره از تلویزیون هلند 
و بلژیک

ــی  ــارک مل ــی در پ ــگ ایران ــن پلن ــری چهارمی ــان زنده گی در جری
تنــدوره، یــک گــروه مستندســاز هلنــدی دو هفتــه گــروه را همراهــی 
ــا جزئیــات ایــن اتفــاق را ثبــت کنــد. ایــن گــروه هلنــدی  می کــرد ت
درحــال تهیــه ي یــک مجموعــه ي چندیــن قســمتی اســت دربــاره ي 
ــام ژاک  ــه ن ــدی، ب ــده ي هلن ــک شناخته ش ــک دامپزش ــهای ی تالش

کانــدورپ.
حضــور ایــن تیــم هلنــدی منجــر بــه تولیــد دو اپیــزود 15 دقیقــه ای 
ــک پخــش  ــد و بلژی ــون هلن ــز 94 از تلویزی ــه در پایی ــد ک ــران ش از ای
ــم،  ــن فیل ــور مــارس، تهیه کننــده ي ای ــه گفتــه ي آرت شــده اســت. ب
ــال  ــي تابه ح ــت فصل ــه ي هف ــن مجموع ــای ای ــن اپیزوده جذاب تری

ایــران بــوده و بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت.
محمــد فرهادی نیــا، مدیــر ایــن پــروژه و مدیــر بخــش پایــش انجمــن 
ــن  ــه در ای ــحالیم ک ــد: »خوش ــاره می گوی ــی، دراین ب ــگ ایران یوزپلن
پــروژه توانســته ایم در شناســایی جاذبه هــای طبیعت گــردی 

ــر واقــع شــویم.« ــا مؤث ــه بخشــی از مــردم اروپ کشــورمان ب

درخشش »در جست و جوی پلنگ ایرانی« در نیویورک
مســتند »در جســت وجوی پلنــگ ایرانــی«، ســاخته ي فتح الــه 
امیــری و محصــول مشــترک مؤسســه ي تصویــر حیات وحــش 
و انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی، در پنجمیــن جشــنواره ي حفاظــت 
ــان  ــم خارجی زب ــن فیل ــوان بهتری ــه عن ــورک ب ــش نیوی حیات وح

انتخــاب شــد.
ــکا،  ــادا، امری ــورهای کان ــی از کش ــه فیلم های ــنواره ک ــن جش در ای
ــن،  ــتان، اوکرای ــال، هندوس ــس، نپ ــان، انگلی ــوئد، آلم ــک، س بلژی
چــک و.... حضــور داشــتند، در نهایــت ایــران جایــزه ي فیلــم 

برگزیــده را دریافــت کــرد.

مستند »اشک سیاه«، به کارگردانی فتح اله امیری، با حضور جمعی 
از محیط بانان پارک ملی کویر و تقدیر از آنان در جشنواره ي سینما 

حقیقت رونمایی شد.
در این مراسم، که با حضور گسترده ي عالقه مندان و اعضای انجمن 
یوزپلنگ ایرانی برگزار شد، امیری با بیان این که محیط بانان عوامل 
اصلی این مستند محسوب می شوند تعدادی از آن ها را براي حضور 
روی سن دعوت کرد و آن ها در میان تشویق ممتد تماشاگران روی 

سن رفتند.
کارگردان  طرف  از  هدایایی  همچنین  رونمایی  جلسه ي  این  در 
به محیط بانان اهدا شد که به گفته ي امیری در دورافتاده ترین و 
محروم ترین نقطه ي کویری مشغول به حفاظت از زیست بوم ایران 

هستند.
کارگردان مستند »اشک سیاه« در توضیح کوتاهی درباره ي ساخت 
فیلم گفت: »دوربین گذاری این مستند از سال 1388 و درست در زمانی 
آغاز شد که در خبرها اعالم شد فقط یک قالده یوزپلنگ ایرانی در 
پارک ملی کویر باقی مانده است. اما من احتمال می دادم چنین نباشد. 
بنابراین تحقیق و پژوهش و دوربین گذاری را آغاز کردیم و کار تا سال 

1393 طول کشید.«

نمایش مستند »کوشکی، یک یوزپلنگ آسیایی«
کوشکی نام یوزپلنگی است که زمانی که توله بود به دام انسان ها افتاد و 

از آن پس زندگی اش دست خوش اتفاقات بسیاری شد.
فیلم »کوشکی، یک یوزپلنگ آسیایی«، در قالب مستند داستانی، 
تصاویری کمتردیده شده از زندگی کوشکی و محل زندگی اش را به 

نمایش می گذارد.
اوایل زمستان امسال، سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران میزبان 
سعید آقایی، کارگردان فیلم، و جمع بسیاري از اعضای انجمن بود تا 
ضمن تماشای فیلم، تجربیات و خاطرات سازنده ي فیلم را از ساخت 

آن بشنوند.

تقدیر از محیط بانان پارک 
ملی کویر در جشنواره ي 

سینما حقیقت 
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