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سرمقاله

ده سال با يوزپلنگ ها دويده ايم
مرتضی اسالمی دهکردی -با فرا رسيدن سال ،1390
انجمن يوزپلنگ ايرانی وارد دهمين سال حيات و فعاليت
خود شد .در مرداد ماه سال  1380بود که سه دانشجوی
عالقمند به حيات وحش ،اين انجمن را تاسيس کردند.
آن زمان که نه دفتری وجود داشت و نه امکاناتی ،اولين
جلسه انجمن در محوطه موزه طبيعت و حيات وحش
ايران (دارآباد) برگزار شد .برای حفاظت از يوزپلنگ،
اهداف بر دو پايه پژوهش و آموزش استوار شد و از همان
ابتدا فعاليت های آموزشی و پژوهشی آغاز شد .اولين
فعاليت پژوهشی ،مطالعات مقدماتی در زيستگاه های پنج
گانه يوزپلنگ بود که با بازديد از پارک ملی کوير آغاز
شد .اولين فعاليت آموزشی نيز "زنگ محيط زيست" برای
دانش آموزان اول راهنمايي مدرسه دکتر محمود افشار بود
که هر دو توسط همان سه نوجوان انجام شد.
اما اکنون بعد از گذشت  10سال ،انجمن يوزپلنگ ايرانی
نزديک به  300عضو داوطلب و  30عضو موظف دارد.
ادامه در صفحه 2

فيلمبرداری از رفتار طبيعی
پلنگ ايرانی
صفحه 3

صفحه 2

سال ششم ،شماره  ،15بهار 1390

ده سال با يوزپلنگ ها دويده ايم

ادامه از صفحه اول

چارت سازمانی اين مؤسسه شامل سه بخش اصلی پژوهش،
آموزش و فيلم های مستند می شود که هر يک براساس
اهداف مصوب خود رو به جلو حرکت می نمايند .برای
فعاليت های انجمن تجهيزات تخصصی متعدد و مناسبی
وجود دارد و اعضا در قالب گروه های تخصصی در هر بخش،
فعاليت ها را برای حفاظت از گوشتخواران ايران به پيش
می برند.
در اين سال ها انجمن يوزپلنگ ايرانی همواره خود،
جايگاهش را تعريف کرده است و هيچگاه در جايگاه از
پيش آماده شده ای قرار نگرفته است .شايد در سال 1380
کمتر کسی فکر می کرد که در ايران تشکل های مردم نهاد
بتوانند فعاليت های علمی تخصصی انجام دهند ،چه برسد
به اينکه به عنوان مشاور سازمان های ملی و بين المللی
ايفای نقش کنند .اما با فعاليت های مستمر علمی طی اين
سال ها ،اين مهم به حقيقت پيوسته است .انجمن يوزپلنگ
ايرانی در سازمانها و نهادهای بين المللی مختلفی عضويت
داشته و با سازمانهای ملی همکاری تخصصی نزديکي دارد.
اين انجمن رکورددار جوانترين متخصص سازمان جهانی
 IUCNبا سن  21سال در سال  2003است.
يکي از رويکردهای مهم انجمن ،انجام مطالعات و فعاليت
های آموزشی بلند مدت و چند ساله است .اين رويکرد عالوه
بر توليد اطالعات موثق و مقاالت علمی ،منجر به تکوين
نگرشی جامع و چند جانبه نسبت به موضوعات مورد بررسی
شده است .مواردی همچون تدوين و چاپ سلسله مطالب
آموزشی "آشنايي با جانوران" در نشريات رشد (از سال 1380
تا کنون) ،بررسی وضعيت يوزپلنگ آسيايي در پناهگاه حيات
وحش مياندشت (از سال  1382تاکنون) ،بررسی وضعيت
گربه سانان در منطقه شکارممنوع عباس آباد نايين (از سال
 1383تا کنون) و بررسی بوم شناسی خرس قهوه ای در
منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی (از سال  1384تا
کنون) از اين قبيل اند .در هر يک از اين روندهای چند ساله
افراد مختلفی وارد شده و برای انجام فعاليت های تخصصی
آموزش ديده اند .فعاليت های تخصصی ديگر از قبيل بررسی
وضعيت گوشتخواران پارک ملی خجير ،برگزاری کارگاه های

آموزشی در مدارس تهران ،بررسی وضعيت و حفاظت از پلنگ
در پارک ملی ساريگل ،آموزش جوامع محلی اطراف منطقه
حفاظت شده کوه بافق ،بررسی وضعيت يوزپلنگ و پلنگ در
زيستگاه های شمال شرقی کشور ،همکاری های آموزشی با
موزه طبيعت و حيات وحش دارآباد ،بررسی وضعيت و بوم
شناسی گرگ در پناهگاه حيات وحش قمشلو و  ...هر يک
طی بيش از دو سال به انجام رسيده اند.
فعاليت های ياد شده در باال با همکاری سازمانهای ملی و بين
المللی زيادی به انجام رسيده اند که از ميان آنها می توان
به سازمان حفاظت محيط زيست ،پروژه حفاظت از يوزپلنگ
آسيايي ،وزارت آموزش و پرورش ،دفتر کمک های مالی
کوچک جف ( ،)SGPسازمان جهانی حفاظت از طبيعت
( ،)IUCNصندوق حفاظت از يوزپلنگ ( )CCFو انجمن
حفاظت از حيات وحش ( )WCSاشاره کرد.
در ده سال گذشته مسير پر فراز و نشيبی را طی کرده ايم.
اعضای انجمن يوزپلنگ ايرانی همواره نگرشی تکاملی به
فعاليت ها داشته و با نگاه به آينده همواره سعی در تغيير و
رشد خود و انجمن داشته اند .اين روند تکاملی در مسير انجام
فعاليت های متعدد پژوهشی و آموزشی در زيستگاه های استان
های مختلف کشور شکل گرفته است .و البته ،در اين مدت
انجمن يوزپلنگ ايرانی و اعضای آن موفق به دريافت جوايز
ملی و بين المللی متعددی شده اند که از آن ميان می توان
به کسب جايزه ملی محيط زيست در سال  ،1384جايزه بين
المللی حافظان آينده در سال  2006و جايزه برترين متخصص
حيات وحش دنيا در سال  2009اشاره کرد.
سه عامل مهم در موفقيت انجمن طی اين سال ها نقش
اساسی داشته اند .نخست انتخاب موضوعی محدود و
تخصصی و انجام پژوهش ها و فعاليت های تخصصی در مورد
آن بوده است .اين انتخاب باعث شده است تا توان و انرژی
انجمن به جای پخش شدن برای انجام فعاليت های پراکنده،
صرف فعاليت های متمرکز و تخصصی شود و در موضوعات
کمتر ،اثرگذاری بيشتری اعمال شود .عامل ديگر ،تالش و
توانايي اعضای انجمن در انجام فعاليت های گروهی است.
از همان ابتدا همه تصميم گيری ها و فعاليت ها در انجمن
بصورت گروهی شکل می گرفت .اعضا همواره سعی کرده اند

تا مهارت های گروهی را فرا گرفته و ارتقا دهند .اکنون با
وجود تعدد اعضا و فعاليت ها ،برنامه ريزی ها و تصميم گيری
های انجمن همچنان بصورت گروهی شکل می گيرد .وجود
مهارت های گروهی باعث شده بدنه اجرايي انجمن از انعطاف
پذيری و يادگيری بااليي برخوردار شود.
عامل سوم ،عضوگيری باز انجمن است .مديريت و حفظ
ارتباط با اعضای زياد ،کاری بسيار دشوار و زمان بر است
که مشکالت مختلفی را هم بدنبال دارد .اما انجام اين کار
از يک سو باعث شده تا امکانات و مهارت های متنوعی برای
فعاليت ها تامين شود .از سويي باعث شکل گيری فعاليت
های خالقانه و متنوعی توسط اعضا شده و از سوی ديگر
باعث شده تا همواره استعدادهای درخشانی از ميان اعضا
کشف شده و به بدنه موظف انجمن ملحق شوند .اين سه
عامل در مجموع باعث شده تا انجمن يوزپلنگ ايرانی بتواند
در موضوعی خاص ،فعاليت های متنوع و متعددی را ،اعم
از تخصصی و عمومی ،به انجام برساند و بدين ترتيب در
حفاظت از گوشتخواران ايران اثرگذار شود.
عالوه بر تالش داوطلبانه تمامی اعضا در اين سال ها ،افراد
و ارگان های زيادی انجمن يوزپلنگ ايرانی را در نيل به
اهداف حفاظتی اش ياری کرده اند .انجمن يوزپلنگ ايرانی
وظيفه خود می داند تا از تمام کسانی که طی اين سال
ها به هر نحوی انجمن را ياری کرده اند سپاسگزاری کند.
همه آنها در سرنوشت حيات وحش ايران زمين نقش ايفا
کرده اند.
انجمن يوزپلنگ ايرانی درحالی نخستين دهه عمر خود را
پشت سر می گذارد که متاسفانه تقريبا هيچ يک از سازمانهای
مردم نهاد هم عصر آن امروزه ديگر وجود ندارند .با اين اميد
دهه جديد فعاليتهای خود را آغاز می نمايد که سازمانهای
مردم نهاد بيشتری با فعاليتهای تخصصی و گسترده بتوانند
برای حفاظت از طبيعت کشورمان گام بردارند.
به خوبی می دانيم که مسيری طوالنی درپيش داريم .مسيری
که شايد پاياني نداشته باشد .برای پشت سر گذاشتن اين
مسير به کمک تمامی کارشناسان و عالقمندان به حيات
وحش نيازمنديم تا بتوانيم آنچه را که رسالت خويش قرار
داده ايم ،به بهترين نحو به انجام برسانيم.
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توسط کارشناسان انجمن يوزپلنگ ايرانی صورت گرفت:

فيلمبرداری از رفتار طبيعی پلنگ ايرانی
گروه مستندسازی :پلنگ
يکی از نادرترين گربهسانان
ايران محسوب میشود که
امکان مشاهده آن در طبيعت،
کمتر نصيب کسی شدهاست،
چه رسد به فيلمبرداری از
رفتار طبيعی آن .بهتازگی،
کارشناسان انجمن يوزپلنگ
ايرانی با همکاری محيطبانان
اداره کل حفاظت محيط
زيست مازندران ،موفق به فيلم
برداری از يک پلنگ در شمال
ايران شدند که رفتار قلمرو
طلبی و جفتيابی پلنگ ايرانی
در طبيعت را نشان میدهد.
در اين فيلم يک پلنگ نر بالغ
که مدتها براساس آثار و
نمايههايش مورد رديابی قرار
گرفته بود ،در برابر دوربين
به تعيين قلمرو پرداخته
و همچنين نشانههايی از
جفتيابی را از خود نشان میدهد .نکته قابل توجه در
اين فيلم ،آرامش عجيب اين پلنگ نر و رفتار کامال
طبيعی آن است که آنرا در نوع خود بینظير میسازد.
فيلم مذکور با استفاده از دوربين تلهای فيلمبرداری
حرفهای (با کيفيت  )HDگرفته شده است .چنين
موفقيتی بدون شک مرهون مطالعات گسترده در اين
منطقه است که از سال  1384آغاز شده و تا کنون،

را بايد به دليل کيفيت باال ،مدت
تصويربرداری و آرامش و رفتار
منحصر بهفرد آن ،بهترين فيلم
پلنگ در سرتاسر حوزه انتشار
پلنگ ايرانی در غرب آسيا دانست.
از اينرو ،اين فيلم شادی فراوانی
را برای اعضای انجمن در پايان
سال پلنگ به ارمغان آورد و انگيزه
بسيار بااليی برای ادامه فعاليتها
به گروه فيلم برداری بخشيد.
با ادامه جستجو ها برای ثبت
تصاوير بيشتر از پلنگ ،گروه
موفق شد در دو نوبت و در دو
محل متفاوت از يک ماده پلنگ
تصوير برداری کند .اين تصاوير
نيز از فاصله بسيار نزديک و با
کيفيت  HDتهيه شده است.
اين فيلم ،بخشی از يک مجموعه
عکس تهیه شده از فیلم  /انجمن يوزپلنگ ايرانی مستند دو قسمتی با مضمون
حيات وحش البرز است که مطالعه
آن از سال  1384و فيلمبرداری آن
گزارشهای متعددی از آن منتشر شده يا درحال انتشار از سال  1387توسط چندين فيلمبردار و پژوهشگر در
است (جهت دريافت اين گزارشها به بخش کتابخانه وب حوزه وسيع البرز آغاز شده است و قسمت نخست آن در
سايت انجمن مراجعه نماييد).
پايان بهار 1390آماده پخش از سيما خواهد بود .فيلم
که
است
دشوار
بسيار
طبيعت
فيلمبرداری از پلنگ در
حيات وحش البرز ،به کارگردانی و تهيهکنندگی فتحاهلل
ناشی از تراکم پايين و رفتار مخفیکارانه اين جانور اميری و به سفارش صدا و سيمای مرکز مازندران تهيه
است .ولی در سالهای اخير در چند نوبت ،فيلمهايی می شود.
از اين جانور در طبيعت ايران گرفته شده که اين فيلم

در قالب پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسیايی و توسط دو تشکل غیردولتی «انجمن يوزپلنگ ايرانی» و «انجمن طرح سرزمین» صورت گرفت:

بررسی حداقل جمعيت يوز در پارک ملی کوير

*

دوربینتلهای/پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسیايی

گروه پژوهش :پارک ملی کوير ،يکی
از مناطقی است که از گذشته در ميان
مهمترين زيستگاههای يوز قرار داشتهاست
و بر اساس گزارشهای متعدد حضور يوز
تا پيش از دهه  80شمسی ،از ابتدا به
عنوان يکی از سايتهای پروژه حفاظت از
يوزپلنگ آسيايی انتخاب شد .با اين حال
و با وجود کمترين تعارضهای انسانی،
امنيت باال و جمعيت مناسب حيات وحش
و سمداران اين پارک -که آن را به يکی از
بهترين مناطق حفاظتشده کنونی کشور
بدل ساختهاست -پس از سپریشدن هشت
سال از برنامههای حفاظتی و پژوهشی
اين پروژه ،ميزان مشاهدهها و گزارشهای
دريافتی يوز از آن به شدت کاهش يافته
و در مقاطعی اين زمزمه مطرح بود که
آيا پارک ملی کوير ،شايستگی آن را دارد که همچنان
يکی از سايتهای پروژه باشد يا خير .حتی در مواردی،
ترديدهايی در مورد امکان بقای نسل اين گونه در پارک
کوير مطرح میشد و وجود يوز در پارک نيز مورد سوال
قرار گرفته بود .در اين شرايط و به منظور بررسی قطعی
وجود يا عدم وجود يوزپلنگ در محدوده پارک ملی کوير
و همچنين ارزيابی حداقل اندازه جمعيت اين گونه ،پروژه
تحقيقاتی فشردهای از شهريورماه  1388تا پايان همان
سال ،توسط گروه چهارنفرهای از پژوهشگران دو تشکل
مردمنهاد «انجمن طرح سرزمين» و «انجمن يوزپلنگ
ايرانی» و با کمک صميمانه محيطبانان پارک انجام شد.

عکسبرداری از يوزپلنگ ،حضور اين جانور
را در پارک ملی کوير اثبات میکند که
بسيار خوشحالکننده و اميد بخش بود.
در عين حال ،تجزيه و تحليل  20عکس
گرفته شده بر اساس الگوی منحصر به فرد
خالها نشان دادند که در همه اين نقاط ،از
يک يوز نر عکسبرداری شدهکه قابل توجه
است .اين در حالی است که بيشترين فاصله
ميان ايستگاههای دوربينگذاری که موفق
به عکسبرداری از جانور شدهاند به 62
کيلومتر هم میرسد.
هر چند با  6ماه دوربينگذاری ،وجود برخی
تصاوير ناواضح از يوز -که امکان شناسايی
آنها بر اساس الگوی خالها وجود ندارد -و
در نظر گرفتن محدوديت دوربينهای تلهای
نسبت به وسعت منطقه مطالعاتی ،نمیتوان
به طور قطع از اندازه جمعيت يوز در پارک ملی کوير
صحبت کرد اما به نظر میرسد که اين گونه ،دارای تراکم
بسيار پايينی در منطقه باشد که نياز به ادامه اين مطالعه
را پررنگ میسازد .همچنين با توجه به اهميت ويژه پارک
ملی کوير در ميان زيستگاههای يوزپلنگ در کشور و نتايج
حاصل از اين گزارش ،به نظر میرسد وضعيت حفاظتی
اين پارک نياز به توجه ويژهای دارد.

پس از دوربينگذاریهای گسترده به مدت  6ماه در 32
منطقه انتخابشده محدوده سياهکوه و سپس  24منطقه
محدوده ملکآباد و با  86نفر/روز مطالعه ميدانی و بيش
از  3333تله/شب تالش نمونهبرداری 451 ،عکس از
گونههای مختلف حيات وحش پارک ملی کوير ( 12گونه
پستاندار و  2گونه پرنده) گرفته شد .از اين ميان و با در
نظر گرفتن افراد تکراری 20 ،عکس يوزپلنگ 6 ،عکس
پلنگ 36 ،عکس کاراکال 21 ،عکس گرگ 13 ،عکس
کفتار 24 ،عکس شغال 9 ،عکس روباه شنی 109 ،عکس
قوچ و ميش 106 ،عکس کل و بز 20 ،عکس جبير8 ،
عکس خرگوش و  24عکس تشی بهدست آمد.

* نوشته مذکور ،بر اساس چکيدهای از گزارش پايانی ارائهشده به پروژه
حفاظت از بوزپلنگ آسيايی با اين نام است :قديريان ،ط .اسالمی دهکردی،
م .خالقي حميدي ،ا .و محمدی مقانکی ،ا .1388 .بررسی حداقل جمعيت
يوزپلنگ آسيايی با استفاده از دوربينهای تلهای در پارک ملی کوير .پروژه
حفاظت از يوزپلنگ آسيايی و زيستبومهای مرتبط.
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بسیار متشکريم

اخبار

سالی سیاه برای سربازان طبیعت

در چهار ماه پايانی سال  1389شش نفر از محيط بانان
سازمان حفاظت محيط زيست با شليک گلوله به شهادت
رسيدند.
شهيد «سعيد پرهام» ،محيط بان  27ساله منطقه حفاظت
شده پرور استان خراسان شمالی عصر روز چهارشنبه
دهم آذرماه  89براثر اصابت گلوله شکارچيان غيرمجاز به
شهادت رسيد.
شهيد «صابر اهلل داد» نيز که تنها  21سال سن داشت
و خدمت وظيفه عمومی خود را در کسوت محيط بانی
می گذراند ،چهارشنبه  22دی ماه  89در منطقه شکار
ممنوع «مک سرخ» در استان سيستان و بلوچستان به
شهادت رسيد .اهلل داد در حين گشت زنی با همکارانش،
بر اثر اصابت دو گلوله به قلب جان خود را از دست داد و
ضاربان او مشخص نشدند .پليس آگاهی اعالم کرد که به
دليل اينکه محل شهادت اين محيط بان در گذرگاه اشرار
قرار دارد ،احتماال ضاربان نيز از اشرار منطقه هستند .پيکر
پاک اهلل داد در گلزار شهدای شهر زاهدان ارام گرفت و او
اولين محيط بانی بود که توسط بنياد شهيد انقالب اسالمی
به لقب رسمی «شهيد» ملقب شد.
شهيدان «محمود احمدی نژاد»« ،معمر مرغوبی»« ،کمال
حسين پناهی» و «مسعود عليخانی» چهار محيط بانی
بودند که در آخرين روزهای سال گذشته با شهادت خود
جامعه محيط زيست کشور را داغ دار کردند .اين چهار
محيط بان روز جمعه  13اسفندماه  89در حال گشت زنی
در اطراف شهر سنندج بودند که هدف حمله افراد مسلح
قرار گرفتند .ضاربان پس از به شهادت رساندن اين محيط
بانان ،جسد بی جان آنان را در خودروی خدمت قرار داده
و خودرو را به قعر دره سرازير کرده بودند .چند روز پس
از اين واقعه تلخ ،سرهنگ «مير محسنی» فرمانده يگان
حفاظت محيط زيست اعالم کرد که يک نفر از مظنونان
اصلی دستگير شده و نفر دوم در درگيری با نيروی انتظامی
کشته شده است .اين محيط بانان نيز با عنوان رسمی
«شهيد» شناخته شدند.

عکس :وحید پناهی

انجمن يوزپلنگ ايراني در راستاي فعاليتهاي پژوهشي
و آموزشي خود ،همواره از کمکهاي مالي و معنوي
دوستان و عالقهمندان به حيات وحش ايران بهره برده
است .از اينرو ،بر خود الزم ميدانيم تا تشکر خود را از
اين عزيزان اعالم داريم.
معاونت محترم محیط طبیعی ،دفتر تنوع زیستی و
حیات وحش و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
سازمان حفاظت محیط زیست ،اداره کل محیط
زیست استانهای اصفهان ،تهران ،زنجان ،خراسان
شمالی ،سمنان ،کرمان ،لرستان ،مازندران و یزد،
اداره محیط زیست شهرستانهای الشتر ،الیگودرز،
جاجرم ،چالوس ،خرانق ،دورود ،راور ،گرمسار،
ماهنشان ،مهریز ،نائین و نورآباد ،سرپرست و
محیطبانان محترم پارکهای ملی خجیر و کویر،
پناهگاههای حیات وحش انگوران ،درهانجیر،
عباسآباد نائین و میاندشت و مناطق حفاظتشده
البرز مرکزی شمالی و کالمند-بهادران ،استانداری
یزد ،فرمانداری و آموزش و پرورش شهرستان
مهریز ،فرمانداری خرانق ،مدیریت و کارکنان
محترم باغموزه پارک شهید مطهری شهر کرمان،
باغ وحش تهران ،موزه طبیعت و حیات وحش
دارآباد ،گروه صنعتی ایرانخودرو ،شرکت بردار
مبنا ،شرکت سنگ آهن رباط پشت بادام ،شرکت
نمایشگاهی سهالن ،مرحوم مهین دهناد ،علیرضا
ذوالفقاری ،مجید سیدی ،احمد شاکرحسینی،
محبوبه شیرخورشیدی ،کاوه فرزانه و علی کمیلیان

نهنگ پالستيکي در ساحل هرمز به گل نشست

مجتبي رمزي– هنرمند مجسمه ساز و عضو انجمن يوزپلنگ
ايراني ،با بقاياي قايق هاي فرسوده ،نهنگ گوژپشت به گل
نشسته اي را در ساحل جزيره هرمز خلق کرد.
اين اثر اسفندماه گذشته در سي و يکمين دوره جشنواره هنرهاي
محيطي در جزيره هرمز ساخته شد .اين هنرمند براي اعتراض
نسبت به مصرف روزافزون پالستيک و تاثير مخرب آن بر محيط
زيست ،اين اثر محيطي را با نام "پالستيک مانند يک نهنگ
مرده غمگين است" ساخته است .در اغلب مناطق ساحلي کشور
از جمله جزيره هرمز ،قايق هاي فايبرگالسي فرسوده تبديل به
معضل محيط زيستي بزرگي شده اند .بدنه اين قايق ها قابل
بازيافت نيست و سوزاندن آنها نيز آلودگي هاي بسياري را در
پي دارد .دفن کردن اين قايق هاي نسبتا حجيم هم کار آساني
نيست .از سوي ديگر ،به گل نشستن پستانداران دريايي يکي از
حوادث غمناکي است که تقريبا هر ساله در سواحل جنوبي کشور
رخ مي دهد .جزيره هرمز نيز در دو دهه گذشته شاهد چنين
حوادث تلخي بوده است .مجتبي رمزي براي نشان دادن اثرات
مخرب استفاده از پالستيک ،پالستيک را به نهنگ مرده تشبيه
کرده است .او براي ساخت اين نهنگ گوژپشت  14متري از بدنه
 6قايق فايبرگالسي فرسوده استفاده کرده است.

اين هنرمند پيش از اين در سي امين دوره جشنواره هنرهاي
محيطي در شوشتر ،اثر محيطي ديگري را با نام "پالستيک از
مين بدتر است " ساخته بود که در آن با ظروف يکبار مصرف
پالستيکي ،محوطه مين گذاري شده اي را خلق کرده بود.
القاي خطري بالقوه که از سوي اشيايي به ظاهر بي اهميت،
هستي را تهديد ميکند.
رمزي سال گذشته در اقدام ديگري در ششمين جشنواره
مجسمه هاي شني بابلسر ،تالش کرده بود به مناسبت سال
جهاني تنوع زيستي با ساخت مجسمه شني تعدادي فوک
در ساحل بابلسر ،بازديدکنندگان جشنواره و اهالي محلي را
نسبت به وضعيت فوک خزري آگاه کند .در اين برنامه سعي
شده بود تا با مجسمه هاي سست شني شمايلي از يک گله
فوک که به ساحل آمده اند تهيه شود تا بتوان به مردم وضعيت
نگران کننده آنها را نشان داد.
هنرجديد ( )New Artکه آثار مورد اشاره در قالب آن
خلق شده اند ،شيوه اي است که در آن مخاطب باجنبه هاي
مختلفي از اثر هنري مانند فرايند خلق اثر ،مشاهده و يا حتی
قرار گرفتن به عنوان بخشي از آن ،به هر دو صورت فيزيکي و
فکري درگير مي شود.

سال پلنگ به پايان رسيد

فرشید جعفرزاده و المیرا شعربافی – همانطور که در
شماره پيشين يوزنامه آمده بود ،بر اساس تقويم تاريخی
ايران ،سالی که آن را پشت سر نهاديم (« )1389سال
پلنگ» بود واين تقارن ،فرصت مناسبی برای توجه بيشتر
به پلنگ ايرانی و کمک به ارتقای وضعيت حفاطتی آن در
کشور بود .در طول سال گذشته ،انجمن يوزپلنگ ايرانی
برای جامه عمل پوشاندن به اين هدف ،فعاليت هايی را
برنامه ريزی و به اجرا گذاشت که به اجمال در اينجا
به آنها اشاره می شود .از جمله مهمترين برنامه های
انجمن در سال جاری ،معطوف ساختن توجه مراکز علمی
و مديريتی بين المللی ،در کنار بخش های داخلی ،به
وضعيت نگران کننده پلنگ ايرانی در مهمترين سنگرگاه
خود ايران بود .در اين راستا خبرنامه الکترونيکی پلنگ
ايرانی با تکيه بر معرفی پلنگ ايرانی و تشريح وضعيت
حفاظتی آن ،منتشر و برای کارشناسان داخلی و خارجی
ارسال شد .اختصاص صفحه ای مستقل و ويژه در وب
سايت انجمن يوزپلنگ ايرانی ( )www.wildlife.irبا
عنوان " سال پلنگ" از ديگر اقدامات اين انجمن برای
افزايش آگاهی عمومی در رابطه با پلنگ بوده است .در
بخش کتابخانه پلنگ ايرانی اين صفحه ،همه گزارش ها
و مقاالت منتشر شده پيرامون پلنگ ايرانی در دسترس
همگان قرار داده شده است.
برگزاری چندين کارگاه آموزشی که محور آنها آشنايی
با پلنگ ايرانی بوده در دانشکده منابع طبيعی دانشگاه

تربيت مدرس ،دانشگا ههای نور و الهيجان ،موزه
دارآباد ،اداره کل محيط زيست استانهای لرستان ،زنجان،
اصفهان،آذربايجان غربی ،کرمان و يزد برگزار شد .اين
کارگاههایآموزشی با هدف آگاه سازی و کمک به ارتقای
دانش جامعه علمی ،دانشجويی و کارشناسان محيط
زيست کشور بوده است.
با توجه به جايگاه ويژه رسانه های عمومی در افزايش سطح
آگاهی اقشار مختلف جامعه ،انتشار مطالبی در رابطه با
جنبه های گوناگون وضعيت پلنگ ايرانی در رسانه های
جمعی داخلی و خارجی نيز در دستور کار قرار گرفت.
هم چنين بولتن های علمی پلنگ برای اداره های کل
محيط زيست استانی سراسر کشور با هدف استفاده در
اجرای برنامه های حفاظتی پلنگ طراحی و توزيع شده
است .طرح آموزشی محيط زيست در منطقه حفاظت شده
کالمند  -بهادران استان يزد ،با موضوع تنوع زيستي و
با تاکيد بر دو گونه پلنگ و يوزپلنگ نيز از برنامه های
آموزش جوامع محلی پيرامون زيستگاههای اين گونه بوده
است ،الزم به ذکر است که اين برنامه در مناطق منتخب
استان لرستان نيز در حال اجرا است .طراحی و آماده سازی
پوسترهای آموزشی در رابطه با پلنگ ،رقبا و طعمه های
آن نيز از ديگر برنامه های اين انجمن در سال مذکور بود.
گزارش کامل برنامه های انجمن يوزپلنگ ايرانی درسال
پلنگ از اينجا قابل مشاهده است:
http://wildlife.ir/ShowInfo.aspx?Lang=1&InfoId=271
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تئاتر؛ يک رويکرد نوين آموزشی در مسائل زيست محيطی
یاسمن حسن بیگی -با برگزاری  3سفر دوره
ای تئاتر «دردسرهای يوزپلنگی» در زمستان
سال گذشته به سمت استانهای کرمان ،يزد،
سمنان و اصفهان ،تئاتر آموزشی يوزپلنگ در
حالی اولين سال کاری خود را به پايان برد
که  3نمايشنامه متفاوت و بيش از  34اجرا
در تهران و شهرستان ها در کارنامه ی خود
ثبت کرده است .اين نمايش عروسکی که کار
آن از ابتدای سال  89آغاز شد ،تا کنون 7
اجرای جشنواره ای در تهران 1 ،اجرا در سالن
همايش های بين المللی سازمان محيط زيست
تهران به مناسبت همايش تقدير از محيط
بانان نمونه زيستگاه يوز 14 ،اجرای هفتگی
در موزه طبيعت و حيات وحش داراباد تهران و
 13اجرا در نقاط شهری و روستايی در اطراف
زيستگاه يوز داشته است.
اين نمايش که بخشی از برنامه ی آموزش حيات
وحش به عموم مردم است ،با زبانی دوستانه
به تشريح ويژگی ها ،وضعيت و راهکارهای
پيشنهادی برای حفظ نسل يوزپلنگ آسيايی
می پردازد .گروه مخاطب اين نمايش در درجه
اول شکارچيان و دامداران و به شکل وسيع تر
تمام کودکان و بزرگساالن را شامل می شود.
از اين رو در هر اجرا با استقبال بسيار خوب
بينندگان روبرو شد.
طی يک همکاری که با پروژه حفاظت از
يوزپلنگ آسيايی صورت گرفت ،در  12نقطه

روستايی و شهری حاشيه زيستگاه های
يوزپلنگ ،جشنواره های نيم روزه ای با هدف
آشنايی مردم با حيات وحش منطقه طراحی
و اجرا شد که نمايش دردسر های يوزپلنگی
نيزبخشی از اين برنامه بود.
از ديگر برنامه های اين جشنواره ها ،می
توان به پخش فيلم های آموزشی ،سخنرانی،
آموزش تفاوت گربه سانان ،انجام بازی های
آموزشی ،گپ و گفت با تماشاچيان ،توزيع
بروشور ،پوستر و مالتی مديا با موضوع حيات
وحش و يوزپلنگ به مخاطبان ،اشاره کرد.
مناطقی که تا کنون در آنها اين برنامه اجرا
شده عبارتند از :روستا های چوپانان ،خرانق،
رباط پشت بادام ،سنخواست ،فراشيان ،آزادوار،
زمان آباد ،عشق آباد ،نايبند ،بخش ديهوک
و شهر راور و مهاباد در استان های خراسان
شمالی ،يزد ،کرمان و اصفهان.
انجمن يوزپلنگ ايرانی بر اساس تجربيات
گذشته خود و سالها فعاليت آموزشی در
سطوح مختلف ،تئاتر را از رويکردهای موفق
آموزشی دانسته که به خوبی می تواند گروه
های مخاطب مختلف را تحت تأثير قرار
دهد .از اين رو ،در سال جاری بخش آموزش
اين انجمن درنظر دارد در کنار يوزپلنگ،
اين رويکرد را برای خرس قهوه ای و پلنگ
ايرانی نيز در سطح زيستگاه های اين جانوران
طراحی و اجرا نمايد.

 استقبال اهالی روستا ها از برنامه ها

 اجرا در جشنواره تنوع زيستی تهران

 تزيین خوردو مورد استفاده گروه در حین سفرها

 استقبال دانش آموزان از برنامه ها

 گفتگو با شکارچیان قديمی

 اجرای نمايش در خالل جشنواره های نیم روزه در روستاهای نزديک به

 اجراهای هفتگی در موزه طبیعت و حیات وحش داراباد تهران

 بحث و گفتگوی مردم درباره جانوران در حاشیه مراسم

زيستگاه يوز

 گفتگو درباره موضوع حفاظت حیات وحش که در خالل برنامه بین اهالی و
محیطبانان شکل می گرفت
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عکس :دوربینتلهای/انجمن يوزپلنگ ايرانی

ترجمه :گمان ميرود شمال
شرقي ايران با چند زيستگاه
معروف مانند پارک های ملی
گلستان ،ساريگل و تندوره ،در
بردارنده بيشترين جمعيت پلنگ
ايراني (Panthera pardus
 )saxicolorباشد .اين زيرگونه،
در سراسر گستره پراکنشش در
حال از دست دادن زيستگاههای
خود است که قطعاً به قطعه قطعه
شدن آن به جمعيتهايي منجر
میشود که از نظر ژنتيکي ايزوله
و کوچک خواهند بود (جاسلين،
 .)1990اما پلنگ همچنان در
قسمت عظيمي از ايران با جمعيت
بالغ بر  850-550فرد زندگي
ميکند که  55درصد از آنها
در داخل مناطق حفاظتشدهاند
(کيابي و همکاران.)2002 ،
پارک ملي گلستان ،يکي از
برجستهترين زيستگاههاي اين
زيرگونه در ايران است (کيابي
و همکاران  )1372که با منطقه
حفاظتشده قرخود (از شرق) و
منطقه شکارممنوع بهکده رضوي
(از شمال شرق) ارتباط دارد .از
آنجايي که اين دو منطقه داراي
زيستگاههاي مکمل پلنگ ايراني
است ،نقش منطقه «ضربهگير»
را براي پارک ملي گلستان بازي
ميکند.
مطالعه در مناطق قرخود و بهکده
رضوي ،بخشی از تالشهاي تحقيقاتي انجمن يوزپلنگ ايراني
بر روي يوزپلنگ و پلنگ در شمال شرقي ايران است که از
سال  1382آغاز شدهاست .مقاله پيش رو تالش ميکند تا
برخي از جنبههاي مهم بومشناختي زيستگاههاي ضربهگير که
تراکم پايينتري از پلنگ ايراني داشته و اين گونه در آنها
از فشار شکار غير مجاز و کمبود طعمه رنج ميبرد را نشان
دهد .اميد است نتايج اين مطالعه به ايجاد اين ديدگاه درباره
لزوم معرفی زيستگاههاي ضربهگير در مناطقي که پلنگ ايراني
زيست ميکند ،کمک کند.

بقاي پلنگ ايراني در يک زيستگاه
ضربهگير در شمال شرقي ايران:

قرخود و بهکده

*

يافتن نشانههای پلنگ ،درههاي
اصلي منطقه مورد پيمايش قرار
گرفته و آثار مربوط به فعاليت
پلنگ از قبيل سرگين ،ردپا،
برهمزدگي خاک و الشه شکارها
بررسی شد .محتويات همه
نمونهها شامل مو ،استخوان،
ناخن و غيره مورد مطالعه قرار
گرفت .براي شناسايي موها از
کليد تهيهشده توسط سپاسي و
فالحتکار ( )1385استفاده شد.
به جز تجزيه و تحليل سرگينها
حضور پلنگ از طريق مشاهده
مستقيم گروه تحقيقاتي و نيز
مردم محلي ،بررسی رد پاها و
برهمزدگي خاک نيز در نظر
گرفته شد .همچنين بخشي از
تحقيقات بر روي پلنگ از طريق
مصاحبه و گفتوگو با مردم
محلي بهخصوص دامداراني که
در منطقه حضور دارند ،به انجام
رسيد .مشاهده مستقيم پلنگ
توسط مردم محلي پس از ارزيابي
دانش آنها در شناسايي ظاهري
جانوران توسط مشاهدهکننده
پذيرفته ميشد .گاهي توصيف
چگونگي رفتار حيوان توسط
مشاهدهکننده ميتواند در
شناسايي گونه مشاهدهشده کمک
کند .همچنين  2تا  4دستگاه
دوربين تلهاي به منظور بررسي
اين گونه در منطقه نصب شد.

بهدست نيامد.
بحث و نتیجهگیري
با بيش از  850شب دوربينگذاري در منطقه حفاظتشده
روش کار
مطالعه در زمينه پلنگ از مهر  1386تا آبان  1387در که  300شب آن در زيستگاه پلنگ صورت گرفت ،از
مناطق قرخود و بهکده رضوي صورت گرفت .به منظور گوشتخواران مختلفي تصويربرداري شد (جدول  .)1از يک
پلنگ بالغ نر در  16آذر  1386پس از غروب آفتاب در
جنوب منطقه حفاظتشده -جايي که اغلب مورد چرای
گلههای دام اهلی قرار میگيرد -تصويربرداري شد .پس
از مصاحبه با مردم محلي و بررسي نمايهها 23 ،مشاهده
پلنگ در  5سال گذشته به ثبت رسيد .بر اساس ارزيابي
زماني و مکاني مشاهده پلنگ ،برآوردهای مقدماتی حاکي
معرفي منطقه
از آن است که حداقل  5پلنگ (شامل تولهها و بالغها) در
منطقه حفاظت شده قرخود با مساحتي معادل 43261
اين دو محدوده زندگي ميکنند .همچنين هفت سرگين
هکتار ،در شرقيترين قسمت جنگلهاي هيرکانی در
پلنگ يافت شد که محتويات آنها با کليد شناسايي موها
استان خراسان شمالي واقع است .تغييرات ارتفاعی اين
مورد مقايسه قرار گرفت .قوچ و ميش اوريال ،بيشترين
منطقه از  1000تا  2700متر و متوسط بارندگي ساليانه
فراواني را در سرگينها داشت (جدول  .)2بر اساس نتايج
 660ميليمتر و متوسط دماي ساليانه  9درجه سانتیگراد
مصاحبه با  30نفر از مردم محلي ،تالشهاي پلنگ براي
است که منجر به پديدار شدن اقليم نيمهمرطوب در منطقه
شکار در جدول 3بهصورت خالصه ارائه شدهاست .عالوه بر
شدهاست (درويشصفت.)1385 ،
نتايج بررسی سرگينها ،مصاحبهها حاکی از تلفات دامهای
منطقه شکارممنوع بهکده رضوي ،منطقه کوچکتري است
اهلی و سگهای گله به دليل حمله پلنگها بود.
( 23000هکتار) که به شمال منطقه حفاظتشده قرخود
ً
متصل است .اين منطقه به دو شکل کام ً
پلنگها غالبا قوچ و ميش اوريال و گراز را شکار ميکنند.
ال متفاوت بوده
همچنين به دليل حضور پازن در زيستگاه ،احتمال آنکه
بهطوري که يکسوم از کل سطح منطقه بهصورت دشتي
در رژيم غذايي پلنگ جای بگيرد نيز باالست .هر زمان
و مابقي آن کوهستاني ،صخرهاي و يا تپهماهوري است
که امکان آن وجود داشته باشد ،دامهاي
(منصوري ،گزارش منتشرنشده).
تا سال  ،1355قرخود جزئی از پارک ملي جدول  :1نتايج بررسیهاي دوربینهاي تلهاي در منطقه حفاظت شده قرخود و بهکده رضوي اهلي را نيز شکار ميکنند .از آنجا که
گلستان محسوب شده و از سال  1361به
بهکده يکي از زيستگاههاي اصلي قوچ
مناطق کوهستاني مناطق دشتي
کل تصاوير
گونه
عنوان منطقه حفاظتشده مستقل اعالم
و ميش بوده و قرخود ،زيستگاه پازن به
شد .در سال  ،1385بهکده رضوي به علت
شمار میرود طبيعی است که پلنگ از
0
1
1
پلنگ
حضور آهوي ايراني و يوزپلنگ آسيايي به
سمداران موجود تغذيه کند .در اغلب
1
0
1
کاراکال
مناطق ،رژيم غذايي پلنگ بر اساس
عنوان منطقه شکارممنوع مورد حفاظت قرار
گرفت .اين دو منطقه داراي تنوع گونهاي
فراواني سمداران منطقه بوده و گونههاي
2
1
3
گربه وحشي
بااليي شامل خرس قهوهاي ،کاراکال،
فراوانتر ،طعمههاي اصلي آن هستند
0
5
5
خرس قهوهاي
گربه وحشي و گرگ خاکستري است.
(سان کوئيست و سان کوئيست.)2002 ،
1
0
1
معمولي
روباه
گزارشهايي مبني بر حضور سياهگوش نيز
به دليل تعداد پايين نمونهها ،امکان
در اين ناحيه وجود دارد ولي مدارکي دال
نتيجهگيري قوي در ارتباط با عادات
0
1
1
سمور سنگي
بر وجود اين جانور توسط گروه تحقيقاتي
غذايي پلنگ در اين زيستگاه ضربهگير را

مشكل اصلي پلنگها در
قرخود و بهكده رضوي،
كاهش شديد جمعيت
طعمهها و مجاورت با
مناطق روستايی است
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موقعیت مناطق حفاظتشده و تلفات پلنگ مورد اشاره در اين مقاله

سپاسگزاری

جدول  .2نتايج تجزيه و تحلیل سرگین پلنگ ()n=7
از منطقه حفاظت شده قرخود و بهکده
آيتم غذايي

فراواني

قوچ و میش اوريال ()Ovis orientalis

5

گراز ()Sus scrofa

2

مواد گیاهي

1

جدول  :3تالشهای شکارگری پلنگ در قرخود و بهکده
که توسط مردم محلي مشاهده شده است
گونههاي طعمه

تعداد
مشاهده

درصد ()%

گراز ()Sus scrofa

2

15

دام اهلي

5

35

سگ گله ()Canis familiaris

7

50

مطالعه پيش رو بهصورت مشترک توسط انجمن يوزپلنگ
ايراني و اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي
صورت گرفته و مورد حمايت سازمان حفاظت محيط
زيست بوده است.
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* نوشتار حاضر ترجمهای از مقاله
زیر است:
عکس :فرهادینیا

نداشتيم .ولی درصد به نسبت باالي حمله
پلنگ به سگهاي گله و دامهاي اهلي احتماالً
ناشی از نقش پررنگ مصاحبه با مردم محلی
در گردآوري دادههاست .البته عالقه پلنگ به
خوردن سگ نيز مشهور است (سان کوئيست
و سان کوئيست .)2002 ،حتي گزارشهايي
مبني بر شکار گربههاي اهلي توسط پلنگ
در اطراف يکي از روستاهاي قرخود به نام
کاستان نيز وجود دارد.
در طول دو سال گذشته ،يک پلنگ نر و
يک پلنگ ماده در اطراف اين منطقه کشته
شدهاند که هر دوي آنها کام ً
ال بالغ نبودند.
همچنين سه پلنگ ديگر نيز (دو نر و يکي
نامشخص) در سه سال گذشته شکار شدند
که در شعاع  150کيلومتري منطقه مورد
مطالعه ما قرار دارد که همه آن ها نيز کام ً
ال
بالغ نبودند .محل کشتهشدن آنها تقريباً
در نزديکي پارک ملي سالوک ،يکي ديگر
از مناطق پر اهميت براي پلنگ در شمال
شرقي ايران بوده است( .رجوع شود به نقشه)
مشکل اصلي پلنگها در منطقه حفاظتشده
قرخود و بهکده رضوي ،کاهش شديد جمعيت
طعمهها و مجاورت زيستگاه با مناطق روستايي است که
اجازه انتشار را به پلنگها نمیدهد؛ به ويژه جوانها که برای
يافتن قلمروهای جديد بايد سرزمين مادری را ترک کنند.
بر اساس مطالعه وودروف و گينگزبرگ ( ،)1998مهمترين
عامل تهديدکننده پستانداران گوشتخوار بزرگ در مناطق
حفاظت شده« ،اثر حاشيهای» است که به معنای افزايش
خطر کشتهشدن توسط مردم روستايی در زمان حرکت
به خارج از مناطق حفاظت شده است .اين خطر به طور
مستقيم در ارتباط با نسبت محيط مناطق حفاظتشده به
مساحت آنهاست .البته پلنگ به دليل توانايی در استفاده از
لبههای زيستگاهها و حتي زيستگاههاي حاشيهاي مشهور
بوده و اين توانايي را دارد که در نزديکي جوامع انساني
زندگي کند (ساي ِدن ِستيکر و همکاران.)1990 ،
به دليل حفاظت ضعيفتر در مقايسه با پارک ملي گلستان،
قرخود و بهکده از کاهش شديد جمعيت طعمههای
پلنگ رنج میبرند .با اين وجود ،اين منطقه يک زيستگاه
ضربهگير در اطراف هسته جمعيت اصلی پلنگ در گلستان
بوده و اقدامات حفاظتی در برابر شکارچيان باعث شده که
چند صد سمدار در مناطق کوهستانی قرخود و بهکده باقی
بماند .از اينرو در مقايسه با مناطق آزاد و حفاظتنشده،
امنيت و تنوع غذايي بيشتری برای پلنگها در اين منطقه
مهيا شدهاست .به عالوه ،مناطق قرخود و بهکده به لحاظ
فضايی باعث حفظ يکپارچگی زيستگاهی برای پلنگ شده
و از گسيختگي جمعيتهای
محلي پلنگ جلوگيری نموده
است .در نتيجه ،پلنگها اين
امکان را دارند که به راحتي
بين زيستگاههاي مجاور
جابهجا شوند (برای نمونه،
پارک ملي گلستان در غرب،
پارک ملي سالوک از طريق
درکش و هاور در جنوب).
در پايان ،پيشنهاد ميشود
در راستاي تضمين بقای
طوالنيمدت پلنگ در شمال
شرقي ايران ،اقدامات حفاظتی
در برابر دو عامل تهديدکننده
اصلي پلنگها يعنی شکار
غير مجاز (خود جانور و
طعمهها) و طرحهای توسعهای
ارزيابينشده که منجر به از
هم گسيختگی زيستگاهها
میشود ،تقويت يابد.
در عين حال ،به دليل افزايش
جمعيت انساني ،يافتن مناطق

خالي از روستاها ميان هستههای جمعيتی
پلنگها براي ايجاد کريدورهاي مهاجرتي
حفاظتشده بسيار دشوار است .از اين رو،
براي اطمينان از امنيت کريدورها و مناطق
ضربهگير ،مهمترين راهکار قابل دستيابي
شايد تعيين «مناطق شکارممنوع» باشد؛
مناطقي که مهمترين هدف آنها ارتقای
حفاظت برای کاهش شکار غير مجاز است،
خالف پارکهاي ملي و مناطق حفاظتشده
که توسعه و تغيير کاربری اراضی در آنها
بايد به ترتيب کام ً
ال حذف يا کنترل شود.
نقش اين مناطق شکارممنوع ،آن خواهد
بود که سرريز ( )sinkجمعيت پارکهای
ملی را که دربردارنده جمعيتهای اصلی و
منبع ( )sourceهستند ،دريافت کنند .اين
مناطق بهعنوان مناطق ضربهگير و کريدور،
نقش مهم و انکارناپذيری بازی نموده و امکان
بقای جمعيتهای منطقهای پلنگ ايرانی را
در قالب چارچوبهای حاکم بر فراجمعيتها
فراهم میآورند.

Farhadinia, M. S. Nezami, B.
Hosseini-Zavarei, F. & Valizadeh,
M. 1999. Persistence of Persian
leopard in a buffer habitat in
northeastern Iran. Cat News.
51:34–36.
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مجموع واحد تالش از
آغاز مطالعه تا مردادماه
 ،1389برابر با  510شب/
دوربينگذاري بود .تصوير
رودک اروپايي در اواخر
مردادماه  1389و در ساعت
چهار صبح (تصوير  )1از
ايستگاهي که  33شب
از برپايي آن ميگذشت،
بهدست آمد (N,'36°37
 )47°41'Eاين ايستگاه،
در امتداد يک مسير خاکي
قرار داشت که از صخرههاي
خطالراسي کوهي با ارتفاع
 1792متري ميگذشت و
با دو جامعه گياهي غالب
گون-علفهاي يکساله و
درمنه-گندميان پوشيده
شده بود .از اين ايستگاه،
تصاويري از گربه وحشي
 ،Felis silvestrisگراز
 Sus scrofaو گوسفند
وحشي )Ovis (aries
 orientalisنيز بهدست آمد
بر اساس اطالعات ما ،اين
نخستين گزارش تاييد
شده از حضور رودک اروپايي در پناهگاه حيات وحش
انگوران است .اگرچه ردپاهاي اين گونه در طول رودخانه
انگورانچاي ،در شمال محدوده امن قرهبوق مشاهده
شدهبود .عالوه بر اين ،لي ( )1967نيز بر اساس يک نمونه
پوست ،اين گونه را از حوالي شهر زنجان گزارش کردهبود.
گزارش مذکور ،از تنها اسناد موجود از يک رودک اروپايي
در زيستگاه طبيعي خود در ايران است .در حقيقت ،اين
گونه بهندرت توسط پژوهشگران در کشور ديده شدهاست
و فقدان اطالعات علمي از آن در ايران ،مشابه مقايسههايي
است که توسط پژوهشگران مختلف ،پيرامون دانش ما از
رودک آسيايي  Meles leucurusدر مقايسه با رودک
اروپايي شدهاست (مانند مورداک و بوياندلگر .)2010
در کنار ساير اعضاي خانواده راسوها ،رودک اروپايي در
ايران ،گونهاي حمايتشده محسوب نميشود که با توجه به
نبود ارزيابي وضعيت جانور در کشور ،ممکن است مناسب
نباشد .گزارشهاي تاييدنشده پراکنده از حضور اين گونه
در نقاط جديد ،نشاندهنده لزوم نياز به پيگيري اين موارد
و بهروز کردن نقشه پراکنش اين گونه در
کشور است .در نهايت ،ما اعتقاد داريم
که بايد پژوهشهاي اکولوژيکي براي
شناخت وضعيت رودک اروپايي در ايران
در دستور کار قرار گيرند.
عکس :دوربینتلهای/انجمن يوزپلنگ ايرانی

ترجمه 510 :تله/شب تالش
نمونهبرداري با دوربينهاي
تلهاي در پناهگاه حيات
وحش انگوران ،منجر به
گرفتن نخستين عکس از
رودک اروپايي (معمولي)
در ايران شد .اين رويداد،
حضور اين گونه را در
پناهگاه حيات وحش
انگوران اثبات ميکند و از
معدود گزارشهاي موجود
از اين گونه ،در زيستگاههاي
خود در ايران است.
رودک اروپايي Meles meles
داراي پراکنش گستردهاي
در غرب و مرکز اوراسيا ،از
اسکانديناوي در شمال تا
خاورميانه در جنوب ،جايي
که از نظر طبيعي نادر به
شمار ميآيد ،است (کوربت
 ،1978آبراموف  ،2003کرانز
تصوير شماره 1
و همکاران  .)2008اگرچه
نيل و چسمن ()1996
اظهار داشتند که اين گونه
در ايران «چندان ناشناخته
نيست» ،گزارشهاي مستند
معدودي از حضور اين گونه
در کشور وجود دارد .در
حقيقت ،عمده گزارشهاي
اوليه پيرامون رودک در ايران توسط لي ( )1967منتشر
شده که معموال بدون تغيير در منابع ديگر ،تکرار شدهاست
(هرينگتون و درهشوري  ،1976اعتماد  ،1985هريسون و
بيتز  ،1991فيروز  ،2005ضيايي  .)2008در نهايت ،نقشه
پراکنشي که در کتاب پستانداران ايران اعتماد ( )1985آمده
و با استفاده از دوازده گزارش ارائهشده توسط لي ()1967
و تنها دو گزارش جديد توسط اين نويسنده تهيه شدهاست،
کاملترين منبع موجود پيش از اين از رودک معمولي در
ايران است (تصوير  .)2همچنين ،اطالع کمي از وضعيت
کنوني اين گونه در ايران در دست است (ضيايي .)2008
در معيارهاي جهاني ،رودک در فهرست «کمترين نگراني
( »)LCاتحاديه جهاني حفاظت ( )IUCNقرار دارد (کرانز و
همکاران  )2008و در بيشتر قسمتهاي غربي پالئارکتيک
در معرض خطر نيست ،اما تفاوتهاي بسياري در تراکم اين
جمعيتهاي مختلف رودک اروپايي وجود دارد .همچنين،
وضعيت رسمي اين گونه در بعضي از کشورهاي خاورميانه
نامشخص است (هانکوکس  ،1990گريفيتس و توماس
 ،1997کرانز و همکاران .)2008
محدوده مطالعاتي ما در استان زنجان،
تصوير شماره 2
شمالغربي ايران (N,'43–36°29
 )47°42–47'Eدر محدوده رشتهکوه
زاگرس ،واقع شده بود (تصوير .)1
پناهگاه حيات وحش انگوران با مساحت
 298کيلومتر مربع ،عمدتا از مناطق
کوهستاني و تپهماهوري ،و بلنديهايي
با ارتفاع  1260تا  3333متر پوشيده
شدهاست .اقليم نيمهخشک معتدل اين
منطقه ،ناشي از ميانگين بارندگي ساليانه
 400ميليمتر و دماي  10درجه سانتيگراد
است (درويشصفت  .)2006جوامع گياهي
غالب منطقه شاملAstragalus spp.-
 .Festuca sppو گياهان زراعي ميشوند
(نامشخص  .)1995محدوده امن قرهبوق
که در بخش غربي پناهگاه قرار دارد ،از
بهمنماه  ،1388دوربينگذاريهاي مداوم
با استفاده از  6تا  8دستگاه دوربين تلهاي
(مدلهاي  DeerCam DC-200و
 )StealthCam MC2-GVپيرامون

سياهگوشاوراسياييLynxlynx
و گرگ خاکستري Canis
 lupusانجام شد.

عکسبرداري از رودک اروپايي
در ايران
*

اين گزارش ،از تنها اسناد
موجود از يك رودك
اروپايي در زيستگاه
طبيعي خود در ايران است

سپاسگزاري

گزارش پيش رو ،بخشي از پژوهشي است
که پيرامون سياهگوش در منطقه امن
پناهگاه حيات وحش انگوران ،با حمايت
و نظارت اداره کل محيط زيست زنجان و
دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان
محيط زيست ،در حال انجام است.
---

* اين مقاله برگردان فارسي از گزارش منتشر شده
زير است:
Moqanaki, E. M. Jafarzadeh, F. Shaerbafi, E. & Farhadinia, M. S. 2010. First
camera-trap record of a European
Badger Meles meles from Iran. Small
Carnivore Conservation 43: 28-29.
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باقر نظامی بلوچی – دو گونه
از هشت گونه خرسي که در دنيا
زيست ميکنند ،در ايران نيز وجود
دارند؛ خرس سياه آسيايي (Ursus
 )thibetanusو خرس قهوهاي
( .)Ursus arctosمتاسفانه خرس
سياه در ايران اوضاع مشخص و
خوبي ندارد و خرس قهوهاي نيز
میرود تا به سرنوشت خرس سياه
و شايد در آينده نه چندان دور ،ببر
و شير ايراني دچار شود .زيرگونه
خرس قهوهاي ايران ،سوري يا
 syriacusاست که نخستينبار
توسط دو پژوهشگر با نامهاي
ارنبرگ ( )Ehrenbergو همپريچ
( )Hemprichدر قرن  19ميالدی
معرفي شد .محدوده پراکنش اين
گونه ،گستره وسيعي از کشور را
در امتداد رشته کوههاي البرز ،از
آستارا تا شرق گلستان و زاگرس،
از آذربايجان تا شيراز به خود
اختصاص داده است.
متاسفانه جمعيت بزرگترين
گوشتخوار کشور به شکل
روزافزونی در حال کاهش بوده
و تا به حال کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .هر ساله تعداد
زيادي از اين جانور توسط مردم
و شکارچيان در مناطق مختلف
کشور ،به بهانه حل مشکالت
ناشی از اين گونه ،کشته ميشوند.
اين در حالی است که شايد کمتر گونهاي را بتوان يافت که
مانند خرس به عنوان يک گونه پرچم ،براي حفاظت از حيات
وحش و تنوع زيستي مناسب باشد (دي نورماندي و همکاران
 .)2001جانوری که نيازهاي زيستگاهي زيادي دارد و در
غالب اين نيازها و در سايه حفاظت از آن ،ميتوان گونههاي
زيادي را حفاظت کرد .از اينرو ،توجه به حفاظت کارامدتر از
اين گونه نهتنها برای خرس قهوهای ،بلکه برای طيف وسيعی
از گونههای حفاظتشدهای که معموالً در زيستگاههای آن
همبوم هستند  -مانند پلنگ ايرانی ،سياهگوش ،شوکا ،مرال
و غيره -مؤثر خواهد بود.

در حالي است که روستاييان و
دامداران در ايران در اعماق مناطق
جنگلی نيز حضور دارند و برخورد
آنها با خرس گريزناپذير است.
همچنين از آنرو که خرسها در
حفاظت از تولهها جدیتر از ساير
پستانداران بزرگ هستند ،موجب
شده که بارها خرس تولهدار
به انسان حمله کرده و موجب
خسارات جاني شود.
خرسها محدوده زيادي را به خود
اختصاص ميدهند به طوري که
حداقل گستره خانگي گزارششده
از آنها  93کيلومتر در آالسکاست
(کالينز  .)2005وسعت زياد
گستره خانگي جهت تامين نياز
باالي انرژي ،موجب ميشود که
برخورد آنها با انسان نيز باال باشد
و چون معموالً به فراوانی ديده
ميشوند ،اغلب تصور میشود که
جمعيت بااليي دارند و به دليل
عکس :نظامی اندازه بزرگ و صداي ُخ ُ
رخر بلند
هنگام راه رفتن ،موجب ترس
انسان میشوند .مجموعه اين
عوامل باعث میشود که خرس
در چشم انسان کماطالع ،حيوان
ناپسند و به قول روستاييان
«بيحيا» به نظر آيد.
خرسها نيازي به بينايي و
شنوايي قوي ندارند زيرا معموالً
بزرگترين گوشتخواران هر اکوسيستم بوده و به جز انسان،
دشمن طبيعي عمدهاي ندارند .درعين حال ،به دليل اين
اندازه بزرگ و تامين بخش عمدهاي از نياز غذايي خود از
مواد گياهي کمپروتئين و کمچربي ،ناچار به صرف بيشتر
زمان خود براي يافتن و مصرف مواد غذايي هستند .بر اين
اساس ،به نظر ميرسد که مجموعه عوامل فوق طي تکامل
اين جانور ،باعث شده که رفتهرفته بر قدرت بويايي به عنوان
ابزار اصلي غذاجويي افزوده شده و از توان بينايي و شنوايي
آنها کاسته شود.

سهم بزرگترين گوشتخوار ايران
از حفاظت

نخستین گامها برای شناخت خرس قهوهای در
ايران

شکاف بزرگی از اطالعات پيرامون جمعيت خرس قهوهاي
ايران در سطح جهاني وجود دارد (سروهين و همکاران
 ،1999سونسون و همکاران  2000و زدروسر و همکاران
 .)2001در مطالعات بررسي وضعيت و اقدامات حفاظتي
خرسها در اتحاديه جهاني حفاظت ،براي خرس قهوهاي
ايران تنها به ذکر اين جمله اکتفا شده است که «جمعيت
آن کوچک است و هيچگونه اطالعاتي در ارتباط با آن وجود
ندارد( ».سروهين و همکاران .)1999
خرس قهوهای ،مانند بسياری از گوشتخواران ديگر ايران ،تا
سالهای اخير کمتر مورد توجه قرار گرفته و پژوهشهای
دامنهدار بومشناختی درباره آن انجام نگرفته بود .تا سالها
پيش و در حاليکه پژوهشهای گستردهای پيرامون هشت
گونه خرس در دنيا در حال اجرا بودند ،دانستههای ما شامل
تعيين نقشه پراکنش دو گونه خرس توسط هرينگتون و
دره شوري( ،)1355اعتماد( )1364و پس از آن گوتلب و
ضيايي( )1999بود .همچنين ضيايی( 1375و  )1387به
بيان اطالعاتی درباره اين دو گونه در کشور پرداخته بود.
گامهای بعدی برای درک بهتر خرس قهوه ای ،از سال 1385
در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی شمالی استان مازندران
برداشته شد (رجوع شود به فرهادینيا و نظامی .)1387
نظامی ( )1387و عطايی ( )1388نيز پاياننامههای
کارشناسی ارشد خود را درباره ابعاد مختلف بومشناختی
اين گونه در حوزه البرز به پايان رساندند .در استان فارس

نيز گروهی از پژوهشگران به بررسی وضعيت خرس قهوهای
در اين استان پرداختند (اسماعيلی و کمی  .)1384در
ادامه ،فرهادینيا و همکاران ( )2010به ارائه وضعيت کلی
خرس قهوهای در کنفرانس بينالمللی خرس در گرجستان
و نظامی و همکاران ( )2010نيز در قالب مقاله ديگری به
تشريح بومشناسی اين گونه در شمال ايران پرداختند .به
عالوه 2 ،مقاله ديگر در زمينه عوامل تهديد خرس قهوهای
(فارسی) و پارامترهای جمعيتشناختی خرس قهوهای در
محدوده البرز (انگليسی) به تازگی توسط همين گروه در
دست انتشار است .همچنين مطالعات مقدماتی در زمينه
بومشناسی و وضعيت خرس قهوهای در منطقه حفاظتشده
قرخود و برخی ديگر از زيستگاههای حاشيهای پارک ملی
گلستان صورت گرفتهاست.

وضعیت خرس قهوهای در ايران

بر اساس پژوهشهای منتشرشده در سال  ،2010حضور
خرس قهوهاي در  16استان کشور (بدون در نظر گرفتن
استان تازهمصوب البرز) مسلم شده و در  5استان ديگر
نيازمند مطالعات بيشتر و تاييد است .خرسهاي قهوهاي،
داراي دو محدوده پراکنش اصلی هستند که در امتداد
رشتهکوههای البرز و زاگرس در شمال و غرب کشور امتداد
يافته است .همچنين جمعيت البرزی خرس قهوهاي که
جمعيت بزرگتري را نسبت به زاگرس به خود اختصاص
داده است ،به زحمت به  500تا  1000خرس ميرسد
(گوتلب و ضيايي .)1999

بالی جان خرسها

به جرئت ميتوان گفت کمتر گونهاي در کشور وجود دارد
که به اندازه خرس ،باورهاي غلط به جمعيت آن آسيب زده
باشد .از التيامبخشي مفاصل و درد استخوان توسط چربي
خرس گرفته تا خاصيت دارويي زبان ،صفرا و گوشت آن و
عقايدي همچون نامردي خرس در بين حيوانات که به شدت
موجبات آسيب بر جمعيت آن را فراهم کرده است .اندازه
بزرگ اين جانور موجب شده که نيازهاي غذايي و زيستگاهي
زيادي داشته باشد و حتي در زمان خواب زمستاني نيز
وسعت زيادي از جنگل را به خود اختصاص دهد .در بريتيش
کلمبياي کانادا ،النههای خرسهاي گريزلي از هم حداقل
 2/4کيلومتر فاصله دارند (کارنيهلو و همکاران  )2005و اين

برای تضمین بقای خرسها در ايران چه بايد کرد؟

نخستين گام براي حفاظت از خرسها در ايران ،حفظ
زيستگاههاي آنهاست که اين امر توسط سازمان حفاظت
محيط زيست و با همکاري جوامع محلي امکانپذير
میشود .خوشبختانه اخيرا ً سازمان حفاظت محيط زيست
توجه جدیتری به اين گونه نموده و خرس را از گونههای
شاخص برای پژوهش و حفاظت به شمار آورده است.
در اين راستا ،راهکارهاي زير نيز به دست پژوهشگران و
دانشجويان قابل اجراست:
• تعیین مناطق حساس زادآوری مادهها؛ اين مناطق که
منبع مهمی برای جمعيتهای خرس محسوب میشوند
(سونسون و همکاران  ،)1994نقش مهمی در بازسازی
جمعيت آنها دارند.
• توجه جدیتر به این گونه به عنوان بزرگترین گوشتخوار
ایران و گونه پرچم برای حفاظت
• آموزش و تنویر افکار عمومی و ارتقای سطح آگاهی
مردم که از مهمترين بخشها برای تضمين بقاي هر

يک از گونهها در کشور است .در ايران ،مردم کمتر با
حيات وحش آشنا بوده و عموماً شکار گوشتخواران ،نه
برای بهدست آوردن گوشت و يا پوست آنها بلکه برای
تفريح و يا به دليل تخريب محصوالت و يا از بين بردن
دامهای اهلی صورت میگيرد.
• ارزیابی نگرش مردم محلی نسبت به گونه که اين امر
با استفاده از پرسشنامههاي علمي ،کمک زيادی در
شناسايی مشکالت و آموزش میکند.
• تشویق دانشجویان برای پژوهش و انتخاب پایاننامههای
خود در زمینه ابعاد مختلف مرتبط با این گونه.
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با محیطبانان

عکس :قديريان

خورشيدی»
«مرتضی
از محيطبانان باتجربه و
سختکوش پارک ملی
کوير در استان سمنان
است .او با وجود اينکه تنها
 32سال سن دارد ،بيش از
 11سال است که به عنوان
محيطبان در مناطق اين
استان خدمت میکند.
خورشيدی ،متاهل و دارای
يک فرزند کوچک است
و به گفته خودش ،بعد از
تحصيل ،بالفاصله محيطبان
شده است .او همچنين در ابتدا مدتی را در منطقه خوشييالق
شاهرود گذرانده ولی در حال حاضر ،به حفظ و حراست از
محيط طبيعی و حيات وحش کمنظير پارک ملی کوير
مشغول است .خورشيدی از رکوردداران مشاهده يوز در بين
محيطبانان زيستگاههای اين جانور در خطر انقراض به شمار
میرود که تاکنون ،بيش از  20نوبت مشاهده يوز و پلنگ
داشتهاست .او خاطرات زيادی از مشاهدات حيات وحش
منطقه دارد و حتی در فروردينماه سال  ،1382چهار يوز را با
هم ديدهاست .او همه جانوران را جذاب میداند ولی به پلنگ
و بهويژه يوز ،عالقه بيشتری دارد .خورشيدی در يکی ديگر از
مشاهدههای يوز خود در فروردين ،80با دوربين دو چشمي
از فاصله حدود 400متري ،يک يوز را در دشت شکراب ديده
که در تعقيب جبيرها بودهاست و توانسته تا فاصله بسيار کمی
به واقعه نزديک شود .از صحنههای ماندگار ديگری که او به
خاطر دارد ،زايمان چند ساعته يک بز است که از فاصله حدود
50متري ،شاهد آن بوده .به گفته خورشيدی ،در پارک ملي
کوير اول بايد عالقه داشته باشي چون با جاهاي ديگر فرق
ميکند و شرايط کاري سخت است .تابستانهای بسيار گرم و
زمستانهای سرد کويري؛ اگر عالقه نباشد ،نمیتوان دوام آورد
و بعد از مدتی اين کار را رها میکنی .او ارتباط محيطبانان
با مردم پيرامون منطقه را در کل خوب میداند چون کار
آنها به نحوی است که بايد با قشرهای مختلفی معاشرت
داشته باشند .خورشيدی ،درگيریهای زيادی با متخلفان و
شکارچیهای غير مجاز داشتهو در اين راه ،صدماتی را نيز
تجربه کردهاست .در يکی از اين وقايع که زمستان  1381روی
دادهاست ،چهار دستگاه موتور تريل 400را که وارد منطقه
شدهبودند ،به همراه يکی ديگر از محيطبانان منطقه ،سه
شبانهروز با وجود بارندگی و از روي رد آنها تعقيب میکنند.
سرانجام در صبح روز چهارم ،موفق میشوند چهار نفر متخلف
مسلح را با دو دستگاه موتور بگيرند و دو دستگاه موتور ديگر
نيز فرار میکنند .از متخلفان ،پنج الشه شکار شامل دو عدد
پازن ،دو عدد بز و يک بزغاله نيز ضبط میشود که آن سال
در دادگاه ،حدود يک و نيم ميليون تومان جريمه میشوند.
با اين وجود ،خورشيدی اعتقاد دارد که حمايت دادگستري
در چنين پروندههايی کم است و در حال حاضر ،چند پرونده
ديگر وجود دارد که متخلف را با تفنگ و الشه جانور شکارشده
دستگير کردهاند و در حالیکه راي دادگاه هم صادر شدهاست،
هنوز جريمهای پرداخت نشده يا پرونده ديگری که بعد از
گذشت چهار سال ،هنوز حکم آن اجرا نشده است .به گفته
او ،يکي از مشکالت پارک ملی کوير آن است که اطالعرساني
خوبی در مورد منطقه و حيات وحش آن صورت نگرفتهاست.
همچنين ،امکانات کافی برای مامورانی که مسئول حراست
از چنين محدوده وسيع و دورافتادهای هستند ،فراهم نيست
که تاکنون بيشترين ضربه را به پارک زدهاست .خورشيدی ،با
وجود داشتن ديپلم کشاورزی و بيش از  11سال سابقه کاری،
هنوز از محيطبانان قراردادی به شمار میرود که وضعيت
دريافت حقوق آنها در بيشتر مواقع ،دارای مشکل است
و باعث شده که خانوادهاش نيز از شغلش راضی نباشند .او
اميدوار است که با تغيير از حالت قراردادي ،از بالتکليفي خارج
شود چون در اين شرايط سخت ،يک محيطبان نميداند که تا
چه زمان بر سر کار خواهد ماند و بيرونش نمیکنند.

از گوشه و کنار چه خبر
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طی سال  ،1389درمجموع  25پلنگ مختلف در سرتاسر
کشور توسط انسان کشته شدند که نسبت به سال
 1388کاهش يافته است ،ولی همچنان باالترين آمار
تلفات پلنگ در کل کشورهای حوزه خاورميانه محسوب می
گردد .البته يک دليل مهم برای اين حقيقت وجود بيشترين
جمعيت پلنگ در ايران نسبت به ساير کشورهای منطقه
می باشد .در اين خصوص ،استانها شمالی و شمال شرقی
کشور همچنان بيشترين آمار را به خود اختصاص داده اند.
انجمن يوزپلنگ ايرانی از سال  1380اقدام به راه اندازی
و بروزرسانی بانک اطالعات تلفات پلنگ در ايران نموده تا
براساس آن بتوان اقدامات حفاظتی مناسب ارائه داد.

4

«پارک ملی سياهکوه» شاهد اميدوارکنندهترين
خبرهای سال  ،1389از يوزپلنگ در ايران بود .در
طول پاييز سال گذشته و در چندين نوبت جداگانه،
از يک خانواده چهار نفری و يک خانواده سه نفری يوز
(مادر و توله ها) توسط محيطبانان اين منطقه عکسبرداری
و فيلمبرداری شد .همچنين به گفته اداره محيط زيست
اردکان ،دو يوز بالغ ديگر نيز در اين مدت در منطقه
مشاهده شدهاند که بر اين اساس ،حداقل  9يوز در پارک
ملی و منطقه حفاظتشده سياهکوه ،طی پاييز  89حضور
داشتهاند .بر همين اساس ،بررسیهای کارشناسان پروژه
حفاظت از يوزپلنگ آسيايی و اداره کل محيط زيست يزد
نشان میدهد که يوز مادهای که با سه تولهاش در پارک
ملی سياهکوه عکسبرداری شدهاست ،همان يوز مادهای
است که پيش از اين ،در آذرماه  88به صورت تنها در
«پناهگاه حيات وحش درهانجير» عکسبرداری شدهبود.
اين يافته ،مهاجرت بيش از 150کيلومتری جانور بين اين
دو زيستگاه مهم يوزپلنگ در ايران را نشان میدهد.

2

با وجود گذشت يک سال و نيم از آخرين خبر تاييد
شده از حضور درنای سيبری در ايران و در حالی که
به نظر می رسيد اين گونه در ايران کامال منقرض
شده باشد ،اداره کل محيط زيست مازندران در اوايل آبان
ماه سال  ،89از بازگشت اين پرنده نادر در دامگاه داران
فريدون کنار خبر داد .بر اساس گزارش های ارسالی،
عضو هيئت مؤسسان انجمن يوزپلنگ ايرانی ،به عنوان
عبداهلل دادبين -محيط بان سابق سازمان حفاظت محيط
«برترين جوان ايرانی در زمينه محيط زيست و منابع
زيست و از دامگاه داران منطقه فريدون کنار -نخستين
طبيعی» در سال  1389برگزيدهشد .در نخستين
کسی بود که مردم محلی را در جريان آمدن درنای سيبری
قرار داد .در اواخر آذرماه سال  88نيز برخی گزارش های دوره «جشنواره جوان ايرانی» ،بيش از  4100نفر در بخش
غير رسمی از مشاهده درنای سيبری در دامگاه های «سرخ کشاورزی و روستايی جوان اين جشنواره شرکت نمودند که
رود» و « ا ِزباران» خبر می داد که به تاييد کارشناسان در نهايت ،سه نفر از فعاالن حوزه محيط زيست به عنوان
نفرات برتر در حوزه منابع طبيعی و محيط زيست معرفی
محيط زيست نرسيد.
شدند .محمدصادق فرهادینيا ،حسين اميرعبدالهيان و
مسلم مومنی نفرات اول تا سوم در اين رشته بودند.
در دو رويداد جداگانه و در مردادماه و آبانماه سال
گذشته ،يک مادر و دو توله يوزپلنگ در جاده تهران-
مشهد ،نزديک به شمال ذخيرهگاه بيوسفري توران
پلنگ ايرانی يکی از
و يک يوز نر در جاده ترانزيت يزد-بندرعباس در منطقه
گونه های شاخص
حفاظتشده کالمند-بهادران ،بر اثر برخورد با خودروهاي
حوزه قفقاز محسوب
عبوري کشته شدند .البته علت مرگ يوز کالمند هنوز در می شود و در سالهای
دست بررسی است و احتمال کشتهشدن آن به وسيله گلوله اخير تالشهای فراوانی
نيز مطرح شدهاست .عليرضا جورابچيان -مدير پروژه حفاظت در کشورهای ارمنستان،
گرجستان،
از يوزپلنگ آسيايي -با ابراز تاسف از اين واقعه ابراز داشت :آذربايجان،
متاسفانه در هشت سال گذشته ،هفت يوزپلنگ در جادههاي ترکيه و روسيه برای
ايران در استانهاي يزد و کرمان کشته شدند که با احتساب مطالعه درخصوص اين
سه يوز توران ،شمار تلفات يوزپلنگها در جادههاي کشور به گونه و حفاظت از آن در قالب برنامه های منطقه ای صورت
 10فرد رسيد .پارک ملی توران ،بيشترين مشاهدات يوز در گرفت .ليکن در اين سالها ايران همواره از اين چرخه به
ايران را به خود اختصاص دادهاست.
دور بوده و عمده تالشها و منابع در ساير کشورها مصروف
گرديده است .درحال حاضر ،نزديک به دو سال از مشاهده
آخرين نشانه مستدل دال برحضور پلنگ خارج از مرزهای
ايران در حوزه کشورهای فوق می گذرد و از اين رو ،اتحاديه
جهانی حفاظت و بنياد حفاظت از حيات وحش قفقاز به
صورت رسمی از ايران به عنوان آخرين سنگرگاه پلنگ
در قفقاز نام می برند .از اسفند  1389و به دنبال نشست
رسمی ارزيابي وضعيت حفاظت پلنگ در قفقاز در استانبول
ترکيه ،ايران تالش می کند نقش مؤثری برای حفظ اين
جانور در شمال غربی خود ايفا نمايد.
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در «پناهگاه حیات وحش انگوران» کلید خورد:

نخستين پژوهش پيرامون سياهگوش در ايران

پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظتشده انگوران در
غرب استان زنجان از نقاط معدودی است که در طول چند
سال گذشته ،گزارشهای قابل تاملی از مشاهده سياهگوش
در آن وجود دارد .تنها فيلم موجود و يکی از تصاوير معدود
اين گربهسان نادر در داخل زيستگاههای کشور ،در سال

 1386و توسط محيطبانان اين منطقه به دست آمده که
از تغذيه دو سياهگوش از يک ميش فيلمبرداری شدهاست.
اين فيلم را بايد مهمترين سند ثبتشده از سياهگوش در
کشور دانست .هرچند مناطق تحت حفاظت مذکور را
مجموعه عواملی مورد تهديد قرار داده که کاهش قابل
تامل جمعيت سمداران وحشی طی چند سال گذشته يکی
از پيامدهای آن به شمار میرود ،به نظر میرسد که منطقه
امن پناهگاه حيات وحش انگوران ،محل مناسبی برای آغاز
نخستين پژوهش در رابطه با اين گونه پنهانکار باشد.

عکس :دوربین تلهای/انجمن يوزپلنگ ايرانی

پناهگاه حیات وحش انگوران ،استان زنجان

انجمن يوزپلنگ ايرانی در راستای پژوهشهای
خود برای شناخت وضعيت زيستی گوشتخواران
ايران ،برای نخستينبار در کشور به طراحی
و اجرای برنامه پژوهشی به منظور بررسی
بومشناختی سياهگوش در پناهگاه حيات وحش
انگوران اقدام نمود .در اين راستا و پس از
مطالعات مقدماتی ،اين انجمن با همکاری دفتر
تنوع زيستی و حيات وحش سازمان حفاظت
محيط زيست و اداره کل حفاظت محيط زيست
استان زنجان ،از بهمنماه  1388مطالعات
ميدانی خود را در منطقه مذکور آغاز نمودهاست.
با توجه به ويژگیهای رفتاری اين گونه ،وسعت
منطقه امن مورد مطالعه و تهديدهای پيش روی
زيستگاه جانور ،مدلسازی جمعيت جانور بر
اساس طعمههای بالقوه آن در کنار استفاده از
دوربينهای تلهای در برنامه قرار گرفته است .در اين بين ،به
رقبای احتمالی سياهگوش در منطقه و عوامل محدودکننده
حضور آن با توجه به مطالعات صورتگرفته در دنيا توجه ويژه
بودهاست .همچنين نگرش جوامع محلی ساکن در پيرامون
و داخل زيستگاه جانور نيز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نتايج اوليه دوربينگذاریها و برآورد طعمههای احتمالی
جانور در منطقه مورد مطالعه ،نشان از وجود جمعيتهای
گذرا و از همگسيخته گوشتخواران بزرگ دارد .همچنين در
اين بين ،تنوع زيستی قابل توجهی در منطقه به ثبت رسيده
است که عکسبرداری از گرگ مالنيستيک (مورف کام ً
ال
سياه) و رودک معمولی برای نخستينبار در کشور در اين
زمره هستند .اين پروژه تحقيقاتی ،در طول ماههای آينده
ادامه خواهد داشت که اميد است نتايج آن در درک بهتر ما
از وضعيت سياهگوش -بهويژه در داخل زيستگاههای تحت
فشار انسانی -بسيار مفيد باشد .با در نظر گرفتن آنکه
اين پژوهش ،نخستين تجربه مطالعاتی درباره سياهگوش
در کشور است و از آنجا که ايران کشور پهناور و با شرايط
زيستگاهی متفاوت است ،چنين پژوهشهايی پيرامون
سياهگوش در سطح ملی نيازمند پروژههای تحقيقاتی
بيشتری است تا با اتکا بر آنها بتوان برنامههای حفاظتی
اين گونه با ارزش را تدوين و مورد اجرا قرار داد.
عکس :جعفر زاده

گروه پژوهش :فرشید جعفرزاده  -در بين
گربهسانان ،سياهگوش (لينکس) دارای برخی
ويژگیهای ظاهری است که آن را با ساير
همخانوادههای خود متفاوت میسازد .در
دنيا ،تاکنون چهار گونه سياهگوش شناسايی
شدهاند که سياهگوش اوراسيايی (Lynx
 )lynxبا پراکنشی در امتداد دو قاره اروپا و
آسيا ،در ايران نيز حضور دارد .در بين هشت
گونه گربهسانی که هنوز در ايران وجود دارند،
سياهگوش بعد از پلنگ و يوزپلنگ ،سومين
گربهسان ايران از نظر اندازه به شمار میرود.
اين جانور از نظر حفاظتی و بر اساس
طبقهبندیهای اتحاديه جهانی حفاظت
( ،)IUCNدر سطح کمترين نگرانی قرار گرفته
است .اين در حالی است که بين جمعيتهای
مختلف اين گونه ،بهويژه در غرب آسيا
تفاوتهای فراوانی وجود دارد .از نظر سازمان حفاظت
محيط زيست ايران ،سياهگوش يک گونه «حمايتشده»
به شمار میرود؛ هرچند که اطالعات بسيار اندکی درباره
وضعيت زيستی و حفاظتی آن در کشور وجود دارد .به
نظر میرسد محدوده پراکنش سياهگوش در ايران عمدتاً
در امتداد رشتهکوه البرز و شمال غرب کشور باشد ولی در
واقع تا به امروز ،هيچ پژوهشی پيرامون سياهگوش در کشور
صورت نگرفته و دانش ما از آن بسيار اندک و ناچيز است.
اين در حالی است که در بسياری از کشورهای اروپايی،
فعاليتهای پژوهشی دامنهدار بسياری در رابطه با اين
گونه و طعمههای آن به انجام رسيده و برنامههای معرفی
مجدد اين گربهسان به زيستگاههای گذشتهاش در اروپا،
از مهمترين برنامههای معرفی مجدد يک گونه در دنيا به
شمار میرود و در اين راستا اطالعات ارزشمندی در رابطه
با ويژگیهای زيستی اين جانور به دست آمده است.

نخستین بار در ايران

گزارش شرکت در«دوره حفاظت گربهسانان »2010

گامی به جلو برای توانمندسازی متخصصان حفاظت از گربهسانان

عکس :برايتنموزر

گروه پژوهش :با در نظر گرفتن لزوم ارتقاء مهارتهای
پژوهشگران جوانی که در حوزه حفاظت از گربهسانان دنيا
فعاليت میکنند و همچنين ،کاستن از فاصلههای موجود در
توانمندیها برای انجام پژوهش پيرامون اين گونهها ،گروه
متخصصان گربهسانان اتحاديه جهانی حفاظت (،)CatSG
يک دوره سههفتهای پيرامون حفاظت گربهسانان برگزار
کرد .اين برنامه در بهمن و اسفندماه  ،1388با ميزبانی
موسسه  KORAدر کشور سوئيس و حمايت ،CatSG
برگزار شد .چهار شرکتکننده اين دوره از کشورهای مهم
حوزه تنوع زيستی و گربهسانان در آسيا انتخاب شدهبودند
که شامل پژوهشگرانی از چين (دپارتمان جانورشناسی،
دانشگاه جنگلداری پکن) ،پاکستان ( WWFپاکستان و
شبکه بينالمللی پلنگ برفی يا  ،)SLTگرجستان (پارک
ملی بورخومی-کاراگالی) و ايران (احسان محمدی مقانکی
از انجمن يوزپلنگ ايرانی) بودند.
اين دوره برای پاسخدادن به نيازهای پژوهشگران جوان،
بر روی جنبههای تئوری ،برنامهريزی ،حفاظت و مديريت
گربهسانان ،با تاکيد بر پايش و حفاظت از سياهگوش
(لينکس) اوراسيايی تمرکز داشت و در چهار بخش در

ظاهر جداگانه اما از درون پيوسته ،دنبال شد:
 .1زیستشناسی و بومشناسی گربهسانان با نگاهی ويژه به
سياهگوش شامل ژنتيک ،بيماریها ،حفاظت و مديريت
 .2برنامهریزی حفاظتی :برنامهريزی و تهيه نقشه راه برای
حفاظت گونهها ،اجرا و کنترل برنامههای حفاظتی ،گزارش
وضعيت و پايشهای اوليه ،ترسيم پروژه و گزارشدهی
 .3پایش :پايش در مقياسهای متوسط و بزرگ ،پايش
کمی (صيد-صيد مجدد)

 .4آموزش عملی :پايشهای صحرايی ،دوربينگذاری،
تلهگذاری و زندهگيری گربهسانان برای اهداف تلهمتری،
تجزيه و تحليل دادهها ،گزارشدهی و ارائه
برنامه اين دوره توسط متخصصان موسسه  KORAو
مديران ( CatSGدکتر اورس و کريستين برايتنموزر)،
در يک فضای مشارکتی استخراج شده بود .همچنين،
بازديد از مکانهای مهم مديريتی محيط زيست و تنوع
زيستی کشور ميزبان ،شامل وزارت محيط زيست فدرال
سوئيس ،دانشگاه برن ،موزه تاريخ طبيعی و باغ وحش برن
از ديگر برنامهها بود .در پايان ،زمينهسازیها برای تشکيل
شبکهای به منظور پايش سياهگوش در آسيا انجام پذيرفت
و دستاوردهای دوره مورد بحث قرار گرفت.
با در نظر گرفتن اهميت چنين برنامههايی در حفاظت از
سياهگوش و ساير گربهسانان آسيا ،اين دوره را میتوان
يک تالش مهم و «گامی به جلو برای توانمندسازی
متخصصان حفاظت از گربهسانان» تفسير کرد .گزارشی از
اين برنامه در شماره بهار  2010مجله تخصصی گربهسانان
 IUCNانتشار يافتهاست که عالقمندان میتوانند به آن
مراجعه کنند.

نوزدهمین کنفرانس بین المللی مديريت و حفاظت خرس ها در گرجستان برگزار شد؛

معرفي برنامه هاي مطاﻟعاتي خرﺱ هاي ايران براي نخستين بار
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گروه پژوهش :نوزدهمين کنفرانس بين المللی مديريت و
حفاظت خرس ها از  26تا  31ارديبشهت ماه  89در شهر
تفليس گرجستان برگزار شد .اين کنفرانس معتبر علمی که
هر دو يا سه سال يک بار و توسط «کارگروه بين المللی
مديريت و پژوهش خرس ها ( » )IBAبرگزار می شود ،ميزبان
برترين متخصصان هشت گونه خرس از سراسر دنياست .دوره
قبلی اين سمينار در کشور مکزيک برگزار شده و اين دوره به
دليل تنش های پيش آمده بين دولت گرجستان و روسيه در
سال  ،2008به تعويق افتاده بود.
در اين دوره ،بيش از  60نفر از متخصصان خرس سراسر جهان
شرکت کرده بودند که به ارائه آخرين دستاوردها و پژوهش
های انجام گرفته پيرامون هشت گونه خرس دنيا پرداختند.
« باقر نظامی » و « محمدصادق فرهادي نيا » نيز از انجمن
يوزپلنگ ايراني در اين دوره شرکت داشتند و به ارائه دو مقاله
در قالب پوستر ،پيرامون خرس قهوه اي در ايران پرداختند.
مقاله های ارائه شده ،اولين مطالعات در زمينه بوم شناسي
خرس هاي ايران است که مورد توجه حاضران در کنفرانس
قرار گرفت « .بررسی پراکنش و وضعيت خرس قهوه ای در
ايران »1و « نخستين مطالعه بوم شناختی خرس قهوهای در
ايران ،»2عنوان های دو مقاله ارائه شده در اين همايش بودند.
بر اساس مطالعه نخست ،حداقل  108منطقه در  22استان
کشور ،زيستگاه قطعی خرس قهوه ای است و آخرين نقشه
پراکنش اين گونه در کشور نيز ارائه شده است .همچنين عوامل
تهديد ،تعارض های موجود ،وضعيت و مديريت خرس قهوه
ای در ايران نيز مورد بحث قرار گرفته است .در مقاله دوم که
حاصل بيش از چهار سال مطالعه در محدوده شمالی منطقه
حفاظت شده البرز مرکزی است ،مباحﺜی مانند زادآوری ،ترکيب
جمعيتی ،عوامل تهديد و نقش زيستگاه های حاشيه ای اين

گونه در محدوده مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنين در اين مقاالت به سازمان حفاظت محيط زيست
توصيه شده است تا وضعيت حفاظتي اين گونه را در زيستگاه
هايش مورد بررسي قرار داده و تجهيزات حفاظتي و امکان
مطالعات اکولوژيک گونه را افزايش دهد.
الزم به ذکر است  ،IBAبدنه اصلی گروه متخصصان
خرس ها ( )BSGرا تشکيل می دهد که از فعال ترين
کارگروه های تخصصی اتحاديه جهاني حفاظت ()IUCN
است .اين نهاد غير دولتی ،بيش از  550عضو از پنجاه
کشور جهان دارد که متاسفانه تا پيش از اين ،هيچ عضوي
از ايران در آن حضور نداشته است .خوشبختانه يکی از
دستاوردهای ديگر اين حضور ،به عضويت درآمدن اين دو
پژوهشگر انجمن يوزپلنگ ايرانی در  IBAبود.
دکتر فان مانن  -رئيس اين کارگروه -طی يک سخنرانی در
مراسم پايانی همايش ،اين کنفرانس را يکی از بهترين نمونه
های خود در طول  20سال گذشته دانست که محيط بی
نظيری در آن برای انتقال تجربيات و افزايش دانش عمومی
پيرامون بسياری از گونه های خرس دنيا و حتی جمعيت های
گوناگون برخی گونه ها مانند خرس قهوه ای فراهم آمده بود.
---1. Farhadinia, M. S. Nezami, B. Valizadeh, P. & Bahmanpour,
A. 2010. Distribution & Status of Brown Bear Ursus arctos
in Iran. Proceedings of 19th International Conference on
Bear Research and Management in Tbilisi, Georgia.
2. Nezami, B. Farhadinia, M. S. Sinakaei, Y. & Nosrati, M.
2010. The First Ecological Study on Brown Bear Ursus
arctos in Iran: Central Alborz Protected Area. Proceedings
of 19th International Conference on Bear Research and
Management in Tbilisi, Georgia.

حﻀور در چهارمين دوره جايزه بين اﻟمللی برترين متخصﺺ جوان حياﺕ وحش

به دعوت مؤسسه "آينده ای برای طبيعت" ازطرف انجمن
يوزپلنگ ايرانی نماينده ای برای شرکت در چهارمين
دوره اهدای جوايز اين مؤسسه به برترين متخصصين
جوان حيات وحش در دنيا دعوت شد .در اين مراسم

که در فروردين  1390در کشور هلند برگزار گرديد،
محمدصادق فرهادی نيا به عنوان يکی از دو سخنران
ويژه به ايراد سخنرانی درخصوص حفاظت از حيات
وحش پرداخت.

تندر ﺻنعت حامی تندر طبيعت

معاونت گروه تندر ايران خودرو در سالی که گذشت در
جشنواره روز يوز در تاريخ  25و  26شهريور ماه حضوری
فعال داشت ،در اولين مرحله از اين همکاري CD ،هاي
آموزشي تهيه شده توسط انجمن را تکﺜير و در چندين
مرحله به خريداران خودرو تندر ،کارکنان شرکت ايران
خودرو و مدعوين حاضر در جشنواره هاي اين معاونت که
در شهرداري منطقه  22تهران برگزار گرديد ،اهداء نمود
و همچنين در مراسم روز حفاظت از يوزپلنگ ايرانی که

در روزهاي  25و  26شهريور ماه  89در پارک ارم برگزار
گرديد شرکت نمود .همچنين دو دستگاه رهياب4000 ،
برگ پوستر ،بيش از  300حلقه CDآموزشی را تکﺜير و
در اختيار انجمن قرار داد .عالوه بر اين می توان به چاپ و
تکﺜير اين شماره يوزنامه در تيراژ  3000نسخه اشاره کرد.
گفتنی است محمدرضا معتمد معاون مديرعامل در توليد
خودرو تندر در رابطه با گسترش همکاری ها در آينده
نزديک ابراز اميدواری کرد.

همکاران این شماره:
محمدصادق فرهادینيا
مرتضی اسالمی دهکردی
فتح اهلل اميری
کامبيز برادراني
ياسمن حسنبيگی
فاطمه حسينی زوارئی
مجتبی رمزی
صفورا زواران حسينی
باقر نظامي
الميرا شعربافی
فرشيد جعفرزاده
چاپ:
گروه صنعتی ايرانخودرو

انجمن یوزپلنگ ایراني ،يک سازمان غير دولتي زيست
محيطي ،مستقل و غير انتفاعي است که از سال  1380براي
حفظ آخرين بازماندههاي يوزپلنگ ايراني فعاليت ميکند.
اهداف اين انجمن عبارتند از:
 (1مطالعه و پژوهش در مورد حیات وحش ،بهویژه
یوزپلنگ و زیست بومهاي مرتبط با آن
 (2تنویر افکار عمومي به منظور ارتقاي سطح
آگاهي جامعه در مورد محیط زیست ،حیات وحش
و یوزپلنگ
 (3حفاظت از حیات وحش ،بهویژه یوزپلنگ و
زیستگاههاي آن
براي کسب اطالعات بيشتر در مورد انجمن و فعاليتهاي
آن با ما تماس بگيريد:
تلفن/فکس)021( 88005926 :
همراه09128111423 – 4 :
نشانی پستی:
تهران ،صندوق پستی 14155-8549
نشانی دفتر :تهران ،خيابان کارگر شمالی ،روبروی مرکز قلب،
خيابان شکراهلل ،پالک  ،134طبقه دوم ،واحد 5
پست الکترونيکinfo@wildlife.ir :
وب سايتwww.wildlife.ir :

