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ادامه از صفحه اول
تلهای به مدت نزديک به
يکي از اقدامات ارزشمند
 100روز در منطقه حفاظت
پروژه حفاظت از يوزپلنگ
شده کوه بافق ،منطقه شکار
آسيايي وارد کردن دوربين
ممنوع آريز ،پناهگاه حيات
تلهای به ايران در سال 1380
وحش دره انجير ،منطقه
بود .اين اقدام نقطه عطفی در
حفاظت شده و پارک ملی
مطالعات حيات وحش کشور
سياهکوه نصب شدند .در اين
به حساب ميآيد زيرا باعث
مطالعه تنها  8يوزپلنگ به دام
شد مطالعات گوشتخواران
دوربينهای تلهای افتادند .با
رفته رفته از مطالعاتی اجمالی
سستفاده از نرم افزار �Cap
و توصيفي به مطالعاتی
 tureجمعيت  8( 10 + 2تا
کمی تبديل شود.
 )12عدد برای اين مناطق
روشمند و ّ
حاصل استفادههای اوليه از
با مجموع وسعت  800هزار
دوربينهای تلهای توسط
هکتار به دست آمد .اين يعنی
پروژه حفاظت از يوزپلنگ
حدود نصف جمعيت تخميني
آسيايي ثبت تصاويری از
پيشين برای اين مناطق! اين
يوزپلنگ آسيايي بود که
مطالعه نشان داد که جمعيت
در زمان خود بسيار نادر و
و تراکم يوزپلنگ ها در اين
حائز اهميت بودند .به مرور
مناطق بسيار کمتر از چيزي
دوربينهای تلهای بيشتری
است که تصور میشد.
توسط گروهها و ادارات
البته اين پرسش مطرح
کل مختلف محيطزيست
است :آيا تعداد يوزپلنگ ها
استانها برای مطالعه و
نسبت به سالهای قبل و
پايش جمعيتها وارد و مورد
برآوردهای صورت گرفته در
استفاده قرار گرفت و اين
آن سالها کاهش يافته است
دانش در کشور گسترش و
يا جمعيت يوز همواره پايينتر
ارتقا پيدا کرد .به طوري که
از آمارهای تخمينی بوده و به
تا امروز حداقل  500دستگاه
اشتباه باالتر تصور می شد؟
انواع مختلف دوربينهای
اين پرسشی است که امروزه
تلهای به کشور وارد شده و
هيچ راهی برای پاسخ دادن به
در اختيار افراد ،سازمانها
آن وجود ندارد ،زيرا روشها
و ادارات کل مختلف میباشد .طی اين سالها تالش
در اين سالها بسيار تفاوت کرده و درصورتي که چنين
های مختلفی برای برآورد جمعيت يوزپلنگ با استفاده
ارزيابی جامعی در گذشته صورت میگرفت و دادههای
از دوربينهای تلهای در مناطق مختلف انجام شد ولی
جمعيتی استانداردی وجود داشت ،امکان اين ارزيابی وجود
به علت وجود خطاهايي ،هيچ کدام به برآوردی علمی از
داشت که بفهميم جمعيت يوز در ايران چه روندی را طی
جمعيت يوزپلنگ منتج نشد .در پاييز و زمستان 1388
نموده است.
با همکاری پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي ،انجمن
از سوی ديگر ،برای نخستين بار جابجاييهای گسترده
يوزپلنگ ايرانی و انجمن طرح سرزمين ،مطالعهای اصولی
يوزپلنگها ميان مناطق مختلف نيز مورد اثبات قرار
با استفاده از دوربينهای تلهای
گرفت ،هرچند کارشناسان
در پارک ملی کوير انجام شد،
خبره از گذشته معتقد به اين
جمعيت
نر
اما تنها حضور يک يوزپلنگ
پديده بودند .طی اين مطالعه
روش کار
منبع
تخمين زده
رسيد.
در اين منطقه به اثبات
از يک يوز نر در سه منطقه
شده
اين مسئله شايد به خاطر قطع
بافق ،آريز و دره انجير عکاسی
ارتباط زيستگاهی پارک ملی
شد .يوز مادهای هم سه بار
دره شوری ذکر شده در بررسی بخشهايی از مناطق حضور يوز در کشور و مصاحبه با
30
حدود
کوير با محدوده های ديگر يوز
بين دره انجير و سياهکوه
محيطبانان
مستوفی 1373
خيز ايران باشد.
جابجا شده است ،يعني مسير
بيش از  150کيلومتر را طی
دو سال  3بار پيموده است.
برآورد جمعيت يوزپلنگ
بررسی بخشی از مناطق حضور يوز در کشور
اسدي 1997
 50تا 100
اين درحالی است که در
در استان يزد
آفريقا مطالعات در سرنگتی
برآوردهای پيشين ،جمعيتي
نشان داده که جابجايی يک
بررسی زيستگاههای اصلی يوز در کشور و پايش جمعيت يوز
معادل  33تا  48يوزپلنگ را برای
جورابچيان 1378
کمتر از 40
ماده يوز طی يک سال به
براساس مشاهدات مستقيم در شمال شرقی حوزه پراکنش
استان يزد تخمين ميزد (پروژه
مسافت  40کيلومتر و يا ديده
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي
شدن يک يوز نر در فاصله 30
 )1387که در منطقه پهناور
بررسی تعدادی از زيستگاههای يوز به مدت  2هفته و مصاحبه با
کيلومتری قلمرو خودش پس
شالر و اوبراين 2001
کمتر از 60
نايبندان و مناطق کوچکتر
کارشناسان ايرانی
از دو ماه ،پديدههای نادری
ولی متعدد مرکز استان توزيع
هستند.
شدهاند .زمستان سال 1390
پس از انجام اين مطالعه در
بررسی زيستگاههای اصلی يوز و مصاحبه با کارشناسان و
با همکاری مشترک اداره کل
2004
نيا
فرهادی
60
تا
50
استان يزد دوباره اين سوال
محيطبانان مناطق
حفاظت محيطزيست استان
مطرح شد که در ايران واقعا
يزد ،انجمن يوزپلنگ ايرانی
چند يوزپلنگ داريم؟
و پروژه حفاظت از يوزپلنگ
بررسی سوابق دوربينهای تلهای از سال  ،1380مصاحبه با
ضيايی 1387
 70تا 100
آسيايي ،پروژه گستردهای برای
کارشناسان و محيطبانان
يک تخمين بدبينانه
دوربين گذاری هم زمان در 4
با توجه به جابجاييهای
زيستگاه يوزپلنگ در استان
بررسی سوابق دوربينهای تلهای ،بررسی و ارزيابی نظرات کارشناسان
پروژه حفاظت از
طوالنی يوزپلنگها در ايران،
 71تا 122
يزد طراحی و اجرا شد .در اين
و محيطبانان و ارزيابی وضعيت طعمه و وسعت زيستگاهها
يوزپلنگ آسيايي 1387
به نظر مي آيد بهتر است
مطالعه حدود  100دوربين

در ایران چند یوزپلنگ داریم؟
بر اساس مطالعات اخیر،
در ايران ،نه حداقل بلکه
حداکثر  70يوزپلنگ داريم
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زيستگاههای يوزپلنگ را بصورت شبکهای از مناطق و
به صورت يک زيستگاه کالن در نظر بگيريم .با نگاهی به
نقشه پراکندگی يوزپلنگ در ايران ،میتوان زيستگاههای
يوز را به سه زيستگاه کالن اصلی تقسيم کرد:
ناحيه  :1رفسنجان (استان کرمان) ،مناطق حفاظت شده
کالمند و بافق ،مناطق شکار ممنوع بهاباد و آريز ،پناهگاه
حيات وحش دره انجير ،منطقه حفاظت شده و پارک ملی
سياهکوه (استان يزد) ،پناهگاه حيات وحش عباس آباد
(استان اصفهان)
ناحيه  :2پناهگاه حيات وحش نايبندان (استان يزد) و
پناهگاه حيات وحش راور کرمان (استان کرمان)
ناحيه  :3ذخيره گاه زيست کره توران و پناهگاه حيات
وحش خوش ييالق (استان سمنان) ،پناهگاه حيات
وحش مياندشت و منطقه شکارممنوع بهکده رضوی
(استان خراسان شمالی) ،منطقه حفاظت شده درونه
(استان خراسان رضوی) و احتماال سفيدکوه آرسک
(استان سمنان)
بر اساس مطالعات اخير و با توجه به مساحت ،وضعيت
حفاظتی ،جمعيت گياهخواران مناطق و همچنين گزارش
های موجود ،در ايران ،نه حداقل بلکه حداکثر 70
يوزپلنگ داريم .الزم به ذکر است که اعداد فوق هم مانند
تخمينهای گذشته نه براساس روشهای علمی جديد،
که تخميني کارشناسانه و بر اساس آخرين بررسی هاست.
البته محدوده فوق الذکر شامل تنها مناطقی میشود
که طی يک دهه گذشته ،حضور يوز در آنها «قطعی»
شده است .درعين حال همواره بايد به ياد داشت که
مناطق گسترده ديگری نيز مانند شمال استان اصفهان
(اردستان و کاشان) ،بخشهای وسيعی از استانهای
کرمان ،هرمزگان ،فارس و سيستان و بلوچستان ،چاه
شيرين سمنان ،نيمه جنوبی استان خراسان رضوی
(کاشمر ،بجستان و گناباد) و محدوده سرخس در شمال
شرقی اين استان و مناطق آزاد شرق استان يزد نيز دارای
گزارشهای مشکوکی از حضور يوز میباشند که خود بر
وسعت گستره پراکنش يوز در ايران میافزايند .ليکن
باتوجه به اطالعات موجود درخصوص جابجايیهای
گسترده يوز ،نمیتوان با قاطعيت گفت که بر جمعيت
يوز در ايران نيز افزايند ،چون ممکن است که به صورت
دورهای ميزبان افرادی از حوزههای اصلی باشند.
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سخن آخر

مهمترين اطالعات برای مديريت حفاظت از يک گونه،
جمعيت آن گونه و روند تغييرات آن است .اطالعات
جمعيتی همه گوشتخواران بزرگ جثه که ارزش
حفاظتی در دنيا دارند نيز همواره يک مسير تکاملی
را طی نمودهاند ،از برآورد حدسی ()Guesstimate
تا برآورد ( )Estimateکه اين برآورد نيز ابزارهای
متعددی را همراه نموده است .از رديابی و اندازه گيری
ردپاها تا استفاده سيستماتيک از دوربينهای تلهای و
نهايتا برآورد با استفاده از ژنتيک سرگين .اين مسيری
بوده که سالهای دهههای  1970و  1980برای ببرهای
هند و پلنگ آمور روسيه آغاز شد و از سال ،2000
دوربينهای تلهای نشان داد که حدسهای قبلی بيش
از حد غير واقعی است .امروزه آنها تالش می کنند از
مرحله ای که اکنون ما در آن قرار داريد عبور کرده و
روش تحليل ژنتيک سرگين را جايگزين نمايند .ايران
همان مسير تکاملی را طی نموده که همه پيشتازان
عرصه حفاظت در دنيا طی  3-4دهه آنرا طی نمودند.
بدون دانستن پويايی جمعيت گونه ،ارزيابی
فعاليتهای حفاظتی ،امری تخميني و حاوی اشکال
خواهد بود .به همين دليل روندی که برای برآورد
جمعيت يوزپلنگ آسيايي در مناطق مختلف آغاز شده
است ،بايد تا تکميل کليه زيستگاهها ادامه پيدا کند تا
اولين برآورد جمعيت علمی يوزپلنگ آسيايي به دست
بيايد .و در ادامه نيز برای پايش اين جمعيت بصورت
ساالنه ،برنامه و امکانات الزم فراهم شود.

نقشه  :1زيستگاههايي که طی يک دهه گذشته ،حضور يوزپلنگ در آنها قطعی شده است:
( )1قرخود و بهکده )2( ،مياندشت )3( ،خوش ييالق )4( ،سفيدکوه آرسک )5( ،توران )6( ،درونه )7( ،کوير )8( ،عباس آباد،
( )9سياهکوه )10( ،نايبندان )11( ،دره انجير )12( ،آريز )13( ،بهاباد )14( ،بافق )15( ،کالمند )16( ،راور )17( ،رفسنجان
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بسيار متشکريم

بررسی تبارشناسي و تنوع ژنتیکي کاراکال در ایران

ياسمن حسن بيگی ،صبا سهرابی نيا،

فاطمه حسينی زوارئی :کاراکال يکی از
اعضای خانواده گربهسانان در ايران است.
استتار قوي اين گربه جذاب در محيط
زندگي خود يعني استپ و بيابان به کمک
پوشش يکنواخت و رنگ قهوهاي روشن
پوست او صورت ميگيرد .کاراکال ،که در
برخي مناطق آن را با نام «سياه گوش» يا
«يوزو» ميشناسند ،حيواني بسيار سريع
و چابک است .شهرت اين حيوان به دليل
توانايي در پرشهاي عمودي و شکار
پرندگان در حال پرواز است ،به طوريکه
ميتواند از حالت ساکن به طور عمودی تا
ارتفاع 3متر به باال بجهد.
حضور کاراکال در سراسر قاره آفريقا و
بخشی از خاورميانه ثبت شده است ،در
حالیکهجمعيتآسيايينسبتبهجمعيت
آفريقايي تراکم کمتري داشته و در نتيجه
مستلزم توجه بيشتري است .اين گونه در
بسياري از مناطق آسيا به عنوان گونه نادر در نظر گرفته شده است
و از وضعيت آن در ايران اطالعات دقيقي در دسترس نيست ولي
به نظر ميرسد که جمعيت آنها به تَبع تخريب زيستگاهها رو به
کاهشگذاشتهاست.
جمعيت کاراکال در سرتاسر دنيا به هشت زيرگونه تقسيم بندی و
زير گونه  C. caracal schmitziبرای منطقه آسيا در نظر گرفته
شده است .همچنين جمعيت کوچکی از آنها را در ترکمنستان و
ححتماال بخشی از شمال شرق ايران با نام �C. Caracal michae
 lisنامگذاریکردهاند.ازنظراتحاديهجهانیحفاظت))IUCNگونه
کاراکال جزو گونههای با حداقل نگرانی طبقه بندی شده است ،اما
ييرگونه  C. caracal schmitziو نيز زيرگونه �C. caracal mi
 ،chaelisکه به نظر میرسد در بيشتر مناطق پراکنش خود مورد
تهديد است ،جزو زيرگونههای در معرض خطر انقراض محسوب
ميشوند.کمبوداطالعاتموجوددرموردگونهکاراکالاينپرسش
را مطرح میسازد که زيرگونه کاراکال در ايران چيست؟
انجمن يوزپلنگ ايراني پس از انجام مطالعات ژنتيکی در زمينه

پلنگ ايرانی با همکاری سازمان حفاظت
محيطزيست و دانشگاه تهران ،در راستاي
فعاليتهاي پژوهشي خود «بررسي
تبارشناسي و تنوع ژنتيکي کاراکال» را از
سال  1390به صورت رسمی آغاز نموده
است .در اين پژوهش که با همکاری سازمان
حفاظت محيط زيست و دانشگاه ليسبون
پرتقال صورت می گيرد تمام ايران را به
عنوان مناطق استپی و بيابانی را به عنوان
حوزه پژوهشی انتخاب کرده و اهداف زير را
دنبالمیکند.1:بررسيتبارشناسيکاراکال
هاي ايران .2بررسی تنوع ژنتيکی در بين
جمعيت کاراکالهای ايران  .3اثبات وجود يا
عدموجودجريانژنیميانزيرجمعيتهای
کاراکال های ايران.
از اين رو بررسیهای ابتدايی با همکاری
متخصصينژنتيکدانشگاهليسبونپرتقال
آغاز و پرايمرها طراحی شده است .در حال
حاضر نمونهبرداریها در حال انجام است و به زودی آناليزهای
آزمايشگاهی آغاز خواهد شد .نمونهها ميتوانند بخش بسيار
کوچکي از الشه حيوانات ،پوست دباغي شده ،نمونه تاکسيدرمي
يا حيوان زنده را شامل شوند .سپس محتواي وراثتي آنها با
يکديگر مقايسه و جايگاه تبارشناختی آنها تعيين میشود .از
ابتدای کار تاکنون نمونه برداری از تعدادی الشه و نمونههای
تاکسيدرمی انجام شده است و جستجو برای نمونههای بيشتر
ادامه دارد .مسلما هرچه تعداد نمونههای مورد آزمايش بيشتر
باشند ،نتايج از دقت باالتری برخوردار خواهد بود.
بیگمان هر خبری مبني بر مشاهده و ثبت حضور اين گونه در
ايران بسيار با ارزش است .وجود هر نمونهای هرچند قديمي ،کمک
شايانيبهپيشبرداينپژوهشخواهدکرد؛خصوصانمونههايیکه
به شرق و شمال شرق ايران (استان گلستان و خراسان شمالی)
مربوط ميشوند .از اين رو از خوانندگان اين مقاله تقاضا داريم
چنانچه از وجود نمونهای اطالع دارند يا با الشهای برخورد کردهاند،
اطالعات خود را از طريق پايگاه اطالع رساني گربهسانان در سايت
انجمنيوزپلنگايرانيبهگوشمابرسانند.
نمونهبرداریازکاراکلتاکسيدرمی،عکسازفاطمهحسينیزوارئی

آغاز کار آموزش جوامع محلی در منطقه
حفاظت شده درفک -دیلمان
سيما ببرگير :از آنجا که پلنگ به عنوان نماد حفاظت از منطقه
قفقاز انتخاب شده است ،از سال  2007کشورهای حوزه قفقاز
در حال اجرای پروژه پلنگ قفقاز با همکاری صندوق جهانی
حيات وحش ( )WWFهستند .از سوی ديگر ،شمال غرب
ايران جمعيت قابل توجهی از پلنگ دارد که منبع جمعيت
پلنگ قفقاز محسوب میشود و گويای اين مطلب است که
جمعيت پلنگ قفقاز در ايران زيست میکند .به عبارت ديگر،
پلنگ ايرانی نماد زيست بوم قفقاز است .پلنگ ايراني ،به
عنوان بزرگترين گربه سان در ايران ،در معرض خطر انقراض
قرار دارد و طبق ارزيابي  IUCNمهمترين عامل تهديد در
مورد اين زيرگونه ،ايجاد فاصله بين زيستگاهها و تکهاي شدن
آنها بهويژه در ناحيه قفقاز است که منجر به ايجاد فاصله و
کوچکتر شدن جمعيت زير گونه ميشود .بنابراين مناطقي
که بهعنوان کريدور در برقراري ارتباط بين جميعيتها نقش
دارند از اهميت بسزايي برخوردارند .منطقه شکار ممنوع
درفک -ديلمان در استان گيالن به عنوان کانال ارتباطي اين
نقش را در پراکنش پلنگ ايراني از ناحيه قفقاز به ايران ايفا
ميکند .در ضمن کاهش طعمه در اين منطقه يک نگراني
عمده محسوب ميشود چراکه سبب افزايش تعارض بين مردم
محلي و پلنگ به دليل از بين رفتن دام اهلي ميشود .بنابراين
اعمال شيوههاي نوين مديريتي با رويکرد مشارکت مردمي و
تغيير نگرش عمومي نسبت به اين گونه براي حفاظت مؤثر
گريزناپذير به نظر ميرسد .به همين منظور انجمن يوزپلنگ
ايرانی در نظر دارد با همکاری اداره کل حفاظت محيطزيست
عنوان « ظرفيت سازي جوامع
استان گيالن طرحی تحت
ِ
محلي براي حفاظت از پلنگ ايراني در ناحيه قفقاز :منطقه
شکارممنوع درفک -ديلمان» اين طرح ،با هدفِ کاهش
تعارض بين مردم محلی و پلنگ و برای دستيابی به راه حل
برای کاهش تلفات دام توسط پلنگ طراحی شده است.
اين طرح که زمان اجرای آن دو سال در نظر گرفته شده است،
از زمستان گذشته با مذاکره و رايزنی با مديران و تصميمگيران
محلی کار خود را آغاز کرد .روستاهايی که شاهد حضور پلنگ
در منطقه بودهاند و يا تلفات دام توسط پلنگ در آنجا بيشتر
گزارش شدهاست توسط محيطبانان منطقه معرفی شدند .در
گام بعد ،مصاحبه با روستائيان برای ثبت ميزان تعارض با پلنگ
و همچنين دانش و نگرش ايشان نسبت به اين گونه در خطر
انقراض در  7روستای منطقه انجام گرفت .با توجه با اطالعات
بهدست آمده روستاهای گاوکول ،گيلهبام و چلگاچه به عنوان
روستاهای هدف اين طرح انتخاب شدند ،تا مبنای کار ميدانی
کار قرار گيرند.

زيست نايين/پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی

اخبار

نويد قلی خانی« :پناهگاه حيات وحش عباس آباد» به دليل
تنوع زيستی غنی و مناطق بکر آن و خصوصا اخبار و عکسهايی
که از حضور انواع گربه سانان مانند يوزپلنگ ،کاراکال و گربه
شنی در اين منطقه به دست آمده ،توجه ويژهای را معطوف
خود کرده است .حضور گونههای ويژهای چون يوزپلنگ ،پلنگ،
کاراکال ،گرگ ،شاه روباه ،گربه شنی و گونههای ديگر گويای
وجود نياز تحقيقات دقيق و گسترده در اين پناهگاه است.
بدين منظور مطالعهای با همکاری اداره محيط زيست شهرستان
نائين و حمايت اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان،
دفتر پروژه حفاظت از يوز آسيايی ،و انجمن يوزپلنگ ايرانی از
فروردين ماه امسال شروع شده است و تا پايان تابستان ادامه
خواهد داشت؛ در مرحله نخست پس از بررسیهای کارشناسان تعدادی دوربين در گذرگاههای حساس اين منطقه نصب شده تا
انجمن يوزپلنگ ،نقاط مناسبی انتخاب و بيش از  15دوربين در صورت جابجايی يوز حدود مناسبی از مسير مهاجرتی آنها
برای ارزيابی مقدماتی وضعيت گونهها ،زيستگاهها و آموزش به دست آيد.
محيطبانان در زمينهی عملکرد ،نصب گرديد و بعد از طی اين گونه ديگری که در عباس آباد از اهميت تحقيقاتی زيادی
دوره در مجموع حدود  40دوربين تلهای به طور همزمان در تمام برخوردار است کاراکال میباشد .ضمنا اطالعاتی که طی چند
سطح منطقه نصب شد که به طور مستمر مورد سرکشی قرار سال اخير از گرگ در منطقه عباس آباد به دست آمده ،مطالعه
میگيرد .نتايج مقدماتی شامل؛ عکسهايی از گرگ و کاراکال روی اين گونه و احتماال تاثير حضور آن روی يوز را اهميت
و علفخواران گرفته شده و نيز پيدا کردن نقاط جديدی برای بيشتری بخشيده است.
دوربين گذاری در منطقه بوده است .مهمترين گونه هدف در اين پروژه به عنوان گام دوم «برنامهی پايش يوز و رقبای آن در
اين طرح ،يوزپلنگ آسيايی است که در پاييز سال  ،1389برای ايران» بشمار میرود که مرحله نخست آن در چهار منطقهی بافق،
نخستين بار در منطقه عباس آباد و با استفاده از دوربين تلهای آريز ،دره انجير و سياهکوه استان يزد با موفقيت انجام شد .انجمن
توسط محيطبانان اين منطقه عکسبرداری شد .با توجه به يوزپلنگ ايرانی اميدوار است تا پس از اجرای اين برنامه و تحت
همجوار بودن منطقه عباس آباد و پاک ملی سياهکوه اردکان ،پوشش قرار دادن زيستگاههای اصلی يوزپلنگ در کشور ،برای
احتمال زيادی برای گذار يوز در اين دو منطقه وجود دارد؛ لذا نخستين بار ،آمار علمی قابل اتکايی از يوزپلنگ در کشور ارائه دهد.

عکس از انجمن يوزپلنگ ايرانی /اداره حفاظت محيط

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 محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست،
دفتر حيات وحش و تنوع زيستی ،دفتر موزههای تاريخ
طبيعی و ذخاير ژنتيکی ،موزه تاريخ طبيعی دانشگاه
شيراز ،پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی ،صدا و سيمای
مازندران شبکه طبرستان ،شبکههای دوم و مستند
سيمای جمهوری اسالمی ايران ،اداره کلهای حفاظت
محيط زيست گيالن ،کرمان ،يزد ،اصفهان ،لرستان،
مرکزی ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،سمنان ،قزوين
و فارس ،ادارههای حفاظت محيط زيست سياهکل،
بافق ،اردکان ،نايين ،اليگودرز ،درود ،بردسکن ،شاهرود،
جاجرم ،مؤسسه حيات وحش ميراث پارسيان ،معاونت
تندر گروه صنعتی ايران خودرو ،انتشارات فنی ايران،
خبرگزاری سبزپرس ،سامان گلريز ،جواد رجبيون ،الهام
افتحی ،کتايون افشار ،علی ذوالفقاری ،مجيد سيدی

پایش جمعیت گوشتخواران در پناهگاه حیات وحش عباس آباد

صفحه 5

سال هفتم ،شماره  ،17بهار و تابستان 1391

مهاجرت یوزپلنگ آسیایی
در مرکز ایران

محمدصادق فرهادی نيا :نتايج مطالعات اخير در مناطق ابتدا در دره انجير ،سپس در سياهکوه در
حفاظت شده استان يزد که با استفاده از دوربينهای تلهای سال 1390
صورت گرفت ،نشان از جابجاييهاي گسترده يوزها ميان
مناطق مختلف دارد .شگفتانگيزترين مورد مربوط به يک
ماده يوز بالغ میباشد که بين دو منطقه با فاصله هوايي
بيش از  150کيلومتر در تردد است.

آغاز ماجرا ...سال 1388

در سال  ،1388در  3نوبت از يوزپلنگ در پناهگاه حيات وحش
دره انجير بوسيله دوربين های تله ای کار گذاشته توسط
سيدجالل موسوی عکسبرداری شد که مربوط به ماههای
شهريور و آذر بود .در  2نوبت ،تصاوير از سمت راست جانور
گرفته شده است که مقايسه آنها نشان از آن دارد که هر دو
متعلق به يک ماده يوز بالغ هستند .يک تصوير نيز مربوط به
سمت چپ جانور است که با توجه به آنکه در همان زمان و
همان در شرق دره انجير گرفته شده ،احتماال همان ماده يوز
شناسايی شده است .الزم به ذکر است که مقايسه اين يوز با
يوزهای گرفته شده در سالهای گذشته (بيش از  30تصوير)
نشان از آن دارد که ظاهرا يوز مذکور برای نخستين بار در اين
منطقه به دام دوربينهای تلهای افتاده است.

سال  ... 1389سياهکوه

در تيرماه  ،1389يک دوربين تلهای که توسط مرتضی عزيزی
در پارک ملی سياهکوه کار گذاشته شده بود ،از يک يوز
همراه با سه توله عکسبرداری کرد که تنها حضور يوز را در
سياهکوه ثابت میکرد ،ليکن امکان شناسايی يوزهاي مختلف
چندان از طريق خالها امکان پذير نبود .چند روز بعد ،از يک
يوز ماده همراه با سه توله در سياهکوه توسط جواد شکوهی
عکسبرداری شد که زاويه مادر حين فرار مقايسه خالها را
امکان پذير نمود که به صورت جالبی ،مبين حضور همان ماده
يوز دره انجير در اين منطقه و زايمان در سياهکوه (به احتمال
زياد) بود .اين ماده در مسير حرکت خود فاصله هوايی بيش از
 150کيلومتر را طی کرده و از خط آهن و دو جاده عبور کرده
و به اين منطقه رسيده بود .اين ماده يوز يک بار ديگر توسط
جواد شکوهی و غالمی در اطراف خود کوه سياهکوه ديده شد
که يک بز وحشی شکار کرده بود .از آن تاريخ ،اين خانواده با 4
عضو ديگر همراه با هم ثبت نشدند تا اينکه اسفند  ،1389اين
بار در منطقه حفاظت شده سياهکوه ،مادر همراه با يک توله زير
يک درخت بنه توسط دوربين تلهای که توسط مرتضی عزيزی
کار گذاشته شده بود ،عکسبرداری شد.

همزمان با انجام دوربين گذاریهای گسترده با همکاری
پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی ،اداره کل حفاظت
محيطزيست يزد و انجمن يوزپلنگ ايرانی در تابستان
 ،1390هيچ مدرکی دال برحضور اين خانواده در سياهکوه
بدست نيامد ،تا اينکه دوربينی که توسط سيدجالل موسوی
در منطقه بزوا در پناهگاه حيات وحش دره انجير کار
گذاشته شده بود ،يوز مادر را اين بار همراه با دو تولهاش در
اين منطقه نشان داد :ماده يوز همراه با خانوادهاش به دره
انجير بازگشته بود ،البته اين بار همراه با دو توله و يکی از
تولهها از بين رفته بود.
تصاوير گرفته شده از يوزها در يزد نشان از آن دارد که اين
ماده يوز در زمستان  1390دوباره به پارک ملی سياهکوه
بازگشته بود و دو توله خود که هر دو نر بودند را در دره
انجير ترک کرده بود .با اين حال ،جابجايی مکرر آنها ميان
مناطق مختلف و عبور آنها از جاده يزد – طبس احتمال
تصادف با خودروهای عبوری را افزايش میدهد.
نتايج مطالعات اخير در مناطق حفاظت شده استان يزد
که با استفاده از دوربينهای تلهای صورت گرفت ،نشان
از جابجاييهاي گسترده يوزها ميان مناطق مختلف دارد.
شگفتانگيزترين مورد مربوط به يک ماده يوز بالغ است.
اين يوز ماده در مسير خود از يک خط آهن و دو جاده

اصلی عبور کرده و توانسته هر بار خود را به مقصد برساند.
يوزها جانورانی هستند که در آفريقا در بسياری از مناطق
مهاجرت میکنند که اين الگو عمدتاً از الگوی مهاجرت
طعمهها پيروی میکند .اين پديده در مورد يوزهای ايران
کمتر شناخته شده بوده و نشان از پيوستگی مناطق در
مرکز ايران دارد .با اين حال دليل اصلی اين رفتار ماده
يوز همچنان ناشناخته بوده و نيازمند بررسیهای بيشتر
است .در حال حاضر ،دوربينهای متعددی در پارک ملی
سياهکوه و مناطق پيرامونی آن کار گذاشته شده است تا در
صورت زادآوری اين ماده يوز و همراهی تولهها ،بتوان حضور
آنها را ثبت و پايش نمود.
پايش جمعيت يوزپلنگ در ايران کمتر به صورت
سيستماتيک صورت گرفته و طی سالهای گذشته تالش
شده که اين روند به صورت جدیتر مدنظر قرار گيرد .از
زمستان  ،1390پايش جمعيت يوزپلنگ در مرکز ايران
توسط اداره کل حفاظت محيطزيست يزد و انجمن
يوزپلنگ ايرانی با همکاری پروژه حفاظت از يوزپلنگ
آسيايی و مؤسسه پانترا در حال انجام است .در فاز دوم نيز
اين روند اخيرا با پيوستن اداره کل حفاظت محيط زيست
اصفهان در منطقه عباس آباد نايين نيز آغاز شده است.
کسب چنين اطالعاتی درباره جابجايی و تراکم جمعيتهای
يوز ابزار بسيار کارامدی برای مديريت و حفاظت آنها در
اختيار کارشناسان و مديران قرار خواهد داد.

تشکر و قدردانی

پژوهش پيش رو حاصل تالش گروهی کارشناسان و محيط
بانان است که طی سالهای گذشته به پايش يوزها در مناطق
مختلف پرداختند و بدين وسيله از آنها تشکر و قدردانی به عمل
میآيد :سيد حسين سادات موسوی ،حميد جاللوندی ،محمود
صفرزاده بندری ،حسن اکبری ،عليرضا جورابچيان ،هومن
جوکار ،سيدجالل موسوی ،مرتضی عزيزی ،جواد شکوهی ،اکبر
جعفرپور ،مهدی تيموری ،علی غالمی ،محمدجواد شرکايی،
عليرضا اکبری ،محمدرضا عابدی ،محمود زارع ،محسن
رشيدی ،محمدحسين الياسی ،سيداصغر حسينی ،سيدمحمود
رضوانی ،علی اکبر قنبری زاده ،مرتضی اسالمی دهکردی ،نويد
قلی خانی و فاطمه حسينی زوارئی.
---

عکس باال :دو نر پس از جدايی از مادر در پناهگاه حيات وحش دره انجير ،دی
 ،1390عکس از انجمن يوزپلنگ ايرانی/اداره کل حفاظت محيط زيست يزد،
پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی ،پانترا
عکس پايين :ماده يوز همراه با سه توله اش در پارک ملی سياهکوه ،تيرماه
 ،1389عکس از جواد شکوهی
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و مشاهده و زير نظر گرفتن
آنها براي مستند کردن
رفتارهايشان آسانتر است،
متمرکز شد .دادهها عمدتا
از قلهها و خط الرأسهای
کوهستاني که ديد خوبی بر
اطراف دارند يا در امتداد 6
ترانسکت اصلي گردآوری شد.
به محض مشاهده خرس،
اطالعاتی مانند تعداد ،سن
(مانند توله ،يکساله و بالغ)،
زمان ،محل ،زيستگاه و رفتار
آن ثبت ميشد .رنگ خرسها
نيز مورد بررسي قرار گرفته تا
همراه با خصوصيات سنی و
جنسی براي تشخيص افراد
در يک دوره کوتاه مدت
بکار رود .قابل ذکر آنکه اين
خصوصيات در ساير مطالعات
خرسهاي قهوهاي نيز به
عنوان ابزاري در تشخيص
افراد مختلف در طول زمان
مورد استفاده قرار گرفته است

مقدمه

خرس قهوهاي پراکندگي
ممتدي در شمال و غرب
کشور در امتداد دو رشته کوه
البرز و زاگرس دارد (Lay

1967, Gutleb and Ziaie

 .)1999کوهستانهاي البرز
به نسبت زاگرس جمعيت
بزرگتري را در خود جاي
داده (Gutleb and Ziaie
)1999, Etemad 1985

که حدس زده می شود
حدود  500تا  1000خرس
قهوهاي باشد (Gutleb and
 .)Ziaie 1999غرب استان
مازندران ،در منطقه حفاظت
شده البرز مرکزي محدودهای
است که يکي از بزرگترين
جمعيتهاي خرس قهوهاي
سوري در آن خانه گزيده است
(نظامي  .)1387اطالعات
علمي به ويژه در ارتباط با
جنبههاي اندازه جمعيت و
توليد مثل گونه در ارتباط
با خرس قهوهاي ايران بسيار
محدود است و در مجموع
برنامه مديريت دقيقي براي
حفاظت از خرسهاي قهوهاي
در مناطق حفاظت شده وجود
ندارد (سازمان حفاظت محيط
زيست .)1380
برآورد جمعيت خرس قهوهاي
و روندهای جمعيتي آن غالبا
بر اساس تعداد مادههای دارای
توله محاسبه شده (Knight

عکس :باقر نظامی

(Sellers and Aumiller
1994, Craighead 2000,
.)Nawaz 2008

در اين مطالعه همچنين از
دو دستگاه دوربين دوچشمي
 12Xبراي مشاهده همزمان
خرسها توسط دو نگارنده
استفاده شد .جهت شناسايی
بهتر افراد و کاهش دوباره
شماری ،با استفاده از يک
دستگاه دوربين عکاسي
مجهز به لنز  300-75از
خرسها عکسبرداری شد.
et al. 1995, Palomero
باقر نظامی
به منظور ارتقای شناسايی
 )et al. 1997که مهمترين
افراد ،تالش شد خرسها بدون
فاکتور در ارزيابي اقدامات
حفاظتی است .گروههاي خانوادگي بخش مهمی در ساختار فعاليتهاي حفاظتي دارد .ازهمين رو ،طي اين مطالعه اختالل در رفتار طبيعی شان از نقاط مرتفع زيرنظر گرفته
جمعيت بوده و حائز اهميتترين مولفه جمعيت شناختي وضعيت تعداد تولهها در هر زايمان خرسهاي قهوهاي شوند و ازهمين رو ،درمجموع حدود  2900دقيقه مشاهده
هستند ( .)Palomero et al. 1997ازهمين رو ،پايش در بخش شمالي منطقه حفاظت شده البرز مرکزي بين مستقيم از خرس ها طی اين مشاهده صورت گرفته است.
مادهها به همراه تولههايشان اطالعاتي در ارتباط با وضعيت سالهاي  1384لغايت  1388مورد بررسي قرار گرفت .در اين پژوهش ما تنها به گزارش خرس هايی که به صورت
جمعيت شناختي و بررسي چگونگي حفاظت آنها را ارائه اميد ما آن است تا اين مطالعه پايهای علمي بر تالش براي سيستماتيک ثبت شده اند پرداخته و مشاهدات خرسی که
پايش در زيستگاههاي خرس قهوهاي به ويژه در مناطقي توسط محيط بانان يا ساير کارشناسان و دانشجويان صورت
ميدهد (.)Knight et al. 1995
گرفته است ،را از داده های خود حذف نموديم .با حذف
گذشته از ارزش ذاتي اين گونه که بايد توسط قانون حفاظت که پيشينه حفاظتي طوالني دارند باشد.
مشاهدات تکراری از محاسبات ،درمجموع  34بار مشاهده
شوند ،خرس قهوهاي ايران در زيستگاههايي زندگي ميکند
خرس برای اين پژوهش مدنظر قرار گرفته است .ما نسبت
که فون بسيار غني دارد ،ازقبيل پلنگ ايراني ( Pantheraروش کار
به احتمال دوباره شماری به دليل روش کارمان واقف
 ،)pardus saxicolorمرال ( ،)Cervus elaphus maralبررسيهاي ميداني از ابتداي شهريور  1384لغايت پايان
هستيم ،با اين حال معتقد هستيم که تعداد چنين مواردی
شوکا ( ،)Capreolus capreolusسياه گوش ( Lynxشهريور  1388در منطقه حفاظت شده البرز مرکزي با
اندک بوده و بعيد است که در نتايج ما ايجاد اريبی نمايند.
 )lynxو گرگ (( )Canis lupusدرويش صفت  ،1385محوريت محدوده امن آن صورت گرفت .بررسيهاي ميداني
مقايسه افراد تنها ميان خرس های مشاهده شده در همان
ضيايي  .)1387بنابراين ،از آنجا که خرس قهوهاي در اغلب تا خردادماه  1386به صورت ماهيانه انجام شد اما پس از
سال صورت گرفته ولی از مقايسه خرسها ميان سالهای
زيستگاههاي البرز مرکزي پراکنش دارد لذا ميتوان اين آن بر تير و مرداد ،دورهاي که خرسها به ارتفاعات آمده
مختلف اجتناب شد زيرا رنگ
گونه را يک گونه چتر قلمداد
خرسها با سن تغيير ميکند
کرد (،)Carroll et al. 2001
جدول جزئيات مشاهدات خرس قهوهای در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
(.)Nawaz 2008
لذا با تمرکز فعاليتهاي
ميانگين تعداد تولههای
تعداد
تعداد ماده ها با
تعداد افراد
تعداد کل
سال
حفاظتي بر روي اين گونه
2
1
مادر
ازای
به
سالی
همان
ها
توله
سال
همان
های
توله
شده
شناسايی
مشاهدات
ميتوان برنامه مديريتي
نتايج
حفاظتي موثري را در اين
در مجموع دادههاي مربوط به
2.5
5
2
22
38
1385
زيستگاه جنگلي درمعرض
مشاهده  115خرس قهوهاي
2
6
3
24
37
1386
تهديد تدوين نمود.
در طول چهار سال به دست
هاي
توله
تعداد و بسامد
آمد که  91درصد آنها در
2.25
9
4
19
21
1387
هر زايمان و نرخ بقا آنها
سه ماه فصل تابستان در
1.5
6
4
16
19
1388
فاکتوري کليدي در تغييرات
زيستگاههاي باالدست بود.
جمعيت است (Frkovic
ما توانستيم  22قالده خرس
2
26
13
81
115
مجموع
 ،)et al. 2001لذا پايش
در سال  24 ،1385قالده در
اين پارامتر ،کمک بزرگي به  )1مجموع خرسهای مشاهده شده در طول هر سال بدون حذف مشاهدات تکراری
 19 ،1386قالده در  1387و
 )2مجموع تعداد خرسها پس از حذف مشاهدات تکراری
مديران در ارزيابي کارآمدی
 14قالده در  1388شناسايي

تعداد تولههای هر زایمان
در خرسهای قهوهای
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کنيم .با وجود بررسيهاي ميداني پيوسته تا خرداد 1385
هيچ گونه خرسي در طول پائيز و زمستان ديده نشد .با
اينکه ما ردپا و سرگين تازه ای از خرس ها نيز در اين دوره
نديديم ،با اين حال عدم موفقيت در مشاهده خرس ها طی
اين دوره احتماال به دليل دشواری مشاهده خرس ها در
زمانی که عمدتا در جنگل های انبوه هستند ،بوده است.
در بين مشاهداتي که از خرسها به صورت گروهی داشتيم،
 86درصد آنها را گروههاي خانوادگی تشکيل می دادند.
 19گروه خانوادگي مشاهده شد که متشکل از  13مادر با
تولههاي همان سالي خود بودند (جدول  .)1تعداد تولههاي
مادهها بين  1تا  3با ميانگين ( 2.00اشتباه معيار )0.2
بوده است.

بحث

ميانگين تعداد تولههاي يک زايمان مادهها که در محدوده
امن منطقه حفاظت شده البرز مرکزي مورد ارزيابی قرار
گرفت ،کمتر از  2.39و  2.4توله که به ترتيب در کرواسی
( )Frkovic et al. 2001و اسکانديناوي (Swenson et
 )al. 1994ثبت شده است ،بود .با اين وجود اين ميانگين
از ( 1.8جمعيت غربي) و ( 1.5جمعيت شرقي) کانتابرين
اسپانيا ( )Palomeroet al. 1997و يا  1.33در هيمالياي
پاکستان کمتر نيست (.)Nawaz 2008
بر اساس مطالعه  )1981( Bunnell and Taitمواد
غذايي مهمترين فاکتور در وضعيت زاد و ولد خرسهاست.
پستانداران باکيفيت ترين غذاي خرسها در طول سال
هستند (McLellanand Hovey 1995, Hilderbrand
 )et al. 1999و فراواني منابع گوشتي تاثير مثبتي در
موفقيت زادآوري آنها دارد (Hilderbrand et al.
 .)1999اين موضوع همچنين در ارتباط با خرس قهوهاي
هيماليايي نيز گزارش شده و جثه کوچک آن با رژيم غذايي
غالبا گياهخواري آن مرتبط دانسته شده است (Nawaz
 .)2008گمان ما بر آن است که خرسها در منطقه مورد
مطالعه ما نيز فاقد گوشت در رژيم غذاييشان هستند
(نظامي و فرهادي نيا ،در حال انتشار) زيرا ما معتقديم
که شکار پستانداران بزرگ جثه ای مانند پازن (Capra
 ،)aegagrusمرال و گراز ( )Sus scrofaکه به مراتب
چابکتر از خرسها به ويژه در ارتفاعات و صخرههاي سخت
البرز هستند ،براي آنها دشوار است.
در منطقه حفاظت شده البرز مرکزي جنوبي که در جنوب
منطقه مورد مطالعه ما واقع شده است ،خرس های ماده

همراه با توله به ندرت ديده شدهاند (احسان جنتي ،انجمن
يوزپلنگ ايراني گزارش منتشر نشده و عطايي .)1389
بنابراين بر اين گمان هستيم که محدوده امن البرز مرکزي
ميتواند يک محدوده امن زادآوري (Female Core
 )Areaبراي مادهها باشد (.)Swenson et al.1994

پيشنهادات حفاظتي

فاکتور زادآوري از مهمترين پارامترها در مديريت
خرسهاي قهوهاي است ،لذا گمان ما بر آن است که نتايج

عکس :باقر نظامی

ما ميتواند پايه علمی مفيدی براي پايش جمعيت خرسها
در ايران باشد .پيشنهاد ميشود سازمان حفاظت محيط
زيست در ساير زيستگاههاي خرس قهوهاي در کشور نيز
بررسيهاي مشابهي به منظور ارزيابي وضعيت حفاظتي
براي مقايسه با اين منطقه مورد مطالعه که به نظر ميرسد
دارای تراکم بااليي از خرس در ايران است ،انجام دهد.
همچنين پيشنهاد ميشود سطح حفاظت (به عنوان مثال
افزايش تعداد محيط بانان) ارتقاء يابد تا اين محدوده زاد
آوری مادهها ،امن باقي بماند .ساير جمعيت های پيرامونی
نيز بايد مورد بررسی قرار گيرد تا پيوستگی احتمالی آن
با اين منطقه ارزيابی شود .همچنين يافتههاي ما بايد در
برنامههاي مديريتي محلی و منطقه ای مدنظر قرار گيرد تا
از نابودي اين زيستگاه در شمال ايران اجتناب شود چرا که
بواسطه طرحهاي توسعهاي به شدت درمعرض تهديد می
باشد.

تشکر و قدرداني

بر خود ميدانيم تا از سازمان حفاظ محيط زيست و اداره
کل حفاظت محيط زيست استان مازندران به جهت تامين
منابع مالي و فراهم کردن امکان بازديد ميداني تشکر
کنيم .همچنين تشکر ويژه از آقايان محمد نصرتي ،عليرضا
جورابچيان ،محمد ابراهيم صحتي ثابت ،حميد اميني
و مرتضي اسالمي داريم .در پايان صميمانه از همکاري
صادقانه محيطبانان منطقه به ويژه يزدان سينکايي ،رحمان
اسحاقي ،عباس جمالي ،عمران شيخ االسالم ،مرتضي
سحرخيز ،جعفر مقسم ،مهدی بابازاده و محمد قمی
قدرداني ميشود.
--اين مقاله ترجمه ای بود از:

Nezami B. and Farhadinia M.S. 2011. Litter
�Size of Syrian Brown Bear Ursus arctos syri
acus in Central Alborz Protected Area, Iran,
(Ursus 22)2(:167–171 )2011

صفحه 8

سال هفتم ،شماره  ،17بهار و تابستان 1391

آسیب پذیري
کفتار راه راه
در مناطق
1
انساني شده
مهديه طوراني ،احسان محمدي مقانکي
و بهرام حسن زاده کيابي
عکس از مهديه طورانی

کفتار راه راه در مقياس جهاني گونهای در معرض خطر
است و در محدوده پراکنش خود با انقراض جمعيتهای
محلي روبروست ( .)Arumugam et al. 2008در حقيقت،
کفتار راه راه عضوی از خانواده کفتارسانان است که کمتر
شناختهشده است ( )Watts & Holekamp 2007و از اين
رو ،گروه متخصصان کفتارسانان اتحاديه جهاني حفاظت
از طبيعت ( )IUCNحفاظت اين گونه را در اولويت قرار
دادهاند ( .)Mills & Hofer 1998افزون بر نگاه مصرفي که
سسبت به برخي از اعضاي بدن اين گونه وجود دارد (�Frem
 ،)bgen 1998جمعيتهای محلي کفتار از تلفات به دست
انسان ،تصادف جادهای و کمبود منابع طبيعي الشه به
ببب کاهش جهاني جانوران شکارگر رنج میبرند (�Aru
 .)mugam et al. 2008, Baker et al. 2008کفتارها در
پي يافتن منابع غذايي به اطراف مراکز انساني سر میزنند
()Leakey et al. 1999, Abi�Said & Abi�Said 2007

کفتار راه راه در مرور ،عکس توسط دوربين تله ای

که اين رفتار الشه خواري ،زمينه آسيب پذيري آنها را
فراهم میکند ( .)Mills &Hofer 1998بر همين اساس،
فعاليتهای انساني مهمترين دليل مرگ و مير کفتارها به
شمار میرود ( .)Mills &Hofer 1998کاهش چشمگير
جمعيت کفتارها در ايران عموماً به سبب سم گذاري،
کشتن مستقيم جانور توسط انسان و تصادف جادهای
دانسته ميشود ()Ziaie 2008؛ اگرچه ارزيابي دقيقي از
وضعيت کنوني گونه در دسترس نيست.
در طول مطالعهاي پيرامون رژيم غذايي
گرگ در منطقه شکار ممنوع مرور
در استان يزد ،بررسي مقدماتي براي
دريافت نگرش کلي دامداران محلي
نسبت به گوشتخواران منطقه ،سطح
تعارضات و ثبت گزارش احتمالي مرگ
و مير جانوران انجام شد .اين پيگيريها
از مهرماه  1388تا دي ماه  1389به
ثبت چهار رويداد مستقل از تلفات
کفتار در اين محدوده منجر شد .نظر
به دانش محدود از وضعيت و تهديدهاي
اين گونه در سطح کشور ،اين گزارش
کوتاه به جزئيات اين رويدادها و نقدي
بر قوانين کنوني حفاظت کفتار راه راه
در ايران میپردازد.
منطقه شکار ممنوع مرور با وسعت
تقريبي  800کيلومتر مربع در محدوده
شهرستان ميبد و صدوق (اشکذر) قرار

بر اساس دادههای ثبت
شده ،تنها در فاصله
سالهای  2006تا 2009
مرگ حداقل  12فرد کفتار
در پي تصادف جادهای در
ايران تلف شدهاند

گرفته است (تصوير  .)1زيستگاههاي اين محدوده عمدتاً
از تپه ماهورهايي تشکيل شده که به مناطق مرتفع خشک
ختم میشوند .ميزان بارش ساالنه آن به طور متوسط
 75-150ميلي متر گزارش شده و دماي هوا در طول سال
از  45تا  -12درجه سلسيوس متغير است (Entekhabi
 .)2009اقليم منطقه خشک و سرد و پوشش گياهي غالب
آن  .Artemisia spp.، Astragalus sppو Limonium
 iranicumاست .تالشهای حفاظتي در نيمه جنوبي اين
منطقه متمرکز شده است و طرح ارتقاي اين بخش به
«منطقه حفاظت شده» نيز پيشنهاد شده بود .از اين رو،
مطالعات ميدانی نيز در نيمه جنوبي منطقه شکار ممنوع
مرور متمرکز شد.
نخستين رويداد ،حين مصاحبه با يکي از دامداران محلي
در محدوده روستايي ندوشن به ثبت رسيد .در زمستان
 1388کفتاري در تله پاگير ،که ظاهرا ً براي دفع گرگها
تعبيه شده ،به دام افتاده و سپس توسط روستاييان کشته
شده بود .اين تله در مسير خاکي کار گذاشته شده بود
که به آغلهای نگهداري دامهاي اهلي و محدوده مسکوني
روستا ختم میشد .اين دامدار ،جنسيت کفتار را ماده اعالم
کرد چرا که شخصاً به جداسازي اندام تناسلي جانور اقدام
کرده بود.
در خردادماه  ،1389محيطبانان منطقه در اطراف يک
تله پاگير ديگر به الشه يک کفتار
برخوردند که به شدت مضروب شده
بود .اين محدوده در ميان مسير
رودخانههاي فصلي جاري در تپههای
پراکنده از هم قرار داشت که به
آغل فصلي نگهداري دام میرسيد.
از آنجا که در زمان مشاهده الشه به
شدت تجزيه شده بود ،امکان تعيين
جنسيت جانور وجود نداشت .هرچند
محيطبانان به دليل بريده شدن اندام
تناسلي آن ،اين نمونه را نيز يک
کفتار ماده شناسايي کردند .نصب
يک دستگاه دوربين تلهای در امتداد
همان مسير ،به مدت  30شب از 15
تير تا  14مردادماه  ،1389منجر به
عکسبرداري از تنها يک فرد کفتار شد
(تصوير .)2
رويداد سوم ،مرداد  1389تصادف يک
خودروي عبوري از جاده ميبد-ندوشن
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با يک کفتار ماده بود که پس از دو روز به رويت ما رسيد.
جنسيت اين جانور نيز ماده بود و اندام تناسلي آن جدا شده
بود (تصوير  .)3مورد ديگري در مهرماه  1389به اطالع ما
رسيد که مردم محلي از تصادف مشابه ديگري در جاده
صدرآباد به محيطبانان خبر دادند .جستوجوي بيشتر پس
از چند روز منجر به کشف الشه نشد و اطالع بيشتري از
اين اتفاق در دسترس نيست.
اگرچه دادههای ارائه شده در اين گزارش به طور تصادفي
و در بازه زماني به نسبت کوتاه گردآوري شدهاند ،میتواند
نشانگر اثر منفي فعاليتهای انساني بر جمعيتهای محلي
کفتار و لزوم توجه به حفاظت از اين گوشتخوار کمتر
شناخته شده در ايران باشد .با وجود اينکه تعيين مستقل
جنسيت برخي از الشهها با قطعيت ممکن نبود؛ تعداد
زياد کفتارهاي ماده کشته شده در اين منطقه ،با توجه
به ساختار اجتماعي پيچيده اين گونه (،)Wagner 2006
جای تامل دارد .در برخي کشورهاي جنوب و غرب آسيا
از جمله ايران ،استفاده از اعضاي بدن کفتار راه راه بر پايه
برخي خرافهها متداول است( )Frembgen 1998و اندام
تناسلي تمام الشههاي گزارششده در اين مقاله نيز جدا
شده بودند .بر اساس نتايج پرسشنامهها ( ،)10=nبر اين
باوريم که مرگ کفتارها در محدوده مطالعاتي ما در پي
کشتن مستقيم جانور و يا اقدامات تالفي جويانه نبوده است
چرا که هيچ يک از مصاحبه شوندگان ،کفتار را خطري
براي انسان و يا دامهاي خود به شمار نياوردند .هرچند
تالش براي شکار جانور در برخوردهاي اتفاقي براي به دست
آوردن اعضاي قابل استفاده بر اساس باورهاي رايج ،دور از
ذهن نيست .از آنجا که هيچ ارزيابي از وضعيت جمعيتهای
کفتار در ايران وجود ندارد ،ميزان تاثير اين مرگ و ميرها بر
جمعيتهاي محلي گونهای که در تراکمهای پايين زيست
میکند (Mills & Hofer 1998, Watts & Holekamp

 )2007قابل تخمين نيست.
حضور جاده ،افزون بر تاثير منفي که بر حيات وحش
مناطق دارد میتواند به سبب احتمال وجود جانوران کشته
شده ،الشه خواراني هم چون کفتار راه راه را به خود جذب
کند که امکان مرگ و مير آنها را افزايش میدهد(Mills
 .)& Hofer 1998بر اساس ارزيابي اوليه داليل تلفات
پستانداران بزرگ ايران ،تصادف جادهای مهمترين عامل
مرگ و مير گوشتخواران در داخل شبکه مناطق حفاظت
شده ايران به شمار میرود ( .)Mousavi 2010براي نمونه،
تنها در فاصله سالهای  2006-2009مرگ حداقل  12فرد
کفتار در پي تصادف جادهای ثبت شده ،هرچند دادههای
اين مطالعه احتماالً تنها مبين بخشي از رويدادهاي مرگ و
مير اين جانوران در ايران است.
در حاشيه منطقه مورد مطالعه ،سم گذاري و استفاده از
تلههای پاگير براي دفع گوشتخواران رايج است .ضمن
اينکه دفع نامناسب زبالهها و پسماند مراکز مرغداري در اين
محدوده ،موجب جذب بيشتر حيات وحش به محيطهای
انساني شده است .از سوي ديگر ،همين الشههای مرغ
براي از بين بردن گوشتخواران منطقه توسط برخي از
مردم محلي سم گذاري میشود و میتواند سبب مرگ
جانوراني همچون کفتار را فراهم کند که نسبت به سم
گذاري آسيب پذيرترند(.)Arumugam et al. 2008
خالف تصور موجود مبني بر سود بردن الشه خواران از
پسماندهای انساني ( ،)Abi�Said & Abi�Said 2007بر
اين باوريم که اين منابع با جذب کفتار به مراکز انساني،
افزايش احتمال مرگ آنها به ويژه در زيستگاههای کم
کيفيت و حاشيهای را سبب میشوند (& Woodroffe
.)Ginsberg 1998
بر اساس قانون کنوني صيد و شکار ايران ،کفتار راه راه
در زمره گونههای جانوري قرار گرفته که حفاظت از آنها

ضرورت شمرده نمیشود و براي شکار غير مجاز آن تنها
 400.000ريال جريمه نقدي در نظر گرفته شده است.
از آنجا که به نظر میرسد قوانين جاري نه تنها با وضعيت
گونه در مقياس جهاني که در سطح کشور نيز همخوانی
ندارد ،بازنگري در قوانين کنوني پيشنهاد میشود .افزون
بر نياز فوري که به ارزيابي وضعيت کفتار و تهديدهاي آن
در ايران به چشم میخورد ،ارتقاي سطح آگاهي جوامع
محلي براي پرهيز از باورهايي که به حفاظت گونهها آسيب
میزنند نياز جدي است.

سپاسگزاري

مقاله پيش رو بر اساس پاياننامه کارشناسي نويسنده
اول در دانشگاه شهيد بهشتي تهران تدوين شده است.
در اينجا از همکاري صميمانه آقاي حسن اکبري هاروني
و خانم اعظم حبيبي پور (اداره کل محيط زيست استان
يزد) ،آقاي اکبر کارگر (اداره محيط زيست شهرستان
ميبد) و آقاي عباس جعفري و هاشم جعفري ،محيطبانان
سخت کوش منطقه مرور ،کمال قدرداني را داريم که
بدون کمکهای بيدريغشان ارائه گزارش پيش رو امکان
پذير نبود .همچنين از آقايان حسين عباسيان فتح آبادي
و حسان اخوان براي همراهي در برخي سفرهاي ميداني
سپاسگزاريم .دوربينهای تلهای به کار گرفته شده در
اين مطالعه به کمک آقاي اميرحسين خالقي حميدي
(انجمن طرح سرزمين) فراهم شد که از ايشان تشکر
میکنيم .مطالب مطرح شده در اين مقاله لزوماً بيانگر
نظرات افراد سپاسگزاری شده در آن نيست.

 )1اين مقاله ترجمهاي از مقاله زير است:
Tourani, M. Moqanaki, E. M. and Kiabi, B. H. 2012. Vulnerability
�of Striped Hyaenas, Hyaena hyaena, in a human�dominated land
scape of Central Iran. Zoology in the Middle East 56, 2012: 133�13.
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با محيطبانان
نويد قلي خاني« :رحمان اسحاقي» محيط بان منطقه
حفاظت شده البرز مرکزی شمالی و متولد سال 1361
در يکی از توابع نوشهر است .آقاي اسحاقي دو پسر دارد
که دوست دارند در آينده حرفهي پدرشان را پيشه کنند
و محيط بان شوند.
او در سال  1379بعد از گذراندن خدمت سربازي وارد
عرصهي طبيعت شد و شغل محيط باني را شروع کرد .به
گفتهي خودش ،قبل از آن هيچ آشنايي با طبيعت و حيات
وحش نداشت و ديدگاهش به حيوانات فقط به عنوان شکار
بوده اما بعدها نگاهش به حيات وحش بسيار تغيير کرد ،به
طوري که شروع به تشويق دوستان شکارچياش کرده که
تفنگهايشان را کنار بگذارند و دوربين به دست بگيرند.
آقاي اسحاقي برايمان از ارتباط خود با مردم ميگويد
مخصوصا بعد از پخش شدن فيلم «در جستجوي پلنگ
ايراني» مردم و اقوام او توجه ويژهاي به او کردند و
حاال بهتر ميتواند مردم را به حفاظت از محيط زيست
تشويق کند.
اين محيط بان عزيز ،عالقهاش تنها صرف حفاظت از حيات
وحش نيست ،بلکه بسيار به مسائل آلودگيهاي محيط
زيست نيز حساس است و مقاالت و مجالت را در اين باره
پيگيري ميکند.

ثبت حضور يوزپلنگ در يک زيستگاه قديمی؛

بازگشت یوزپلنگ آسیایی به منطقه حفاظت شده درونه

عکس از محمدصادق فرهادی نيا

سعيد شفيعيان :سال ها بود که اداره کل حفاظت
محيط زيست خراسان رضوی تالش های مستمری را
برای اثبات حضور يوزپلنگ در محدوده درونه در حوزه
منطقه حفاظت شده درونه و پناهگاه (پيشنهاد شده)
حيات وحش دشت الغری آغاز کرده بود .در همين
راستا ،برنامه های متعددی در دستور کار اداره حفاظت
محيط زيست بردسکن قرار گرفته بود.
آموزشی جوامع محلی منطقه بر اساس ايجاد حساسيت
محلی ،فرهنگ سازی ،ارزشهای زيستی و تفاوتهای
پلنگ و يوزپلنگ (که در مشاهده دو گونه جزو اشتباهات
رايج به شمار میرود) ،شکل گرفت و پيگيری شد .در عين
حال کسب اطالع و ارائه موارد الزم جهت حفظ و حراست
و اطالع رسانی در صورت مشاهده نيز با همکاری عشاير
منطقه برنامه مهمی بود.
تا اين که گزارش مشاهده يوز در منطقه در نيمه
خرداد ( 1391همزمان با هفته محيط زيست) توسط
اهالی حساسيت موضوع را دوچندان کرد .تنها دو هفته
بعد و در روز عيد مبعث ،با همکاری مردم طبيعت
دوست و با فرهنگ کالته برق گونه يوزپلنگ ايرانی در
اين منطقه شناسايی ،ثبت و مستند سازی شد.
نهايتا اين اتفاق مبارک فرهنگی در منطقهای عشايری که
اتفاق فرهنگیای که در حاشيه اين حادثه مهم رخ داد
شغل غالب آنها دامداری است به همراه شناسايی گونه
توجه و تالشی بود که عشاير و مردم اين خطه در اين
در خطر انقراض يوز ايرانی باعث اين دلگرمی میشود
زمينه از خود نشان دادند .متاسفانه و باز هم متاسفانه
که با مشارکت همين اهالی و تمام طبيعت دوستان،
کم اتفاق نيفتاده که اهالی يک منطقه با مشاهده يک
محيطی امن را برای يوز ايرانی در شهرستانمان فراهم
حيوان چون يوز پلنگ يا پلنگ يا خرس يا کفتار يا ...با
کنيم.
عکس يوزپلنگ ايرانی در منطقه حفاظت شده درونه ،خرداد  ،1391عکس از
سعيد شفيعيان

شعری برای يوزپلنگ
مردم خوب عشــاير  ،يوزپلـــنگ مهمانتان
هست بر خوان شما  ،مهمان به سان جانتان
حفظ اين حيوان بود واجب؛ که مخلوق خداست
پس نگهـبانی کنـيد از آن  ،چــــنان ايمانتان
بودن حيوان ز هر جنسی  ،شـــما را الزم ست
چون ُخــــدا فـرموده است در آيـه ی قرآنتان

از گونه هاي شاخصي که در منطقه حفاظت شده ي
گلستانک زيست ميکنند ميتوان به «پلنگ»،
«گرگ»« ،خرس»« ،مرال» و «سياه گوش» اشاره
کرد که آقاي اسحاقي با هرکدام از اين حيوانات دهها
خاطره دارد .براي مثال صحنه ي تماشايِ شيرخوردن
سه توله خرس و يا بازي کردن مرال ها در دشت هاي
باز از اين جمله است .تاثير گذارترين صحنه اي که
همواره از آن ياد ميکند لحظه اي است که پلنگ
بالغي را در فاصله ي  20متري ميبيند و ابهت و
زيبايي اين حيوان را درک ميکند.
به نظر آقاي اسحاقي براي محيطبان شدن مهمترين
ويژگي عالقهي وافر به حيات وحش است؛ عالقهاي که
از کودکي در وجود فرد نهادينه شده باشد و به آن ايمان
داشته باشد.
در نهايت آرزوي آقاي اسحاقي نازنين اين است که با
تالشهاي افراد مسئول به جايي برسيم که تمام مردم
حتي افراد عادي به معناي واقعي محيط زيستي شوند و
اهميت حفاظت از طبيعت و نعمات الهي را بفهمند.

چوب و چماق و اسلحه به جان حيوان مظلوم زبان بسته
افتادهاند .هنوز میتوان با گذشت يک دهه ،تلخی حادثه
کشتار يک قالده پلنگ در حوالی شهرستانمان که به
گفته اهالی به دنبال تولههايش از کوه پايين آمده بود را
فراموش کرد .اما در مورد اخير ،فرهنگ آشنايی و انس
مردم با طبيعت و مهمتر از همه افزايش معلومات زيست
محيطی ناشی از آموزشها و اقدامات خصوصا رسانهها
و باالخص تلويزيون و ...رويدادی فرهنگی را رقم زد
که چون شناسايی اين گونه در منطقه ،ارزشمند بود.
اهالی با مشاهده يوز در منطقه در اولين فرصت آن را به
ماموران محيط زيست گزارش داده بودند و حتی خود در
اقدام پيشگيرانه راه منتهی به دره را کنترل کرده بودند
که کسی عارض يوز نشود.
من و همکارم آقای رمضان نژاد که در اولين فرصت به
محل رسيده بوديم ،پس از تصوير برداری ،در هنگام عزيمت
به روستايی که در داخل منطقه حفاظت شده قرار دارد
(کالته برق) شاهد بوديم که شورا و دهيار روستا تضمين
میدادند حتی اگر يوز به گله يا بز و گوسفندی هم خسارت
بزند ،از بودجه خودشان هم شده جوابگوی خسارت ديدگان
خواهند بود (که البته خاطر نشان شد خود محيط زيست
جهت اين موارد مکانيسمهايی برای خسارت وارده از سوی
حيات وحش دارد).

قوم ايرانی ضَ عيفان را هميشه حـــامی است
جان من -ای قـوم ايـرانی  -شـــود قربانتان
حيف باشد نسل يوز  ،چون شير ايران ُگم شود
سير ســـازيدش ز آب و ريـــزه های نانتان
او که دشمن نيست با ما  ،خوی او باشد شکار
گر بود سير  ،کِــــی دهــــد آزار بر چوپانتان؟
غيرت و عقل و شعور گويــد که بايد حــفظ کرد
اين چنين حـــــيوان نادر  ،مثــــل فرزندانتان
پيـشــتاز عـلـم و فرهــنگ و تمـــدن بوده ايد
علم و فرهنگ حفظ سازيد با همه امکانتان
هرکه دارد علم و دين،ازوحش کشتن فارغست
کوه ودشت بی يوز و آهو می شود زندانتان
حفظ آب و خاک و هر وحش و گياهی الزم است
تا به جــا مـاند شکوه و نعمــت ايرانــتان
احسان ايلخانی
از اهالی کالته برق ،منطقه حفاظت شده درونه
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این بار نمایشی با موضوع پلنگ ایرانی
که عشق آسان نمود اول ،ولی افتاد مشکلها!

ابتدای تابستان  90بود .تا آن موقع يک سالی بود که کاروان
نمايش «دردسرهای يوزپلنگی» اين سر و آن سر کشور سفر
کرده بود و بازخوردهای بسيار خوبی گرفته بود .بر اساس همين
بازخوردها و وضعيت پلنگ ايرانی و خطرات روزافزونی که نسل
آن را به خطر انداخته است ،گروه نمايش انجمن تصميم گرفت
در مرحله دوم کاری خود به سراغ اين گونه جانوری برود.
اين بار تجربه بيشتری داشتيم .بهتر میدانستيم چهطور ترانه
نمايش را بگوييم ،ملودی ترانه چهطور باشد ،در متن نمايش
چه نکتههايی را در نظر بگيريم و بازیها چهطور باشد .اما اين
تجربه باعث شد کار سريعتر پيش برود؟ نه! آنقدر سختگير
شده بوديم که گفتن ترانه يک ماه طول کشيد ،برخالف ترانه
يوزپلنگ که يک هفتهای گفته شده بود .ترانه را به آهنگساز
داديم .ملودی ترانه به دلمان ننشست .با چندين و چند آهنگساز
حرف زديم .بعد از مدتها رفتن و آمدن و حرف زدن باالخره
آهنگسازی پيدا شد که فضای کار ما را میفهميد و کيفيت و
نوع کارش برای ما مناسب بود .آهنگ آماده شد ،آن هم بعد از
نزديک به  5ماه .از متن نمايش چه خبر؟ بارها بازنويسی شد
و همچنان هنگام تمرينها حک و اصالح شد .تجربه ساخت
عروسک يوزپلنگ باعث شد عروسک پلنگ بهتر و سريعتر
آماده شود؟ تجربهمان باعث بهتر شدن عروسک شد ،اما
سريعتر بودنش دست ما نبود .تا ما خواستيم عروسک بسازيم
پارچه فروشهای بازار اعتصاب کردند و يک ماه منتظر مانديم
تا شايد باز کنند و پارچه پيدا کنيم .بعدش هم که باز کردند،
پارچه پلنگی مورد نظر ما به سختی پيدا شد .آخرش به يک
پارچه رضايت داديم که نه آنچنان واقعی بود و نه آنچنان دور
از واقعيت .آماده شدن آکسسوار نمايش هم ماجراهای خودش
کودکان روستای تالتر  /قزوين در حال بازی با پازل گربهسانان

را داشت .خالصه آنکه سختی
کشيديم ،زمان زيادی صرف
کرديم ،اما در پايان بهمن ،90
تيم از نتيجه کار احساس رضايت
میکرد .تجربههای يک سال و نيم
گذشته گروه نمايش کمک کرده
بود ،کاری پختهتر و با کيفيتتر
آماده کنيم .حاال آماده بوديم به
سفر برويم .مقصد اولين سفر هم
مشخص شد ...استان لرستان.

اجرای نمايش «پلنگ ايرانی» در روستای سوگاه  /قزوين

جا پای پلنگهای
اشترانکوه

مقصد اولين سفر کاروان نمايش
پلنگ ،استان لرستان و روستاهای
اطراف اشترانکوه مشخص شد.
ابتدای اسفند ماه و هوا هنوز سرد
بود .اجرای اين نمايش بخشی از
پروژه پژوهشی و آموزشی با موضوع پلنگ ايرانی بود که انجمن از
تابستان گذشته با همکاری اداره کل حفاظت محيطزيست استان
لرستان آغاز کرده بود .متاسفانه حدود يک سوم آمار کشتار پلنگ
در رشته کوه زاگرس ،متعلق به استان لرستان است .در اين سفر
کاروان نمايش در دو روستای قلعه سنگی و دارماهی در حاشيه
منطقه حفاظتشده سفيد کوه خرمآباد و دو روستای تی و عمارت
از روستاهای حاشيه منطقه حفاظت شده اشترانکوه برنامه اجرا
نمود .برای رسيدن به روستاهای مورد نظر ساعتها ميان جادههای
کوهستانی پيچ خورديم و باال و باالتر رفتيم .تيم پروژه پژوهشی و
آموزشی انجمن در اين استان و گروه نمايش اميدوار بودند با اجرای
اين برنامه ،موجب افزايش حساسيت و توجه مردم محلی به بقا و
سرنوشت پلنگ ايرانی در منطقه محل زندگیشان شوند .استقبال
از برنامه بسيار رضايتبخش بود .گفتگوهای پس از برنامه نشان
میداد اهالی روستا به موضوع عالقمند شدهاند و نکات آموزشی
مورد نظر را به خوبی درک نمودهاند.

سخنرانی کارشناسان برنامه در حضور مردم روستای قلعه سنگی /لرستان

به دنبال پلنگهای قلعه نشين

سخنرانی آقای مظفری ،معاون محيط طبيعی اداره کل محيطزيست استان
قزوين در رستای هير  /قزوين

ارديبهشت ماه  1391فرا رسيد و کاروان نمايش به دعوت اداره
کل محيطزيست استان قزوين به منطقه الموت سفر کرد .در اين
منطقه نيز همچون ديگر مناطق ايران ،تعارض زندگی روستايی و
شهری و حيات وحش روز به روز در حال افزايش است .از همين
رو ،اداره کل محيطزيست اين استان مدتهاست که برنامههای
متعددي براي تعامل با مردم محلي در جهت حفاظت از پلنگ
ايراني در دست داشته و اجراي فعاليتهاي آموزشي بخشي از اين
برنامهها بوده است در اين سفر ،کاروان نمايش به همراه معاون
محيططبيعی اداره کل محيطزيست استان ،کارشناسان اداره کل
و اداره شهرستان و محيطبانان در سه روستای سوگاه ،تالتر و هير
حضور يافت و برنامه اجرا کرد .در پايان هر برنامه ،گفتگوهايی بين
اهالی و کارشناسان اداره محيطزيست شکل گرفت .باز شدن در
چنين گفتگوهايی را بايد غنيمت دانست و آن را پيگيری نمود.
زيرا تنها با تعامل صحيح ميان متولی دولتی محيطزيست و مردم
است که میتوان به حفاظت پايدار گونههای ارزشمندی مانند
پلنگ ايرانی اميدوار بود .اداره کل حفاظت محيط زيست قزوين
يکي از معدود تجربيات پرداخت خسارت مردم محلي در زمان
حمله پلنگ به دامهايشان را دارا بوده و در پيش گرفتن چنين
روندي بسيار اميدوارکننده است.

اهالی روستای دارماهی  /لرستان در حال تماشای برنامه

عکس دسته جمعی با اهالی و محيطبانان در پايان برنامه در روستای تی  /لرستان

به کمک پلنگ ايرانی بشتابيم

برگزاری نشست ميان کارشناسان و محيط بانان اداره کل و افراد محلی

کاروان نمايش پلنگ ايرانی به سفر خود در ايران ادامه خواهد
داد ،تا در حد و اندازه امکانات خود به حفاظت پلنگ ايرانی
کمک کند .اگر فکر میکنيد اجرای اين نمايش و برنامههای
آموزشی همراه آن به حفاظت پلنگ در منطقه شما کمک
خواهد کرد ،به ما اطالع دهيد تا به منطقه شما سفر کنيم.

اهالی روستای عمارت  /لرستان در حال تماشای فيلم کوتاه آموزشی «پلنگ؛
شکوه کوهستان»

یوزپلنگ در کویر به تصویر کشیده میشود

فتح اهلل اميری :يوزپلنگ در پارک ملي کوير مستندي
است که به زودي توسط تيم مستندسازي انجمن
يوزپلنگ ايراني آماده پخش خواهد شد .اين فيلم مستند
به بررسي وضعيت پارک ملي کوير از نظر يوزپلنگ و
ساير گونههای مرتبط با آن پرداخته و تالش خواهد
کرد علت جمعيت اندک اين جانور را در اين منطقه
کنکاش نمايد .در عين حال ،تالشهای صورت گرفته
براي حفاظت از اين گونه توسط محيطبانان منطقه

نيز در بخشي از اين مستند به نمايش در خواهد آمد.
فتح اهلل اميري کارگردان و تهيه کننده اين فيلم بوده و
نيما عسگري و آرش محرمي فيلمبرداري اين اثر را بر
عهده دارند .اين مستند که از ابتداي سال  1389آغاز
شده و قرار است تا پايان سال جاري به پايان برسد ،با
حمايت صدا و سيماي مرکز سمنان و همکاري اداره
کل حفاظت محيط زيست سمنان و پروژه حفاظت از
يوزپلنگ آسيايي در حال توليد است.

يوزپلنگ ايرانی در پارک ملی کوير ،فرورين  ،1390عکس از انجمن يوزپلنگ ايرانی

يوزنامه ،خبرنامه داخلي انجمن يوزپلنگ ايراني است
که براي اطالعرساني پيرامون فعاليتهاي اين انجمن
درباره يوزپلنگ و ساير گونههاي حيات وحش
در کشور تهيه و توزيع ميگردد .نهايت تالش هيئت
تحريريه بر آن است تا اين خبرنامه را بهصورت
دوفصلنامه در اختيار دانشجويان ،استادان ،کارشناسان،
مديران ،محيطبانان و عالقهمندان قرار داده و در اين راه،
نيازمند همياري و همفکري شما هستيم.
سردبير:
محمد فرهادی نيا
دبير اجرايی:
محسن پوررمضانی
صفحه آرايي:
حميدرضا ميرزاده

برگزاری کارگاه آموزشی پلنگ کارشناسان و محیطبانان در استان مرکزی
فاطمه حسينی :به منظور آموزش کارشناسان و
محيطبانان ،کارگاه يک روزهای در اوايل خرداد 1391
محل اداره کل حفاظت محيط زيست استان مرکزی در
اراک برگزار شد .اين کارگاه علمی تخصصی در دو بخش
برنامهريزی شده بود و حدود  30نفر از کارشناسان و
محيطبانان مناطق مختلف اين استان در آن شرکت
کردند .در بخش نخست ،ابعاد مختلف بوم شناسی پلنگ
ايرانی برای حضار تشريح شد و در بخش بعد ،آثار و
نمايههای گوشتخواران به شرکت کنندگان آموزش داده
شد .اين برنامه توانمندسازی با همت اداره کل حفاظت

محيط زيست استان مرکزی و پيگيری معاونت محيط
طبيعی اين اداره کل و با همکاری انجمن يوزپلنگ
ايرانی برگزار شد تا بتواند پايهای برای انجام پژوهشهای
مستمر در زمينه گوشتخواران مختلف در مناطق اين
استان شود .از همين رو در گام بعد ،با استفاده از
دوربينهای تلهای ساختار جامعه گوشتخواران برخی
از مناطق حفاظت شده اين استان در تابستان سال
جاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در حال حاضر
بررسیهای مقدماتی برای ارزيابی مقدماتی زيستگاهها
آغاز شده است.

بازخوردهاي مستند «در جستجوی پلنگ ایراني»

سیامين جشنواره فيلم فجر در حالی به پايان رسيد
که مستند «در جستجوی پلنگ ايرانی» موفق به کسب
سيمرغ بلورين به عنوان بهترين فيلم مستند شد .همزمان
با نخستين روز سال  ،1391اولين پخش تلويزيونی اين
مستند از شبکه شما (شبکه ديجيتال مختص نمايش
برنامههای سيماي مراکز) انجام گرفت و پس از آن ،نمايش
اين فيلم از شبکههای سراسری و مراکز استانها آغاز شد،
به طوری که تا به حال بيش از  33بار از شبکههای مختلف
سيما نمايش داده شده است.
ژورنال معتبر علمی اوريکس « »Oryxدر شماره آوريل
 2012خود به اطالع رسانی درباره کسب سيمرغ بلورين
توسط مستند «در جستجوی پلنگ ايرانی» پرداخت .اين
فيلم که در بهمن سال گذشته به عنوان بهترين مستند
جشنواره فيلم فجر دست يافته بود ،در بخش اخبار مربوط
به خاورميانه اين ژورنال تحت پوشش قرار داده شد.
همچنين اين فيلم و علت ساخت آن در شماره بهار 2012
ژورنال  Cat Newsمربوط به گروه متخصصين گربهسانان

اتحاديه جهاني حفاظت  IUCNتحت پوشش قرار گرفت.
در سطح کشور ،پيامهای محبت آميز فراواني از سوي
عالقمندان و کارشناسان ،اعضاي سازمانهای مردم نهاد،
محيطبانان و کارشناسان ادارات کل محيط زيست استانها،
مديران کل و معاونين سازمان حفاظت محيط زيست و
دانشگاهيان به دست تيم سازنده اين اثر رسيد که بسيار
تشويق کننده براي فعاليتهای آتي بود.
بدون شک مهمترين دستاورد قابل انتظار براي اين فيلم،
تاثير آن بر جامعه هدف يعنی دامداران و روستانشينان
منطقه البرز مرکزي شمالي بود! به گفته محيطبان رحمان
اسحاقی همکاری مردم بسيار افزايش يافته و بسياری از
شکارچيان با او تماس گرفته و ابراز تمايل براي همکاري
کردهاند .شورای شهر چالوس نيز در حمايت از اين فيلم
پالکادری مقابل منزل اين محيطبان نصب نمود .مستند
«در جستجوی پلنگ ايرانی» به کارگردانی فتح اهلل اميری،
محصول مشترک انجمن يوزپلنگ ايرانی و شرکت ستاک
تصوير است.

همکاران اين شماره:
محمدصادق فرهادینيا
مرتضی اسالمی دهکردی
فتح اهلل اميری
ياسمن حسنبيگی
فاطمه حسينی زوارئی
صفورا زواران حسينی
باقر نظامي
نويد قلی خانی
سعيد شفيعيان
احسان محمدی
سيما ببرگير
مهديه طورانی

چاپ:
گروه صنعتی ايرانخودرو

انجمن يوزپلنگ ايراني ،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 حيات وحش ،بهويژه
يوزپلنگ و زيست بومهاي مرتبط با آن
 )2تنوير افکار عمومي به منظور ارتقاي سطح
آگاهي جامعه در مورد محيط زيست ،حيات وحش
و يوزپلنگ
 )3حفاظت از حيات وحش ،بهويژه يوزپلنگ و
زيستگاههاي 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 :

