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هحلاجطا :پٌاّگاُ حیاتٍحف هیاًسقت ،اؾتاى ذطاؾاى قوالی
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یوزپلنگ ،میراث طبیعی ملی
یَظپلٌگ ؾطیؼتطیي جاًَض زًٍسُ بط ضٍی ذكکی اؾت با ؾطػت  111کیلَهتط زض ؾاػتً .ػاز آؾیایی آى تٌْا زض
ایطاى باقی هاًسُ ٍ بِ قست زضذغط اًقطاض قطاض گطفتِ اؾت .اظ آًجایی کِ گؿتطُ پطاکٌف آى اظ بركْای ٍؾیؼی
زض غطب ٍ جٌَب آؾیا زض قطى گصقتِ بِ بركْای بیاباًی کكَضهاى هحسٍز گطزیسُ اظ ایي جْت قایس ًام
یَظپلٌگ ایطاًی بطای آى بطاظًسُتط باقس .ایي زض حالی اؾت کِ زض ایي ضٍظّا کوتط اظ  01قالزُ اظ آًْا زض ایطاى
ٍجَز زاضًس .با ضقس ضٍظ افعٍى جوؼیت اًؿاى ،ظهیٌْای بیكتطی بِ کكاٍضظی اذتصال زازُ قسُ اًس ،زاهْای
بیكتطی هطاتغ ضا اقغال کطزُ ،اًؿاًْا بطای تأهیي هٌابغ غصایی ذَز ٍ یا تفطیح عؼوِ ّای هَضز ػالقِ یَظ ضا قکاض
هی کٌٌس ،ؾگ ّای گلِ بطای حفاظت اظ گلِ ّایكاى بِ یَظّا حولِ هیکٌٌس ٍ اظ ّوِ هْوتط ،جازُ ّا ّؿتٌس کِ
زض ؾالْای اذیط جاى بؿیاضی اظ آًاى ضا گطفتٌس .یَظپلٌگ هیطاث عبیؼی هاؾت ٍ ًِ تٌْا بِ ایطاًیاى بلکِ بِ توام
اًؿاًْای ؾطتاؾط ایي کطُ ذاکی تؼلق زاضز .ایي ٍظیفِ هاؾت کِ ایي اهاًت ضا بِ ًؿلْای بؼس اظ ذَز بطؾاًین.
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اهطٍظُ ػلن حفاظت اظ حیاتٍحف ٍ بالغبغ تٌَعظیؿتی با قٌاذت جاهغ ٍ زقیق هٌابغعبیؼی گؿتطُّای
ظیؿتگاّی گطُ ذَضزُ اؾت؛ بغَضیکِ هحسٍزیت هٌابغ تاثیطات قسیس ٍ ؾطیؼی بط جوؼیت ٍ پطاکٌف حیاتٍحف
یک هٌغقِ زاضز .اتفاقی کِ تابؿتاى اهؿال بطای پاضک هلی ٍ پٌاّگاُ حیاتٍحف هیاًسقت ٍ بطذی زیگط اظ
هٌاعق کَیطی ایطاى ضخ زاز .زض ؾالّای اذیط هكکل کاّف هٌابغ آبی ؾغحی ٍ ظیطظهیٌی بِ یک چالف هلی
تبسیل قسُ کِ ًگطاًیّای فطاٍاًی حَل ایي هحَض ٍجَز زاضز.
ایي ًکتِ قایاى شکط اؾت کِ اًؿاى زض عَل تاضید چالفّا ٍ هحسٍزیتّایی اظ ایي زؾت بطای کطُ ظهیي یا
بركی اظ آى ایجاز کطزُ اؾت لیکي جاهؼِ اًؿاًی بِ زلیل َّـ ٍ اؾتؼساز شاتی ،ذَز ضا اظ ایي هْلکِ ًجات زازُ
ٍ بطای هكکالتف چاضُ اًسیكیسُ ٍ زض ًْایت ایي هَجَزات ظًسُی زیگط ذَاٌّس بَز کِ تحت تاثیط ایي

هحسٍزیتّای ایجازقسُ تَؾظ اًؿاى ،ضطبِّای بؼضا جبطاىًاپصیطی هتحول هیقًَس.
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حصارکشی دور آبشخورها

هتصسیاى حفاظت ؾؼی هی کٌٌس با زذالتّایی ػلوی جلَی ایي ضطبِّا ضا بگیطز ٍ یا آًْا ضا بِ حساقل بطؾاًس.
زض ّویي ضاؾتا هكکلی کِ بطای هٌابغآبی پٌاّگاُ حیاتٍحف هیاًسقت ایجاز قس ٍ قتطّا ،آب حیاتٍحف
هٌغقِ ضا بِ هیعاى ظیازی هصطف هیکطزًس ،با عطحی ؾازُ ٍ ػلوی ٍ با کوک ّای هالی افطاز ػالقِهٌس بِ
حیاتٍحف هطتفغ قس .بطاؾاؼ ایي عطح با هغالؼات ػلوی صَضت گطفتِ اعطاف  6ػسز اظ آبكرَضّای
هیاًسقت کِ زض هطکعیت هٌغقِ قطاض زاضًس ٍ تَؾظ هحیظباًاى بصَضت زؾتی آبطؾاًی هیقًَس ،با بَزجِای
بالغ بط 01هیلیَىضیال تَؾظ حصاض فلعی هحسٍز قسًس تا قتط ّا ًتَاًٌس اظ ظیط آى ػبَض کٌٌس ٍ اضتفاع ایي حصاض
عَضی تٌظین قس کِ زیگط حیَاًات هٌغقِ بِ ضاحتی بتَاًٌس بِ آبكرَض زؾتطؾی زاقتِ باقٌس.
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قبل از حصار کشی شترها تمام آب را مصرف می کردنذ

بعذاز حصار کشی همه گونه ها غیر از شتر ها به آب دسترسی دارنذ

ػکؽّای ثبتقسُ زض پاییع اهؿال قاّس آى ا ؾت کِ آبكرَضّای هحسٍز قسُ ،زیگط هَضز اؾتفازُ قتطّا قطاض
ًویگیطز ٍ ّوِ ی ؾْن آبِ آًْا بِ حیاتٍحف هٌغقِ تؼلق هی گیطز .الظم بِ شکط اؾت کِ بطای قتطّا ًیع تؼسازی
آبكرَض ٍجَز زاضز کِ بصَضت زؾتی آبطؾاًی هی قَز ٍ قتطّا هكکلی بابت تأهیي آب ذَز ًرَاٌّس زاقت.

اًجوي یَظپلٌگ ایطاًی

آذرماه 3131

پس از اتمام پروژه مذکور ،آبشخور ها کامال تحت نظارت قرار گرفتند تا نتیجه کار ارزیابی شود و با رضایت بخش بودن نتیجه ی
انتظارمی رود پروژه های مشابهی در زیستگاه های دیگر یوزپلنگ قابل اجراء باشد تا بتوان مشکالت مربوط به منابع آبی حیات
وحش را در زیستگاه های خشک و کم آب مدیریت نمود؛ لیکن همچون پروژه میاندشت قبل از اقدام به اجرا میباید مطالعه دقیقی در
خصوص مشخصات و مختصات و نیز تاثیرات آن صورت بگیرد .

تصاٍیط گًَِ ّای هرتلف ؾطآّبكرَضّا

پؽ اظ اتوام پطٍغُ هصکَض ،آبكرَضّا کاهال تحت ًظاضت قطاض گطفتٌس تا ًتیجِ کاض اضظیابی قَز ٍ با ضضایتبرف
بَزى ًتیجِ ،اًتظاضهی ضٍز پطٍغُ ّای هكابْی زض ظیؿتگاُّای زیگط یَظپلٌگ قابل اجطاء باقس تا بتَاى هكکالت
هطبَط بِ هٌابغ آبی حیاتٍحف ضا زض ظیؿتگاُّای ذكک ٍ کن آب هسیطیت ًوَز؛ لیکي ّوچَى پطٍغُ
هیاًسقت قبل اظ اقسام بِ اجطا هیبایس هغالؼِ زقیقی زض ذصَل هكرصات ٍ ًیع تاثیطات آى صَضت بگیطز.
آًچِ شکط قس گعاضقی اجوالی اظ بطًاهِ "آّب بطای یَظّا" بَز کِ زض اًتْا اظ حاهیاى هالی ٍ هؼٌَی ایي پطٍغُ
تكکط ٍ قسض زاًی ًوَزُ ٍ اهیساؾت با ازاهِی ایي ضًٍس ،حوایت اظ تٌَعظیؿتی اظ یک قؼاض ظیبا بِ اقساهات
ػلوی ٍ ؾطیغ حفاظتی تبسیل قَز.
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