دو فصل نامه داخلی انجمن یوزپلنگ ایرانی
نیمه دوم 1394
شماره 22
 5000تومان
 68صفحه

ناگفته هایی از پروژه پلنگ شمال شرقی ای ران
در گفتگو با محمدصادق فرهادی نیا

برگزاریاولینمسابقهعکس
دوربین تله ای در ای ران

به استقبال «آفتاب» بعد از 5سال

گفتگو با دکتر معماریان دامپزشک باغ وحش ته ران
رهگذریدرنایبندان
از آبشار ویکتوریا تا کرگدن سفید زامبیا!
پایش گونه ای که دیده نمی شود

یوزنامــه خبرنامــه داخل ــی انجمــن یوزپلنــگ ایران ــی اســت کــه برای
اطــاع رســانی پیرامــون فعالیــت هــای ایــن انجمــن دربــاره یوزپلنگ
و ســایر گونــه هــای حیــات وحــش و مســائل محیط زیســت کشــور
تهیــه و توزیــع می گــردد.
مخاطبــان ایــن خبرنامــه را اعضــای انجمــن ،دانشــجویان،
اســاتید ،کارشناســان ،مدیـران ،محیــط بانــان و عالقمندان
محیــط زیســت تشــکیل م ــی دهنــد.
انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی یــک ســازمان غیــر
دولتــی زیســت محیطــی ،مســتقل وغیرانتفاعــی
اســت کــه از ســال  1380ب ـرای حفــظ آخریــن
بازمانــده هــای یوزپلنــگ ایرانــی فعالیــت
مــی کنــد.
اهداف این انجمن عبارتند از:
 .1مطالعــه و پژوهــش در مــورد حیــات
وحــش ،بــه ویــژه یوزپلنــگ و زیســت
بــوم هــای مرتبــط بــا آن .
 .2تنویــر افــکار عموم ــی بــه منظــور
ارتقــاع ســطح آگاهــی جامــه در
مــورد محیــط زیســت ،حیــات وحــش
و یوزپلنــگ.
 .3حفاظــت از حیــات وحــش ،بــه
ویــژه یوزپلنــگ و زیســتگاه هــای آن.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در
مــورد انجمــن و فعالیــت هــای آن بــا
مــا تمــاس بگیریــد.
وب سایت www.wildlife.ir :
پست الکترونیک info@wildlife.ir :
نشــانی پســتی  :ته ـران ،صنــدوق پســتی
14551 - 18549
نشــانی دفتــر  :تهــران ،ابتــدای جــاده
مخصــوص کــرج ،نرســیده بــه شــهرک
اکباتــان ،خیابــان فلســفی(بیمه  ،)4کوچــه
نــوروزی ،پــاک  ،2طبقــه ســوم غربــی
کدپستی1393744316 :
تلفن( 44659100 :داخلی )303
فکس43851021 :
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همکاران این شماره:
محمدصــادق فرهــادی نیــا ،احســان محمــدی مقانکــی،
فرنــاز حیــدری ،نویــد قلــی خانــی ،عطیــه تکتهرانــی،
بهنــام قربان ــی ،ریحانــه روح ــی ،حام ــد تی ــز روی ــان ،مهدي
جاللپــور ،پویــان بهنــود ،عل یرضــا شــهرداری ،حامــد
موســوی ،کاوه حــب علــی ،پیمــان مقــدس ،حميدرضــا
نــوروزی ،آرش محرمــی ،آرش مــودی ،جمشــید
پرچــیزاده ،احســان ســلیمانی ،مریــم قرایــی ،حبیبــه
زیدآبــادی ،محمدعلــی رضوانــی ،فرنــوش کوچالــی،
امیرعلــی بختیــاری
با تشکر از:
مرتضــی اســامی دهکــردی ،صفــورا زوارانحســینی،
مرتضــی پورمیرزایــی ،دکتــر ایمــان معماریــان ،فتــح
الــه امیــری ،امیــد طاریفــرد ،مهســا مــوال ،جمشــید
کریم ــی زاده ،بش ــیر شــريف ني ــا ،آرش حس ــینیان ،کامبی ــز
برادرانــی ،خســرو مهینروســتا ،بــرات جاللــی ،صمــد
فیــروزی ،عظی ــم دانش ــور ،نــگار امیــری ،جــواد شــکوهی،
مری ــم محم ــدی ،ش ــیرین شایس ــته ،نــگار اکبــری ،ریحانــه
تیزمغــز ،ش ــیدا عشــایری ،هــادی فهیم ــی ،باربــد صفای ــی،
مه ــدی چالن ــی ،حمی ـرا محبعل ــی و انوشــه میرمجلس ــی

سخن سردبیر

محمد گائینی

بارهـا و بارهـا بـا دوسـتانی برخـورد کـرده ام کـه دل پـردردی از
مشـکالت محیط زیسـت کشـور دارنـد و همـواره گله مند هسـتند که
چـرا سـازمان محیـط زیسـت ایـن کار را نمی کنـد و چرا این مسـولین
محیـط زیسـت اینقـدر بـی کفایتنـد؟!
حتـی تعـدادی از عالقمنـدان فراتـر رفته و بـه NGOها هم خـورده می
گیرنـد کـه چرا کـم کار می کنیـد و چرا محیط زیسـت و حیـات وحش
کشـور را نجات نمـی دهید؟
امـا آیـا تا بـه حال فکـر کـرده ایم کـه نقش خـود ما چیسـت؟ سـهم ما
چقـدر اسـت؟ مگر مدیـران محیط زیسـت کسـانی غیر از ما هسـتند؟
بـه دنبال کـدام معجزه هسـتیم کـه رخ دهد؟ پـس کی من و شـما باید
دسـت به کار شـویم؟
سـران ممالـک دنیـا در پاریس جمـع می شـوند و از هم قول مـی گیرند
کـه بـه روشـی کار و زندگـی کننـد که حـال زمیـن بدتـر از این نشـود.
«تغییـرات آب و هوایـی» کـه یـک زمانـی واژه ای عجیـب و غریـب
بـه نظـر مـی رسـید بـه خوبـی قابـل درک شـده اسـت و از عشـایر و
روسـتاییان تـا بـرج نشـینان شـهرهای بـزرگ به خوبـی معنـای آن را
درک مـی کننـد.
امـروز بـرای آن که حـال زمین بدتـر از این نشـود و تمام سـاکنانش در
کنـار هـم بماننـد و چرخه زیسـتی به درسـتی در گـردش باشـد ،فقط
و فقط انسـان اسـت کـه بایـد روش زندگی خـود را اصالح کنـد ...کاری
بـس دشـوار ...اما شـدنی...
بـه زبـان سـادهتر :بـرای ایـن کـه باشـیم و بمانیـم و بتوانیـم زندگـی
کنیـم ،بایـد بخواهیـم کـه دیگر سـاکنان زمیـن هـم بماننـد و در کنار
مـا به حیـات ادامـه دهنـد .زمیـن ،زیسـتگاه میلیون هـا گونـه گیاهی
و جانـوری اسـت کـه یـک بـه یـک در معـرض خطـر بیشـتر قـرار می
گیرنـد.
«انقـراض» گونـه هـا ،انتهـای این ماجراسـت که انسـان به آن سـرعت
مـی دهـد .نخواهیـم کـه ایـن درخطـر انقراض هـا را بـه جایـی منتقل
کنیـم و از آنهـا مراقبـت کنیـم(!) .آن هـا از پس خـود بر مـی آیند اگر
مـا بگذاریـم...

با حمایت شما ادامه می دهیم...

بهمـن ماه  1394و درسـت همزمان با انتشـار بیسـت و دومین شـماره
یوزنامـه ،جابجایـی دوبـاره دفتـر انجمـن بـه دلیـل پارهای مشـکالت
مالـی صـورت گرفـت .حیـات یـک موسسـه مردمـی و غیرانتفاعی آن
هـم در حـوزه محیـط زیسـت در ایـن روزها ،سـخت تـر از آن اسـت که
بـه چشـم بیایـد .امـا همچنـان بـا پشـتیبانی خانـواده بـزرگ حامیان
حیـات وحـش و به خصـوص یوزپلنـگ ایرانـی ،پروژههـای حفاظتی و
پژوهشـی را بـا قـدرت ادامـه خواهیـم داد و این شـماره یوزنامـه نیز به
مـرور بخشـی از فعالیـت های شـش مـاه گذشـته می پـردازد.
از طرفـی ایـن شـماره به نوعـی شـماره نـوروزی یوزنامه نیز محسـوب
مـی شـد .از این فرصت اسـتفاده کرده و سـال نو خورشـیدی را به شـما
عاشـقان این سـرزمین و همراهان همیشـگی انجمن یوزپلنـگ ایرانی
شـادباش مـی گوییـم ،بـدان امید کـه در سـال جدیـد با حمایت شـما
بیـش از پیـش بـه نگهـداری از آن چـه از طبیعـت ایـران زمیـن باقـی
مانـده اسـت همـت گماریم...
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پایش گونهای که دیده نمیشود
گزارش برنامهي ملی پایش یوز در ایران

نوید قلی خانی

تا اوایل دههي هشتاد شمسی کمتر کسی اطالعات دقیقی از یوزپلنگ
آسیایی داشت .تمام اطالعات موجود محدود میشد به مطالعات
پراکندهي چند کارشناس خارجی و همینطور دستاوردهای تجربی
چند متخصص حیات وحش داخل کشور .وضعیت جمیعتی و زیستی
این گربهسان به درستی مشخص نبود .اعدادی که به طور تخمینی
از تعداد یوزپلنگ در ایران منتشر میشد متفاوت بود و مبناهای
مختلفی داشت .اسکندر فیروز در سال  1353تعداد یوزپلنگهای
کشور را  200الی  300فرد اعالم کرد 25 .سال بعد جورابچیان ،مدیر
سابق پروژهي حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ،تعداد یوزپلنگها را در
طبیعت کمتر از  40عدد تخمین زد؛ در حالیکه در همان سالها هرمز
اسدی ،زیستشناس ایرانی ،تعداد این گونه را در ایران  50تا 100
عدد میدانست .در سالهای پس از آن کارشناسان دیگری همچون
هوشنگ ضیائی ،محمدصادق فرهادینیا ،هومن جوکار و همچنین
متخصصان خارجی اعداد متفاوتی را از تخمین جمعیت این گونه اعالم
کردهاند.
اما بدون داشتن اطالعات قابل اتکا از جمعیت یک گونه چهطور می
توان از آن حفاظت کرد؟
اقدامات پروژهي حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در جهت کسب دانش
و آگاهسازی جامعه دربارهي یوزپلنگ آسیایی از سال  1380دیدگاه
وسیعتری به کارشناسان داد ،اما همچنان تا سال های اخیر نیاز به
مطالعهي علمی گستردهاي برای برآورد جمعیت یوزپلنگ در ایران
احساس میشد .به همین دلیل در سال  1388انجمن یوزپلنگ ایرانی
با همکاری پروژهي حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و سازمان محیطزیست
تصمیم گرفتند این مطالعه را عملی کنند .بعد از برنامهریزی
دستاندرکاران ،از سال  1389برنامهي پایش جمعیت یوزپلنگ
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آسیایی در کشور آغاز شد .فاز اول این برنامه تا سال  91ادامه یافت که در
آن مجموعاً  8منطقهي تحتحفاظت سازمان محیط زیست با بیش از
 100دوربین تله ای ارزیابی شدند.
این  8منطقه عبارتاند از:

پارک ملی و منطقهي حفاظتشدهي سیاهکوه؛ پناهگاه حیات وحش
درهانجیر؛ منطقهي حفاظتشدهي کوه بافق؛ منطقهي شکارممنوع
آریز در استان یزد؛ پناهگاه حیات وحش نایبندان در استان خراسان
جنوبی؛ پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی؛
پناهگاه حیات وحش عباسآباد در استان اصفهان؛ پناهگاه حیات
وحش راور در استان کرمان.
هدف فاز اول برنامهي پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی مطالعهي
سیستماتیک برآورد جمعیت یوزپلنگ آسیایی با کمک تکنولوژی
دوربین تله ای در کشور بود و گزارش آن در وبسایت گربهسانان IUCN
 cats.orgمنتشر شده است.
سه سال بعد فاز دوم برنامهي پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی آغاز
شد .کمبود بودجه و تجهیزات امکان اجرای مطالعهاي منطقی و جامع
را برای بار دوم نمی داد؛ در واقع فاز دوم نه برای برآورد جمعیت ،بلکه
بهمنظور دستیابی به اهداف دیگری شکل گرفت:
– پایش افراد یوزپلنگی که در فاز اول این پروژه شناسایی شدند توسط
دوربین تلهای؛
– ثبت افراد جدید در دوربینگذاری های متمرکز و غیرمتمرکز در
مناطق؛

– پایش منابع آب مناطق با دوربینهای تلهای در فصل تابستان براي
مقایسهي روشهای کاربردی دوربینگذاری؛
– بررسیهای اولیه در مناطقی که در آن گزارش حضور یوزپلنگ وجود
داشته ،اما تابهحال مطالعهي دقیقی صورت نگرفته؛
– تدوین یک پروتکل جامع پایش یوزپلنگ در ایران و به اشتراک
گذاشتن آن با کارشناسان و محیطبانان.
در فاز دوم دوربینگذاری طی سالهای  1393و  1394مناطق زیر
پایش شدهاند:
•پناهگاه حیاتوحش نایبندان (دو نوبت در زمستان  93و تابستان
)94
• پناهگاه حیات وحش درهانجیر (تابستان )94
• پناهگاه حیات وحش میاندشت (تابستان )94
عالوه بر تصاویری از تنوع زیستی مناطق ،نتایج مهم و قابل توجهی از
وضعیت یوزپلنگ بهدست آمده است.

«نوید» سال  - 1390عکس ازNational Geographic :

 14یوزپلنگ در فاز دوم شناسایی شدهاند
از پاییز  93تا پاییز  94با مطالعهي سه منطقه ای که در باال نام برده شد،
 14یوزپلنگ تصویربرداری و شناسایی شدند .این تعداد شامل یک
ماده و سه توله ،یک مادر و یک توله و یک نر در پناهگاه حیات وحش
میاندشت ،چهار نر در پناهگاه حیات وحش درهانجیر ،سه نر در پناهگاه
حیاتوحش نایبندان است.

«نوید» سال 1394

اردالن ،ارسالن ،اردوان و هومینو در درهانجیر

یوزپلنگ نر تنها در میاندشت تابستان 1394

حضور نوید بعد از  4سال

نتیجهي دوربینگذاری در پناهگاه حیات وحش درهانجیر اتفاق جالب
و مهمي بود .سه برادر در سال  ،1388زمانی که همراه مادرشان بودند،
رصد شده بودند .دوربینگذاری دره انجیر نشان داد كه در این پناهگاه
به زندگی خود کنار یکدیگر ادامه می دهند .جالبتوجه اینکه یک
یوزپلنگ غریبهي نر به این برادران پیوسته و یک گروه چهارتایی
تشکیل دادهاند.
نام سه برادر اردالن ،ارسالن و اردوان است و نام یوزپلنگ غریبهای
که حاال عضو این گروه است ،هومینو انتخاب شد .هومینو اسم یکی از
بزرگترین و مهمترین رودخانههای پناهگاه حیات وحش درهانجیر
است.

تابستان  ،1394دوربینهای تلهای نصبشده در پناهگاه حیات وحش
نایبندان تصویر یوزپلنگی را ثبت نمودند که آخرین بار سال  90توسط
مؤسسهي نشنال جئوگرافیک تصویربرداری شده بود .بعد از  4سال
موفق شدیم از بقای این یوزپلنگ در کشور اطمینان حاصل کنیم.
این یوزپلنگ نر نوید نامگذاری شده تا نویدبخش خبرهای خوش در
پناهگاه حیات وحش نایبندان باشد.

«اردالن» در دره انجیر

 7دو فصل نامه داخلی انجمن یوزپلنگ ایرانی

شماره 22

«اردوان» در دره انجیر

«ارسالن» در دره انجیر

«ارسالن» در دره انجیر

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

مادهایکهبعداز3سالبایکتولهبهمیاندشتبازگشتهاست

یوز ماده ای که سال  1391به همراه سه توله در پناهگاه حیات وحش
میاندشت توسط دوربین ثبت شده بود ،بعد از حدود سه سال به همراه
یک توله در میاندشت ظاهر شد و از او عکسبرداری شد.

مادر و توله ها سال 1391
مادر و توله سال 1394
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ماراتن پویان در قلب کویر

محیطزیست استان خراسان جنوبی ،ادارهي محیطزیست شهرستان
اردکان ،ادارهي محیطزیست شهرستان جاجرم ،ادارهي محیطزیست
شهرستان طبس ،ادارهي محیطزیست شهرستان بافق و محیطبانان
جواد شکوهی ،اکبر جعفرپور ،محمد الیاسی ،محمدرضا رمضانی ،علی
عجمی ،محمدرضا حسنخانی ،شیردل شرفی ،عباس میرکالنی ،علی
خواجه ،محسن یوسفی ،احمد صفرزاده ،بهزاد شرافتی ،جواد شرافتی،
حسن پوررضوان .همچنین از مؤسسهي کاوشگران حیاتوحش پارت
و انجمن دوستداران محیطزیست اردکان سپاسگزاری میگردد .در
پایان ،انجام این عمل مهم بدون یاری علی اسکوئی ،محمد بهشتی
زواره و آرش مودی امکانپذیر نبود که جا دارد از آنها تقدیر شود.

شاید بتوان ویژهترین اتفاقی را که در طول فاز دوم از آن باخبر شدیم
رکوردشکنیمهاجرتپویاندرکویرمرکزیدانست.پویاننامیوزپلنگ
نری است که مسافت بیش از  415کیلومتر را درحدود  4سال طی کرد.
اولین بار توسط دوربین های نشنال جئوگرافیک (سال )1390در
پناهگاه حیاتوحش نایبندان در استان خراسان جنوبی ،سپس توسط
دوربینهای تله ای انجمن یوزپلنگ (سال  )1393در پناهگاه حیات
وحش درهانجیر در استان یزد و در نهایت مجددا ً در دوربینگذاری
پناهگاه حیات وحش نایبندان (تابستان  )1394از او تصویربرداری
شد.
فــاز دوم مطالعــهي پایــش جمعیــت یوزپلنــگ همچنــان ادامــه
خواهــد داشــت .فعالیــت هــای مختلفــی کــه بــرای ادامــهي ایــن
مطالعــه برنامهریــزی شــدهاند ،شــامل
عکس ها از :دوربین تله ای (انجمن یوزپلنگ ایرانی ،سازمان حفاظت محیط زیست ،پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی)
مــوارد زیرنــد کــه در شــماره هــای
بعــدی یوزنامــه بــه هرکــدام خواهیــم
نقشه مهاجرت پویان از نایبندان به دره انجیر
پرداخــت:
• ادامهي مطالعه در مناطق فاز دوم که
در باال نام برده شدند.
• مطالعات اولیه و دوربینگذاری در
مناطقی که تابهحال بررسی جامعی
در آن ها صورت نگرفته (بدین منظور
بررسیهایاولیهدرمنطقهيشکارممنوع
کمکی بهاباد آغاز شده است).
• پايش مجدد مناطقی که در فاز اول
بررسی شده بودند؛ همچون بافق ،آریز،
سیاهکوه ،راور.
• برگزاری کارگاه های هماندیشی با
کارشناسان حیات وحش و مسئوالن
مناطق به منظور دستیابی به پروتکل
جامع دوربینگذاری و پایش یوزپلنگ
در مناطق کویری ایران.
فاز دوم برنامهي پایش جمعیت یوزپلنگ
آسیایی که تا اینجا ادامه داشته ،بدون
همکاری ارگانهای مرتبط ،مسئوالن
ادارههاي محیطزیست و نیز محیطبانان
مناطق میسر نبود .این نوشتار مجال
مناسبی است تا از تمام عزیزانی که ما را
در این فعالیت همراهی نمودهاند تشکر
كنيم:
پروژهي حفاظت از یوزپلنگ آسیایی،
ادارهي کل حفاظت محیطزیست
استان یزد ،ادارهي کل محیطزیست
استان خراسان شمالی ،ادارهي کل

«پویان» در نایبندان سال 1394
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پلنگ ایرانی

آرش مودی

برف تازه زمین را سفید پوش کرده
بود و ما برای جستجو وارد منطقه شده بودیم که با
رد پای تازه پلنگ بر روی برف مواجه شدیم .دو ساعتی مسیر رد
پلنگ را کوهپیمایی کردیم اما با رسیدن به دره و گم کردن رد پلنگ،
همه امیدها کمرنگ شد .شروع به دوربین کشی کردیم و بعد از چند دقیقه
با صدای هیجان زده محمد فرهادی نیا نظرمان به شکافی در کنار دره جلب
شد.
پلنگ با شکوهی در پناهگاهش آرام خفته بود و برای دقایقی کوتاه نگاهش با
نگاه ما گره خورد .در آن لحظه صدای ضربان قلبم با صدای شات های دوربین
در هم آمیخته و نفس در سینه ام حبس شده بود .آری این گربه باشکوه
«ایران» بود که به تازگی صاحب گردنبند ردیاب شده بود.

مرغ حق

بهنام قربانی

در باغ های
اطراف تبریز مشغول به کنکاش
و عکاسی بودم که با کوچکترین جغد ایران
چشم در چشم شدم .فکر نمیکردم به این زودیها
با این گونهی زیبا روبرو شوم .چیزی که برایم خیلی
عجیب بود جثه ی بسیار کوچک این پرنده زیبا بود که
هرگز تصوری از آن نداشتم.

رازگشایی پلنگ ایرانی!

نصب ردیاب روی «ایران»  -عکس از آرش مودی

ناگفتههایی از پروژهی

گردنبندگذاری پلنگ

شمالشرقی ایران در

پارک ملی تندوره

در گفتوگو

با دکتر فرهادینیا

فرناز حیدری

متخصصان حیاتوحش برای ردیابی الگوهای جابهجایی و بررسی
ویژگیهای رفتاری حیوانات وحشی در طوالنیمدت از سیستمی
موسوم به تلهمتری استفاده میکنند .برای این منظور ،نخست الزم
مناسب آن گونهی خاص
است حیوان وحشی گرفته شود و سپس ردیاب
ِ
ً
با مهارت روی جزئی از بدن جانور نصب یا اصطالحا سوار شود .بدیهی
است که ردیابهای حیوانات وحشی بسته به ویژگیهای خاص بدنی،
رفتاری و بهخصوص محیطی که حیوان در آن زندگی میکند با یکدیگر
تفاوتهای عمدهای دارند .مث ً
ال ردیاب کوسه ،که ماهی غضروفی و
ساکن آب است ،با ردیاب پلنگ ،که پستاندار گوشتخوار است و ساکن
خشکی و عالقهمند به زندگی انفرادی ،خیلی فرق دارد.
بنا بر تحقیقات گستردهی علمی ،برای نخستیسانان ،سگ سانان،
خرسها و گربه سانان بزرگ ،مثل پلنگ ،معموالً از گردنبندهایی
خاص استفاده می شود .نصب گردنبند هم به این صورت است که
حیوان را از طریق بیهوشی زندهگیری میکنند و گردنبند را به گردن آن
میبندند .با تزریق داروی آنتیدوت مجددا ً حیوان را به هوش میآورند
و در طبیعت رهاسازی میکنند .برای پستانداران دریایی بزرگ ،مانند
نهنگها ،ردیاب با پرتاب یک پیکان تیز فلزی به وزن تقریبی چهل گرم
به بالهی پشتی الصاق میشود.
ردیابها بر مبنای این پیشفرض استفاده میشوند که فقط طی یک
دورهی خاص وضعیت زیستی را نشان دهند .بنابراین همهی ردیابهای
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مدرن و امروزی بعد از مدتی مشخص بهصورت خودکار از بدن جانور باز
و در محیط رها میشوند .البته ،بسته به نوع ردیاب ،یا مجددا ًاحیا یا ک ً
ال از
ب نهنگها معموالً حدود دو تا چهار
رده خارج میشوند .برای مثال ردیا 
ماه و ردیاب پلنگها حدود یک سال همراه حیوان است.

شکل گرفتن ردیابی با هدف حفاظت از حیاتوحش

مهمترین رکن حفاظت از حیاتوحش اطالعات کافی و صحیح از
ویژگیهای رفتاری و وضعیت زیستی جانوران وحشی است .فقدان
این اطالعات سرانجام محققان را بر آن داشت که چارهای متفاوت
بیندیشند .زیستشناسان و پژوهشگران متخصص در رشتههای
مختلف و باالخص دستاندرکاران امر حفاظت از دههی  ۶۰م تا به امروز
شاخهای از علم را به نام «ردیابی حیاتوحش» به چنان تکاملی رساندند
که امروز نهتنها کشورهای پیشرفته ،بلکه کشورهای درحالتوسعه هم
از فواید آن به شکلی گسترده بهره میبرند.
سامانهی موقعیت یاب جهانی ( ،)GPSسنسورهای زیست محیطی
انتخابی مختلف ،ف ّناوریهای بازیابی خودکار اطالعات نظیر
سیستمهای ارتباطی ماهواره ای آرگوس ،ف ّناوری داده های موبایل یا
جی پی آر اس (سرویس بستهی امواج رادیویی) و البته طیف وسیعی
از نرم افزارهای پردازشی همگی از جمله شناخته شده ترین ابزارها و
ف ّناوریهای مدرن مرتبط هستند و بهواسطهی طیف وسیع کاربری،

انقالبی در عرصهی مدیریت و حفاظت از حیات وحش به وجود آوردهاند.
این تکنیکها به محققان اجازه میدهد بدون حضور در قلمروی جانور
وحشی ،همچون روحی نامرئی ،لحظه به لحظه حرکات و رفتارهای آن
را رصد کنند.
کشوری مثل هندوستان اکنون بیش از سه دهه (از  )۱۹۸۳است که
وارد این عرصه شده و تاکنون قریب  ۴۷گونه از حیوانات این کشور
به ردیابهای متفاوت مجهز شدهاند .این در حالی است که دکتر
محمدصادق فرهادینیا ،مدیر «پروژهی تحقیقاتی بومشناسی پلنگ
ایرانی در شمالشرقی ایران» ،میگوید« :ما ایرانیها خیلی دیر وارد
این وادی شدیم ،درحالیکه پروژه های ردیابی سالهاست که در دنیا
زندگی
امتحان خود را پس داده اند .این نخستین بار در ایران است که
ِ
ساعت به ساعت گونهی گوشتخواری همچون پلنگ رصد می شود
و تاکنون اطالعات در مورد زندگی پلنگها بیشتر متکی بر حدس و
گمان بوده است».

درپارکملیتندورهچهمیگذرد؟

دانشمندان سالهاست پارک ملی تندوره در شمال استان خراسان
به این نتیجه رسیدهاند رضوی و در منطقهای کوهستانی واقع شده
که فقدان شکارچیان است که تپهها ،صخرهها و درههای پر فراز و
رأس هرم غذایی در یک نشیب پوشیده از گیاهان مختلف ،منظری
زیستگاه میتواند عواقبی بیبدیل را در آن جلوهگر ساختهاند .این ویژگی
همچون بروز بیماریهای های منحصربفرد این منطقه را به یکی از
ناشناخته ،خصوص ًا در بهترین زیستگاهای پلنگ ایرانیمبدل ساخته
میان دامهای اهلی و حتی است .از طرفی در پارک ملی تندوره ،نخستین
انسان ،و حضور گونههای پروژه ردیابی ساعت به ساعت پلنگ ایرانی در
مهاجم و غیربومی و حال اجراست .مدیر پروژهی ردیابی پلنگها
در پارک ملی تندوره میگوید« :پلنگها در
افزایش تعداد علفخواران و
بیش از  ۱۰۰منطقه در سرتاسر ایران مشاهده
بالطبع تخریب گستردهی
و ثبت شدهاند .در نتیجه ،مطالعه روی آنها در
زیستگاه ،از جمله مراتع ،را
حقیقت مطالعه روی یک گونهی پرچم است.
به دنبال داشته باشد حضور پلنگ مؤید حضور تعدادی از اعضای
جامعهی گوشتخواران مغلوب نیز هست و لذا
حفاظت پلنگ به نوعی تضمینکنندهی حفاظت سایر گوشتخواران
همگون است ».دکتر فرهادینیا در ادامه افزود« :پلنگ هایی که تاکنون
در این پروژه مجهز به گردنبند ماهواره ای شده اند ،چهار نر و یک ماده
بودهان د که از نظر سنی با یکدیگر تفاوت دارند .برای سهولت شناخت،
پلنگهایی که تاکنون گرفت ه شدهاند هرکدام نام خودشان را دارند :برنا،
بردیا ،برزو ،کاوه و ایران .از میان این پنج فرد ،سه پلنگ آخر کماکان
قالدههایشان را دارند .گردنبند برزو که از سایران مسنتر است ،در
بهمن ماه و بعد از آن گردنبندهای کاوه و ایران بهترتیب در شهریور و
آذر سال آینده خواهد افتاد .پیش از این ،برنا و بردیا در شهریورماه سال
گذشته مجهز به ردیاب شدند و گردنبند هر دو دقیقاً بعد از یک سال
بهصورت خودکار از گردنهایشان باز شد».

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

بدن عضالنی و انعطافپذیرشان قطعاً یکی از مهمترین
شکارچیان رأس هرم غذایی در طبیعت ایراناند.
دانشمندان سالهاست به این نتیج ه رسیدهاند که
فقدان شکارچیان رأس هرم غذایی در یک زیستگاه
میتواند عواقبی همچون بروز بیماریهای ناشناخته،
خصوصاً در میان دامهای اهلی و حتی انسان ،و حضور
گونههای مهاجم و غیربومی و افزایش تعداد علفخواران
و بالطبع تخریب گستردهی زیستگاه ،از جمله مراتع ،را
به دنبال داشته باشد .گفتنی است که افزایش علفخواران
و نابودی پوشش گیاهی هر منطقه ضریب آسیبپذیری آن ناحیه را در
مواجهه با بالیای طبیعی ،از جمله سیالب ،افزایش خواهد داد.
مجموع این عوامل حفاظت از پلنگها را در اولویت قرار میدهد .اما
سؤال اینجاست که آیا میتوان بدون اطالعات درست و علمی از
حیوانی مثل پلنگ حفاظت کرد؟ بدیهی است که خیر.
دکتر فرهادینیا در پاسخ به این سؤال که ردیابها چه اطالعات تازهای
برای درک بهتر از زندگی پلنگ ایرانی در اختیار ما قرار دادهاند ،میگوید:
«از آنجایی که پلنگها همیشه بهعنوان شاخص حیاتوحش ایران
مطرح بودهاند ،انتظار داشتیم خیلی از دانستههای پیشین دربارهی
آنها درست باشد .اما از زمانیکه گردنبندها روی گردن پلنگهای
تندوره نصب شده و ثانیه به ثانیهی زندگی آنها را رصد میکنیم ،به
این جمعبندی رسیدهایم که به خیلی از صحبتها در مورد پلنگ ،که
تاکنون در ایران مطرح بوده ،باید به دیدهی شک نگاه کرد».
ایشان برای نمونه به حضور دو پلنگ مجهز به ردیاب در نزدیکی
روستاهای منطقه اشاره کردند و گفتند« :یکی از پلنگهای مجهز به
ردیاب پروژه ،به نام کاوه ،خیلی عادت دارد که از منطقهی حفاظتشده
خارج شود و اطراف روستاها را سرکشی کند .ما از قدیم فکر میکردیم
که پلنگهای جوانتر به این دلیل که در منطقه برایشان قلمروی
خالی وجود ندارد ،یعنی احتماالً پلنگهای بالغتر آن قلمروها را اشغال
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ردیابها از رازهای پلنگهای ایرانی میگویند

فرضیات در مورد پلنگ ایرانی کم نیست .پلنگها با جثهی بزرگ و

نصب تله  -عکس از برات جاللی
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گاهی دست حیوان در
تله نمیماند ،گاهی
حیوان خیلی عصبی
است و  ...همه این
موارد باعث میشود
که هر بیهوشی با
بیهوشی دیگر متفاوت
باشد و درست به
همین دلیل است که
مسئولیت دامپزشک
خیلی زیاد است.

گفتند« :بدیهی است که خبر خوبی است .چرا که
میتوانیم برای جمعیتهای طعمهی حاضر ،تعداد
پلنگ بیشتری تصور کنیم .اما یک بعد دیگر قضیه
این است که در مناطقی که روستاها به قلمرو پلنگها
نزدیک هستند ،پلنگ اغلب مجبور است سریع غذای
خود را بخورد؛ چرا که حضور انسانها بالطبع استرسزا
است .پیامد این مسئله شکار مجدد است .یعنی اگر
حیوان به دلیل حضور انسان از سر طعمه رانده شود،
مجبور به شکار مجدد میشود .با این فرض اگر در یک
ماه سه تا چهار طعمه برای یک پلنگ کافی باشد ،در منطقهی استرسزا
تعداد طعمهها میتواند تا پنج تا هم باشد و همین افزایش نیاز غذایی
باعث میشود جمعیت طعمهها تحت فشار بیشتری قرار بگیرد».
نصب گردنبند روی «کاوه»  -عکس از :کاوه حبعلی

کردهاند ،سراغ دامهای اهلی میروند و آنها را شکار میکنند .اما ظرف
همین چند روز اواخر دیماه ،که تیم پروژه در محل حضور داشت،
متوجه شدیم که این پلنگ دقیقاً در چندصدمتری یک روستا کمین
کرده است .حدس اول ما ،بنا به همان باور قدیمی ،این بود که قصد
حیوان شکار دام اهلی است؛ اما با کمال تعجب دیدیم که یک گراز را
شکار کرد .یا حتی پارسال برنا ،که پلنگ نسبتاً جوانی است ،به روستایی
نزدیک شد و برخالف تصور ما به جای یک دام اهلی یک تشی را شکار
کرد .اینها نشان میدهد که هر عبور پلنگ از کنار روستا لزوماً به معنای
شکار دام اهلی نیست .اآلن به این جمعبندی رسیدهایم که حضور
پلنگ در نزدیکی روستا میتواند به دلیل حضور گونههایی خاص مثل
گرازها یا تشیها باشد .یعنی پلنگ گرازی را که میتواند حاصل زحمات
یک کشاورز را خیلی راحت نابود کند شکار میکند و ،درست برخالف
باور عمومی ،نهتنها به خاطر جوان بودن و قلمرو نداشتن از منطقهی
حفاظتشده خارج نمیشود ،بلکه کمکرسان دامداران است .این ،در
واقع ،طعمه است که باعث تغییر مسیر جابهجایی پلنگ میشود».

پلنگها گاهی هفتهها شکار نمیکنند ،آیا آنها گرسنه
نمیشوند؟

یکی از سؤاالتی که طی پروژهی ردیابی پلنگها در پارک ملی تندوره
برای متخصصان این پروژه شکل گرفت این بود که چرا پلنگها چندین
هفتهی پیاپی شکار نمیکنند .دکتر فرهادینیا در این زمینه میگوید:
«منظور از اینکه پلنگ چند هفتهی پیاپی چیزی شکار نمیکند این
نیست که در این مدت حیوانات کوچکجثه ،مثل موش یا خرگوش ،را
هم شکار نمیکند .واقعیت این است که موش و حتی خرگوش وعدههای
غذایی چندان مهمی برای پلنگ محسوب نمیشوند .یک پلنگ در
طول روز به سه تا چهار کیلوگرم گوشت نیاز دارد .بنابراین خرگوش
یک کیلوگرمی کوچک وعدهی غذایی چندان مهمی نیست .البته این
مسئله جدا از خرگوشهایی است که در ایران وزنشان گاهی به شش
کیلوگرم هم میرسد .هنوز بهدرستی علت این مسئله را نمیدانیم ،اما
نتایج این مطالعه نشان میدهد که ظاهرا ً پلنگها برای بقا به تعداد
طعمهی کمتری از آنچه که پیشتر تصور میشد ،نیاز دارند».
ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا این خبر خوبی است یا بد ،چنین

ضریب تحمل پلنگها باال است

یکی از ویژگیهایی که همیشه به پلنگها نسبت داده شده قلمروطلبی
آنهاست .یکی از رخدادهای جالب و کمنظیری که در خالل پروژهی
ردیابی پلنگها در تندوره اتفاق افتاد ،حضور مسالمتآمیز تقریباً ۴۸
ساعتهی دو پلنگ نر در قلمروهای فوقالعاده نزدیک به یکدیگر بود.
این مسئله شاید از اتفاقات نادری باشد که بسیاری حتی انتظار آن را
هم نداشتند .دکتر فرهادینیا در این مورد میگوید« :باور ما همیشه
خالف این مسئله بود؛ یعنی انتظار داشتیم این همجواری به برخورد
فیزیکی و یا حتی مرگ یکی از دو طرف منجر شود .اما آنچه رؤیت شد،
چیزی فراتر از باور خیلیها ،از جمله خود ما بود .اینکه دو پلنگ نر در
ساعتهایی حتی از یک الشه تغذیه کنند ،بدون تردید گواه این است
که ضریب تحمل پلنگها علیرغم قلمروطلبیشان در شرایطی خاص
باال است ».ایشان در خاتمه افزودند« :مسئلهی مهم این است که بدون
داشتن اطالعات علمی از یک گونهی در معرض خطر به هیچ وجه نمی
توان از آن حفاظت کرد .آیا اساساً با حدسیات و فرضیات می توان در
مورد یک گونه نظر داد؟ آیا این حدسیات در دنیای علم حیات وحش
امروز پذیرفتنی است؟ بدیهی است که تا زمانی که ندانیم طعمهی
پلنگ در سال چه تعداد است ،قطعاً نمی توانیم در مورد مدیریت اصولی
مناطق حفاظت شده هم بحث کنیم .بنابراین محققان باید حتماً سراغ
ف ّناوریهای نوین بروند».

«کاوه» پس از اثابت دارت بیهوشی  -عکس از :کاوه حبعلی
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آمادهسازی داروی بیهوشی  -عکس از آرش مودی

دستاوردهای تیم دامپزشکی پروژه
در گفتگو با دکتر ایمان معماریان
مسوولیت تیم دامپزشکی پروژه ردیابی پلنگ ایرانی در شمال شرقی
کشور برعهده دکتر ایمان معماریان فارغالتحصیل رشته دامپزشکی
دانشگاه تهران و فلوشیبهای بیهوشی ،مقیدسازی و بیماریهای
حیاتوحش از کشورهای نامیبیا ،هلند و اسپانیا است.

بیهوشی در حیاتوحش متفاوت با بیهوشی در انسان

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

نزدیک شدن به حیوان را دارند و مدیریت این کار شاید به نوعی کمی
سخت است چرا که طبیعتاً در دفعات اول ،استرس همه زیاد است و
در نتیجه ،کمتر هم به حیوان نزدیک میشوند .اما پس از یکی دوبار
که اینکار انجام میشود ،معموالً از ترس افراد کاسته شده و بالطبع
کنترل و مدیریت اندکی سخت میشود .اما یک دامپزشک باید
همیشه به این نکته توجه کند که وظیفه کنترل کل این پروسه در زمان
بیهوشی برعهده اوست.
طبیعی است که مثل در مناطقی که روستاها به قلمرو
هر بیهوشی دیگری ،پلنگها نزدیک هستند ،پلنگ اغلب
بیهوشی حیاتوحش
مجبور است سریع غذای خود را
هم همیشه قرار نیست
بخورد؛ چرا که حضور انسانها
که خوب پیش برود.
بالطبع استرسزا است .پیامد این
حیوان همیشه آن مسئله شکار مجدد است .یعنی اگر
موقعی که دامپزشک حیوان به دلیل حضور انسان از سر
میخواهد بیهوش طعمه رانده شود ،مجبور به شکار
نمیشود و همیشه هم
مجدد میشود
آن موقعی که او بخواهد
احیاء نمیشود .در
مجموع کل این فرآیند همیشه با خطر همراه است ،گاهی دست حیوان
در تله نمیماند ،گاهی حیوان خیلی عصبی است و  ...همه این موارد
باعث میشود که هر بیهوشی با بیهوشی دیگر متفاوت باشد و درست
به همین دلیل است که مسئولیت دامپزشک خیلی زیاد است».
دکتر معماریان از معدود دامپزشکان ایرانی است که پشتوانه سالها
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نصب گردنبند برای «برنا»  -عکس از آرش مودی

یکسری
بیماریهای
مشترک بین
دامهای اهلی و
حیاتوحش هستند
که از آن جمله
مواردی را داریم
که بر طعمههای
پلنگ مثل کل و
بز یا قوچ و میش
اثر میگذارند.
اما یکسری از
بیماریها هم مثل
دیستمپر هستند
که به طور مستقیم
روی سالمت
خود پلنگها اثر
میگذارند

انجام دادیم .شاید بتوان گفت
یکی از مهمترین نکات در
مورد بیهوشی ،مرحله احیاء و
برگشت حیوان پس از تزریق
آنتیدوت است چرا که به عنوان
مثال مدت زمانی که طول
میکشد تا حیوان احیاء بشود
و یا اینکه با چه وضعیتی احیاء
میشود ،همه خیلی خیلی مهم
هستند .همه این مالحظات در
طبیعت باید دوچندان اعمال
شود و کوچکترین احتمال خطر
برای حیوان باید به صفر برسد.
مشکالتی مثل اینکه حیوان
به خوبی احیاء نشود یا احیاء
آن بیش از اندازه زمان ببرد
همه جزو آن خطراتی بودند
که خوشبختانه توانستیم با
بهکار بستن بهترین پروتکلها
سایه آنها را کنار بزنیم .احتماالً
سال آینده در کنگره دامپزشکان حیاتوحش این دستاوردها را مطرح
خواهیم کرد تا در نهایت این جمعبندی حاصل شود که بهترین حالت
چه میتواند باشد و از نتیجه اینکار در کل دنیا هم استفاده شود».

تحقیق و تجربه از جمله سابقه حضور در جراحیهای اختصاصی حیات
وحش مانند جراحی بر روی دندان ریکا پلنگ ایرانی با سابقه  ۴بار
جراحی باالی  ۸ساعت و جراحی لمینکتومی لورا پلنگ ایرانی ماده (تنها
جراحی موفق بر روی ستون مهرههای پلنگ در خاورمیانه) را در کارنامه
خود دارد .در عین حال در پروژههایی همچون پروژه تحقیقاتی پلنگ
برفی در قرقیزستان ،پروژه تحقیقاتی گرگ خاکستری در همدان،
مطالعه در زمینه شرایط تکثیر در اسارت پلنگ ایرانی و یوز آسیایی،
معرفی قواعد و تکنیکهای جدید برای بیهوش کردن حیواناتی نظیر
گور آسیایی -گرگهای خاکستری و کفتارهای راه راه نیز دستاوردهای
قابلتوجهی داشته است .ایشان به عنوان یک دامپزشک حیاتوحش
معتقد است که همیشه باید همه مراقبتها و پیشبینیها را از قبل
انجام داد چرا که حتی اگر یک دامپزشک  ۱۰۰بار هم اینکار را انجام
دهد بازهم در دفعه  ۱۰۱احتمال خطر وجود دارد.
وی ادامه می دهد« :در کل این پروژه ما همیشه تالش کردیم که
بهترین پروتکل را انتخاب کنیم و البته بین آنها یکسری مقایساتی

پروژه تحقیقاتی مذکور با انجام یکسری کارهای موازی از جمله
مطالعه بیماریهای تاثیرگذار بر سالمت پلنگها نیز همراه شده است.
دکتر معماریان علت اینکار را این گونه توضیح می دهد« :بدیهی
است که حفاظت از پلنگها بدون شناخت صحیح از بیماریهای
آنها امکانپذیر نیست و در واقع تالش ما هم در این راستا است که
مرز ناشناختهها را تا حد امکان درنوردیم و با اطالعات درست و علمی
به پرسشها پاسخ دهیم .یکسری بیماریهای مشترک بین دامهای
اهلی و حیاتوحش هستند که از آن جمله مواردی را داریم که بر
طعمههای پلنگ مثل کل و بز یا قوچ و میش اثر میگذارند .اما یکسری
از بیماریها هم مثل دیستمپر هستند که به طور مستقیم روی سالمت

نصب تله  -عکس از آرش مودی

الشهی قوچ شکارشده توسط «کاوه»  -عکس از صمد فیروزی
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کارهای موازی

خود پلنگها اثر میگذارند».

« دیستمپر» باید جدی گرفته شود

دکتر معماریان بر این باور است که حفاظت از پلنگها بدون شناخت
بیماریهایی که میتواند حتی نسل آنها را تهدید کند ،امکانپذیر
نیست« :دانستههای کنونی حاکی از آن است که دیستمپر سگسانان
قابلیت درگیر کردن طیف وسیعی از پستانداران از جمله حتی
گربهسانان بزرگ را هم دارد .گربهسانان بزرگ معموالً عالئم خاصی
در این بیماری نشان میدهند و در ضمن این بیماری برای آنها به
شدت کشنده است .بهعنوان مثال در مورد شیر آفریقایی و ببر سیبری
تلفات خیلی باالیی از این بیماری گزارش شده که میتواند تهدید خیلی
جدی حتی برای نسل آنها باشد .در مورد پلنگ هم گزارشات قابل
تاملی داریم که از آن جمله میتوان به فیلمی از یک پلنگ در استان
گلستان اشاره کرد .در این فیلم دیده میشود که پلنگی خیلی آرام و
بدون حالت تهاجمی یا حتی پرخاشگری در بین مردم راه میرود و بعد
آن را میگیرند و در جنگل رها میکنند .آنچه که از این فیلم برمیآید،
به نوعی نشانگر همان عالئم بیماری دیستمپر است».
وی عالئم خاص بیماری دیستمپر سگسانان را در گربهسانان بزرگ
مثل پلنگ اینچنین بیان میکند« :در گذشته تصور غالب این بود که
دیستمپر سگسانان فقط خاص سگسانان است اما اکنون میدانیم که
این بیماری میتواند طیف وسیعی از پستانداران را درگیر کند .چنانچه
مواردی را هم در مورد فکهای خزری داشتهایم لذا حساسیت ما االن
نسبت به این مساله خیلی زیاد است .عالئم این بیماری در سگسانان با
گربهسانان خیلی متفاوت است .در سگها عالئم بیماری بین جوانترها
و پیرترها با یکدیگر فرق دارد ولی در مجموع سگها در زمان ابتال به
این بیماری اغلب فرم عصبی تنفسی و گوارشی دارند اما در گربهسانان
بزرگ ،حیوان بیش از اندازه آرام میشود و خیلی هم سریع یا بعد از
چند روز میمیرد .یک پلنگ یا یک ببر یا یک شیر مبتال به دیستمپر
سگسانان ،میتواند حتی جثه خیلی خوبی داشته باشد اما این حیوان
به شدت و به شکل نامتعارفی آرام است .از آنجایی که پلنگها از
سگهای گله تغذیه میکنند و با آنها ارتباط دارند لذا این احتمال که
دیستمپر ،پلنگ را تهدید کند خیلی زیاد است».
دکتر معماریان در پایان افزود « :در حال حاضر برای انجام آزمایشات
مختلف از پلنگها نمونه خون میگیریم اما جدای از این کار از سگهای
گلههای اطراف زیستگاه پلنگها نیز نمونهگیری میکنیم تا میزان
شیوع دیستمپر سگسانان را در این منطقه بررسی کنیم و بعد از آن
بتوانیم بر اساس دادهها برای حفاظت از پلنگها راهکارهایی ارائه دهیم.
امیدواریم که همه تالشها مرز دانستههای ما را از این گونه ارزشمند به
حدی ارتقاء دهد که بتوانیم با اطمینان راسختری برای حفاظت از آن
گام برداریم».

شماره 22
الشهی پیدا شده از شکار«کاوه»  -عکس از صمد فیروزی

الشهی شکار مربوط به «بردیا»  -عکس از عظیم دانشور
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نهمین جشنوارهی
«روز ملی یوزپلنگ ایرانی»

عکس از :محمدعلی رضوانی

فرنوش کوچالی

انجمن یوزپلنگ ایرانی از سال  1386هرساله
در شهریورماه جشنوارهای به نام «جشنوارهی
روز ملی یوزپلنگ ایرانی» در یکی از مراکز
عمومی تهران و سایر شهرستانها برگزار
میکند.
اما چرا شهریورماه؟ بیستویک سال پیش در
یکی از ظهرهای گرم تابستان ،ماریتا ،تولهی
یوز ایرانی ،به همراه مادر خود برای نوشیدن
آب به سمت چشمهای در یکی از روستاهای
استان یزد میآید که متأسفانه اسیر ترس و
عدم آگاهی مردم میشود و ،بعد از متواری
شدن مادر و کشته شدن خواهر و برادرش،
جان سالم به درمیبرد و باقی عمر خود را
به تنهایی در پارک پردیسان تهران سر
میکند.
 9شهریور یادآور نجات ماریتا و آغاز قصهی
تلخ تنهایی اوست .تولهیوزی که قربانی
ترس و ناآگاهی و خودخواهی ما انسانها
شد .اما این اتفاق بهانهای شد برای آنکه
آگاهی عمومی را به نسبت حیاتوحش
افزایش دهیم تا دیگر شاهد چنین حوادثی
نباشیم .با همین هدف ،انجمن یوزپلنگ
ایرانی  9شهریورماه را «روز ملی یوزپلنگ
ایرانی» نامگذاری کرد و هرساله با ارائهی
فعالیتهای گسترده در تهران و شهرستانها
این روز را گرامی میدارد.

پارک ملت ،میزبان نهمین
جشنوارهی روز یوز
گرامیداشت روز یوز امسال با نام «نهمین
جشنوارهی روز یوز» با شرکت تشکلهای
محیطزیستی ،حمایت رسانهها و حضور
گستردهی چهرههای محیطزیستی و مردم
در روزهای پنجم و ششم شهریورماه ،با
همکاری شهرداری منطقهی سه تهران ،در
پارک ملت برگزار شد.
طبق روال سالهای گذشته ،اعضای
تیم آموزش انجمن با ارائهی بازیهای
آموزشی نظیر یوز و پله ،کارت حافظه و پازل
گربهسانان به آموزش کودکان و نوجوانان
پرداختند.
از فعالیتهای خاص جشنوارهی امسال
میتوان به غرفهی کمپین «هفتاد بازمانده»،
اجرای پرفورمنس مشکالت یوزپلنگ و
چرخ کتاب اشاره کرد که توجه بسیاری از
مخاطبان را به خود جلب کرد.

جلوی دوربین احساس خود را به آن بیان
میکردند.
چهرههای محبوب مردمی و محیطزیستی،
مانند سامان گلریز و مهندس درویش (مدیر
دفتر مشارکتهایمردمی سازمان حفاظت
محیطزیست) و دکتر معماریان (دامپزشک
باغوحش تهران) ،با قرار گرفتن در مقابل
دوربین هفتاد بازمانده ،به این کمپین
پیوستند.

غرفهی هفتاد بازمانده
ایدهی «هفتاد بازمانده» را بخش آموزش و
مشارکتهای مردمی انجمن ارائه کرد و در
نهمین جشنوارهی روز ملی یوزپلنگ ایرانی
برای اولین بار از آن رونمایی شد .هدف از این
کمپین ایجاد فضایی جذاب بود تا بتوان به
شکلی جدید آخرین دادهها را دربارهی
وضعیت یوزپلنگ آسیایی به مخاطبان
انتقال داد .مردم با شرکت در این کمپین
بعد از خواندن واقعیتی دربارهی یوزپلنگ،
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پرفورمنس مشکالت یوزپلنگ
ایدهی این بخش را گروه آموزشهای مبتنی
بر هنر انجمن یوزپلنگ ایرانی ،به مدیریت
علی خالقی ،شکل دادند .هریک از اعضای این
گروه یکی از مشکالت یوزپلنگ را به تصویر
کشیدند و سعی کردند با استفاده از تاریکی
شب ،اوضاع مبهم و تیره و نامشخص یوز
ایرانی را به نمایش بگذارند.

عکس از :مهسا موال

چرخ کتاب
دو دوچرخهسوار دورهگرد با خورجینهای
مملو از کتاب بین کودکان و بزرگساالن بساط
کتابخوانی راه میانداختند و ساعتی با آنها
کتابهای محیطزیستی میخواندند.

گرامیداشت روز یوز نهم
در سراسر ایران
سحر دادخواه ،مسئول روز یوز

در شهرستانها

عکس از :امیرعلی بختیاری

پوشش رسانهای روز یوز
اخبار ساعت  21شبکهی یک سیما ،شبکه
خبر ،شبکهی پرستیوی ،برنامهی«نما دو»
از شبکهی دوم سیما ،شبکههای رادیویی
ایران ،جوان ،تهران ،سالمت و سایتهای
اینترنتی و خبرگزاریها ،همه و همه ،همراه
شدند تا به عموم مردم یادآوری شود که برای
حفظ میراث طبیعی این سرزمین همه باید
مشارکت کنند.

«عوامل خطرآفرین برای یوز و نقش سمنها
درحفاظت اینگونه» ،پاکسازی آبشخور،
مسابقهی فوتسال در ابوزیدآباد ،اجرای تئاتر
تولد یوزپلنگ در شیراز و رونمایی از لباس با
طرح یوزپلنگ توسط گروه رفتگران طبیعت
استان فارس از جمله برنامههای نهمین روز
یوز در شهرهای مختلف ایران بود.

حرف آخر
اگرچه یوزپلنگ آسیایی تنها در هفت استان
ایران باقی مانده است 9 ،شهریور امسال 14
استان کشور میزبان یوزپلنگها بودند .بدین
منظور تیم مجزایی در انجمن ،ویژهی ارتباط
با شهرستانها ،شکل گرفت و تالش شد
زمینههای برگزاری هر چه بهتر برنامههای
این روز به کمک تشکلهای همکار و
عالقهمندان در جایجای ایران با همکاری
انجمن یوزپلنگ ایرانی فراهم شود.
برگزاری کارگاههایی درزمینهی آشنایی
با محیطزیست و گونههای جانوری ایران
بهخصوص یوزپلنگ آسیایی ،-مسابقه برایکودکان ،نقاشی با موضوع یوزپلنگ ،تقدیر
از محیطبانان نمونهی پارک ملی توران
در شاهرود ،همایش آشنایی با یوزپلنگ
آسیایی ۲۰ ،کیلومتر رکابزنی دراصفهان
توسط گروه همرکابان آسمان اسپادانا،
کارگاه آشنایی با مباحث بازیافت و پسماند،
خطرات همزیستی حیاتوحش و پسماند،
احداث آبشخور در یخابآران و بیدگل و
پاکسازی آبشخورهای منطقه ،همایشی با نام

هنوز هم یوزپلنگها در دشتهای ایران
میدوند .اما باید بدانیم اگر دست از تالش
بشوییم و لحظهای درنگ کنیم ،ممکن است
داستان ماریتا باز هم تکرار شود .سرنوشت
بازماندههای یوزپلنگ آسیایی در دستان
ماست و ما ایرانیان آیندهی یوز را رقم خواهیم
زد...

عکس از :امید طاری فرد

شماره 22

عکس از :نگار امیری

عکس از :نگار امیری

عکس از :محمدعلی رضوانی
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بررسی وضعیت کفتار
راهراه در شمالشرق
ایران

کاوه حب علی

کفتـار راهراه ،گونـهای مظلـوم و کمتـر شناختهشـده ،در ایـران هـم
زندگـی میکنـد .ایـن گونـه عمدتـاً الشـهخوار اسـت و ایـن عـادت
غذایـی آن را بـه رفتگـر طبیعت معـروف کرده اسـت .در واقـع کفتارها
از باقیمانـدهی شـکار سـایر گوشـتخواران تغذیـه میکنند و بـا این کار
طبیعـت را پاکسـازی میکننـد .ایـن گونـه در رأس هرم غذایـی قرار
دارد و نقشـی کلیـدی در کنتـرل آلودگـی و پاکسـازی محیطزیسـت
دارد .نکتـهی قابلتوجـه دربـارهی کفتـار راهراه ایـن اسـت کـه نبـود
آن در طبیعـت میتوانـد تـوازن اکولوژیکـی
اکوسیسـتم را برهـم زنـد .یـک ارزیابـی از
آدمدزدی ،بچهخواری و
اطالعـات منتشرشـده نشـان میدهـد کـه
خونآشام بودن از جمله
تهمت هایی است که به کفتار کفتـار راهراه هماکنـون در بسـیاری از نقـاط
منقـرض شـده و انـدازهی جمعیـت آن بـه
نسبت می دهند .همچنین،
طـور کلی کاهش چشـمگیری داشـته اسـت.
در برخی مناطق ،خرافاتی
از دالیـل اصلـی ایـن کاهـش کمبـود منبـع
دربارهی خوشیمن بودن
ِ
جمعیت
غذایـی اسـت کـه بـه علـت کاهـش
آلت تناسلی مادهکفتار
دیگـر گوشـتخواران اتفـاق افتاده اسـت.
شنیده میشود.
کفتـار راهراه ترسهـای خرافـی زیـادی
را تداعـی میکنـد .متأسـفانه ،در کشـور
مـا ،بـه علـت کمبـود اطالعـات در مـورد
ایـن نـوع کفتـار و عـدم شـناخت مـردم از ایـن گونـه و عـادات و رفتـار
آن ،شـایعههایی واهـی و ترسـی بیدلیـل از ایـن جانـور وجـود دارد
کـه آدمدزدی ،بچهخـواری و خونآشـام بـودن از آن جملـه اسـت.
همچنیـن ،در برخـی مناطـق ،خرافاتـی دربـارهی خوشیمـن بـودن
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آلـت تناسـلی مادهکفتـار شـنیده میشـود .ایـن قبیـل ترسهـا و
ناآگاهیهـا سـبب شـده اکثـر مـردم کشـورمان بـا ایـن حیـوان رفتار
نامناسـب و کینهتوزانـهای داشـته باشـند.
ت آن ،تصادفهای
نقـش مهم ایـن جانور در طبیعت ،کم شـدن جمعیـ 
جـادهای ،خرافـات پیرامـون آن ،همـه و همـه ،نشـاندهندهی
مظلومیـت ایـن گون ه اسـت .با همـهی اینها ،هنـوز مناطقی در کشـور
وجـود دارد کـه جمعیـت قابلتوجهـی از کفتـار راهراه در آن زندگـی
میکنـد .اگر بـرای همین مناطـق اندک هـم اقدامـات الزم حفاظتی و
آیندهنگرانـهای طراحـی و اجـرا نشـود ،قطعاً ایـران هم جای مناسـبی
بـرای زندگـی ایـن گونـهی مفیـد نخواهـد بود.
اولیـن قـدم ،بـرای ارائـهی طرحهـای حفاظتـی و مراحـل اجرایی آن،
جمـعآوری اطالعـات دربـارهی زیسـتمندان یـک محـدودهی خاص
اسـت .بـا وجـود مشـاهدهی آثـار حضـور گونههـای مختلـف ،آمـار
دقیـق تعـداد گونههـا و زمـان فعالیت آنهـا و میزان حداقل گسـترهی
خانگـی را فقـط عکس و نقـاط دوربینهای تلـهای به اثبات میرسـاند.
بنابرایـن دوربینگـذاری مسـتمر و پایـش افـراد از اهمیـت بسـیاری
برخـوردار اسـت.
اسـتفاده از تکنولـوژی دوربینهـای تلـهای بـه محققـان و مدیـران
مناطـق ایـن امـکان را میدهـد کـه از زیسـتمندان یـک محـدودهی
مطالعاتی خاص آمار نسـبتاً دقیقی داشـته باشـند تـا بتوانند طرحهای
حفاظتـی نزدیکبهواقعیتـی برنامهریـزی کننـد .دوربینهـای تلهای
ابـزاری کارآمدند کـه باعث افزایـش فعالیـت محیطبانان میشـوند .با
اسـتفاده از عکسهـای دوربیـن تلـهای میتـوان آمـوزش را در جوامع

این پژوهش در قالب
محلـی از حالـت شـنیداری
پایاننامهی مقطع کارشناسی بـه دیـداری تبدیـل کـرد و
ارشد است و در آن ،با
بـا ایجـاد حـس مالکیـت در
آنـان محیطبانـان را در امـر
استفاده از نرمافزارهای
حفاظـت یـاری کـرد .ایـن
آماری ،عالوه بر تخمین
دوربینهـا تاریـخ و سـاعت
اندازهی جمعیت و تراکم
هـر عکـس را ثبـت میکننـد
گونهی کفتار راهراه،
و بـه کاربـر ایـن امـکان را
تعامل این گونه با سایر
میدهنـد کـه محـدوده و
گوشتخواران بررسی
زمـان فعالیـت ،رژیـم غذایی،
میشود تا به این سؤال پاسخ
اکولـوژی رفتـار و تعامـل
دهد که آیا این جانور مطلق ًا
گونههـا را بـا یکدیگـر بهتـر و
الشهخوار است؟
دقیقتـر بشناسـد و انـدازهی
جمعیـت و تراکـم گونههایـی
مثـل کفتـار راهراه را شناسـایی کنـد.
ایـن پژوهـش در قالـب پایاننامـهی مقطع کارشناسـی ارشـد اسـت و
در آن ،بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای آمـاری ،علاوه بر تخمیـن اندازهی
جمعیـت و تراکـم گونـهی کفتـار راهراه ،تعامـل ایـن گونـه بـا سـایر
گوشـتخواران بررسـی میشـود تـا بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه آیا
ایـن جانـور مطلقـاً الشـهخوار اسـت؟
یکـی دیگـر از جنبههـای جالـب ایـن تحقیـق مقایسـهی زیسـتگاه
دشـتی و کوهسـتانی اسـت که کفتـار در هـر دو آنها زندگـی میکند.
پناهـگاه حیاتوحـش میاندشـت و پـارک ملـی ضامنآهو ،بـه عنوان
زیسـتگاه دشـتی ،و محدودهی امـن پناهـگاه حیاتوحـش نایبندان،
بـه عنـوان زیسـتگاه کوهسـتانی ،جـزو محـدودهی مطالعاتـی ایـن
پژوهـش در شمالشـرق ایـران هسـتند.
روشهـای اسـتفاده از دوربینهـای تلـهای بسـته بـه توپوگرافـی

منطقـه ،راههـای دسترسـی ،حـدود قلمـروی گونـهی هـدف ،منابـع
مـورد نیـاز گونههـا و داشـتن امنیت کافـی در منطقـه متفاوت اسـت.
بـرای برآورد دقیـق ،دوربینهـا باید به شـکلی در منطقه پخش شـوند
مقابـل دوربیـن قـرار گرفتـن شانسـی برابـر
کـه همـهی افـراد تـوی
ِ
داشـته باشـند.
شناسایی افراد کفتار)Station

بـا توجـه بـه هـدف پـروژه ،بـرآورد جمعیـت کفتـار راهراه ،تمـام
عکسهـای ایـن گونـه دسـتهبندی میشـود .بـه علـت محـدود بودن
دسترسـی بـه دوربینهـای تلـهای در ایـران ،فقـط امـکان نصـب یک
دوربیـن در یـک ایسـتگاه وجـود دارد .بنابرایـن بـا توجـه بـه مسـیر
حرکـت ایـن حیـوان ،تنهـا یک سـمت بـدن را مبنـای شناسـایی قرار
میدهیـم .الگـوی خاص بـدن کفتارها مثل اثر انگشـت انسـان اسـت.
بـا اسـتفاده از ایـن الگـو افـراد شناسـایی و شناسـنامهدار میشـوند.
ســپس ،دادههــا بــر اســاس فرمــت
نرمافزارهــا مرتــب و بــه نرمافــزار
معرفــی میشــوند .بــا تفســیر خروجــی
نرمافزارهــا تصویــر واضحتــری از
وضعیــت کفتــار راهراه در محــدودهی
مطالعاتــی بهدســت میآیــد .از
آنجایــی کــه بهتازگــی کار میدانــی
ایــن پژوهــش بــه پایــان رســیده ،فقــط
میتــوان بــه تعــداد کفتارهــای
شناساییشــده اشــاره کــرد کــه در
میاندشــت  ۷فــرد و در نایبنــدان ۴
فــرد اســت .امیــد اســت در شــمارهی
آینــدهی یوزنامــه شــاهد اطالعــات
دقیقتــر و کاملتــری باشــیم.

نقشهی منطقه ()Camera Trap Station
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عکس برداری از گربه
پاالس در
پارک ملی ساریگل و
پارک ملی سالوک

گربه پاالس در پارک ملی ساریگل

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

کرمـان نیز گزارش شـده اسـت .گربـه پاالس
عمدتـا در مناطـق اسـتپی مرتفـع آسـیای
مرکـزی و غربـی زندگی کـرده و صخـره ای-
کوهسـتانی بـودن زیسـتگاهش باعث شـده
کـه بـه نـدرت در طبیعـت مشـاهده شـود .با
ایـن حـال ،در سـالهای اخیـر ،بـه صـورت
فزاینـده ای در مناطـق مختلـف کشـور رؤیت
شـده اسـت.
جثـه کوچـک و غیرقابـل پیـش بینـی بودن

گربه پاالس در پارک ملی سالوک
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مسـیر حرکـت ایـن جانـور باعـث شـده کـه
دوربینهـای تلـه ای ابـزار کارامـدی بـرای
بررسـی وضعیـت ایـن گونـه نباشـند و تعداد
تصاویـری کـه در کشـورهای مختلـف بـا
اسـتفاده از ایـن دوربیـن هـای خـودکار
گرفتـه شـده اسـت ،شـاید بـه  ۱۰مـورد هم
نر سـد .
تـازه تریـن عکـس هـای بـه دسـت آمـده
از گربـه پـاالس در پاییـز  1394توسـط
یکـی از دوربینهـای نصـب شـده انجمـن
یوزپلنـگ ایرانـی در پـارک ملی سـاریگل به
دسـت آمـده اسـت .ایـن گربه پـاالس کـه با
کنجـکاوی دوربیـن تلـهای را مـورد بررسـی
قـرار میدهـد ،پـس از دقایقـی از محـل دور
مـی شـود.
امـا چنـد روز بعد گربه پاالس دیگـری در قاب
دوربینـی دیگر در پـارک ملی سـالوک ظاهر
مـی شـود .کادربندی بسـیار خـوب و زیبایی
منحصـر بـه فـرد گربـه پـاالس ،ایـن عکـس
را بسـیار دیدنـی کـرده اسـت .پیـش از ایـن
نیـز در سـاریگل گربه پـاالس توسـط محیط
بانـان و کارشناسـان منطقـه ،مشـاهده و
تصویـر بـرداری شـده بـود.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن عکـس هـا در
جریـان پروژه پلنگ شـمال شـرقی ایـران به
دسـت آمـده اسـت.

لوکوموتیوران ناجی یوزپلنگ

محمد گائینی

دو یوزپلنگی که در حال
عبور از ریل قطار بودند با
هوشیاری لوکوموتیورانان
قطار مشهد از مرگ حتمی
نجات پیدا کردند.

اوایل پاییز درمسیر تهران  -مشهد ،حسین زارعی لوکوموتیوران
قطارمسافری در نزدیکی ایستگاه جهان آباد ،متوجه حیوانی بر روی
ریل قطار می شود.
زارعی مواجهه اش با حیوان را چنین توصیف می کند :حدود ساعت
 ۹شب در راه مشهد به تهران و نزدیکی ایستگاه جهان آباد بودیم که
ناگهان بر روی ریل متوجه دو چشم شدم که برق میزد اول فکر کردیم
گربه است اما جثه آن بزرگتر و کشیده تر از گربه های معمولی بود .سعی
کردم با صدای بوق حیوان را بترسانم اما حیوان میخکوب شده بود ،چون
فاصله کم بود ترمز کردم و سرعت قطار کم تر شد ،پروژکتور قطار را که
نور بسیار زیادی دارد برای چند ثانیه خاموش کردم .گویا این کار باعث
شد که حیوان فرصت فرار پیدا کند .بعد که به محل رسیدیم دو یوزپلنگ
را در کنار خط دیدیم که در حال فرار بودند .با توجه به اهمیت موضوع
بالفاصله به آقای شاکری در ایستگاه جهان آباد و اداره حفاظت محیط
زیست جاجرم گزارش دادیم.
زارعی افزود :برای من زندگی تمام مخلوقات خدا ارزشمند است و به
همین دلیل در تمام مسیرها حواسم را جمع می کنم که در مسیر خط
آهن ،زندگی جانداری را نگیرم و خوشحالم که این بار زندگی یکی از با
ارزش ترین حیوانات وحشی ایران را نجات دادیم.
علی ساغری کمک آقای زارعی در این قطار می گوید :از قبل می دانستم
که این منطقه یوزپلنگ دارد و درباره آن زیاد شنیده بودم .از طریق
تلویزیون نیز بارها تصویر یوزپلنگ را دیده بودم اما این اولین باری
بود که یوزپلنگ را از نزدیک می دیدم و خوشحالم که با آن برخورد
نکردیم.
حسین هراتی رییس پارک ملی ضامن آهو که نقش عمده ای در انتشار
این خبرداشت در این رابطه می گوید :بدون شک اطالعات خوب این دو
لوکوموتیوران و شناخت مناسب از رفتار گربه سانان ،عامل اصلی نجات
یوزپلنگ ها در این اتفاق بوده است.

خبری که ثابت می کند فرهنگ سازی عمومی و اطالع رسانی گسترده
به صورت مستقیم هم می تواند در نجات حیات وحش موثر باشد.
جهان آباد مرزبین استان های سمنان و خراسان شمالی است .با
توجه به گزارش مهاجرت های یوزپلنگ آسیایی بین مناطق مختلف
که در جریان برنامه پایش ملی یوزپلنگ آسیایی به ثبت رسیده است
وهمچنین قرار گرفتن این منطقه بین پناهگاه حیات وحش میاندشت
و پارک ملی توران ،این احتمال وجود دارد که این منطقه یکی از
کوریدورهای یوزپلنگ آسیایی باشد.

ناجیان یوز،
قهرمان هفته از
نگاه مردم

در برنامه تلویزیونی پایش که از شبکه یک سیما پخش می شود ،از میان
 3موضوع مطرح شده ،آقای زارعی لوکوموتیوران قطار تهران مشهد که
با هوشیاری خود از تصادف با دو یوزپلنگ جلوگیری کرد با رای مردم به
عنوان قهرمان ملی هفته انتخاب شد.
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با منابع محدود ،به کدام پستانداران باید توجه بیشتری نشان داد؟

طرح از :پویان بهنود

امروزه ،حدود یکچهارم از پستانداران موجود جهان در معرض خطر
انقراض قرار دارند .فقدان راهبرد مناسب حفاظتی منجر شده است به
اختصاصنامتناسبمنابعحفاظتیبهشماراندکیازگونههایبزرگجثهو
غفلتازسایرگونههایحائزاهمیتدرپستانداران.باوجودآنکهگونههای
کوچکجثه بیشترین تنوع گونهای پستانداران ایران را به خود اختصاص
داده است (بیش از  ۱۵۰گونه) ،بیشتر پژوهشها ،با رویکرد بومشناسی و
حفاظت،برگونههایبزرگجثهمتمرکزبودهوگونههایکوچکجثهکمتر
موردتوجهقرارگرفتهاند.
بههمیندلیلانجمنیوزپلنگایرانی،گروهمحیطزیستدانشکدهیمنابع
طبیعیدانشگاهتهرانودفترحیاتوحشسازمانحفاظتمحیطزیست،
باهدفاولویتبندیحفاظتیپستانداراندرایرانبرمبنایتلفیقدوفاکتور
تمایزتکاملیووضعیتحفاظتیآنها،پژوهشیانجامدادتابتوانتصویری
منطقی برای تخصیص منابع موجود ،در راستای تضمین بقای بلندمدت
گونههایپستانداران،ارائهداد.اینفعالیتهادردوقالبطرحهایپژوهشی
سازمان حفاظت محیطزیست و پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در
دانشگاهها ارزیابی میشوند و اولویتهای پژوهشی آنها مورد بحث قرار
میگیرند.
در این مطالعه ۵۰ ،گونه با امتیاز باالی حفاظتی معرفی شد که یوزپلنگ
آسیایی و خرس سیاه و گاو دریایی ،به ترتیب ،گونههای با اولویت باالی
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حفاظتی را در ایران تشکیل میدهند .جوندگان و خفاشها بیشترین
درصد از گونههای با امتیاز باالی حفاظتی را به خود اختصاص دادهاند .از
سوی دیگر ،در مجموع ،چهلوسه عنوان پایاننامه در مقطع تحصیالت
تکمیلیرشتهیمحیطزیست(کارشناسیارشدودکتری)بینسالهای
 ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۱دربارهی پستانداران با امتیاز باالی حفاظت انجام شده
است و سمداران و گوشتخواران به ترتیب با  ۲۴و  ۱۲عنوان ،بیشترین
تعداد پایاننامهها را به خود اختصاص دادهاند .بیشترین تعداد پایاننامهی
اجراشدهبرایپستانداران،بااولویتباالیحفاظتی،مربوطبهپژوهشهای
زیستگاهی و سپس بومشناسی است .همچنین ،بررسیها نشان داد که
بیشترین طرحهای حمایتشده توسط سازمان حفاظت محیطزیست
به سمداران و گوشتخواران اختصاص یافته است .بر همین اساس ،ضمن
تأیید تناسب تالشهای صورتگرفته در قالب طرحهای پژوهشی و
پایاننامههای اجرا شده با اولویت گونههای مهم ،بهویژه به منظور تکمیل
شکاف اطالعاتی موجود در آنها ،لزوم توجه به پستانداران کوچکجثه
مانندجوندگان،خفاشهاوحتیگوشتخوارانکوچکجثهموردبحثقرار
گرفت.
جهت دریافت مقالهی منتشرشده از نتایج این پژوهش به سایت انجمن
یوزپلنگایرانیبهآدرس wildlife.irمراجعهفرمایید.

آهوهاي جزيره خارگ

عکس ها از :حميدرضا (پیمان) نوروزی

خارگ ،جزيرهاي است به وسعت  32كيلومترمربع و جمعيت بومي 8000
نفروواقعدر 46كيلومتريغرببوشهر.اینجزیرهمخازنعظيمنفتوگاز
را در خود جاي داده است و در ميان تمام ذخاير طبيعي انرژي ،زيستگاه
مناسبيبرايآهوهايايرانينیزهست.
باحمايتمردمبوميوكاركنانصنعتنفتومحيطزيست،زيستگاهآرامو
مناسبيبهدورازدستسودجويانوشكارچيانبرايآهوهايايرانيفراهم
شده است .در سرشماريای که محيطزيست استان بوشهر در سال1392
انجام داد 411 ،عدد آهو شمارش شدند كه  203عدد آنها نر و مابقي ماده
بودهاند.
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بقای پلنگهای ایرانی در قفقاز در گروی همکاریهای منطقهای
گزارش پیش رو بخشی از مقاله زیر است:
Farhadinia et al. (2015) Leveraging trans-boundary
conservation partnerships: Persistence of Persian leopard
(Panthera pardus saxicolor) in the Iranian Caucasus.
Biological Conservation 778-770 ,191.

احسان محمدی مقانکی

منطقـهی قفقـاز يکـي از « 25نقطـهی
داغ» دنیـا از نظـر تنـوع زيسـتي اسـت کـه
دربرگیرنـدهی کشـورهای ارمنسـتان،
آذربايجـان ،گرجسـتان ،بخشهايـي از
جنـوب روسـيه ،شمالشـرقي ترکيـه و
شـمالغربي ايـران میشـود .پلنـگ ايرانـي
يکـي از گونههـاي کليـدي بـرای حفاظـت
از ايـن عرصـه اسـت کـه در گذشـته در بخش
وسـیعی از مناطـق کوهسـتاني و تپهماهوري
ایـن محـدوده حضـور داشـته اسـت .تراکـم
پلنـگ در ایـن محـدوده از اواسـط دهـهی
 1920میلادی رو بـه کاهـش گذاشـت و
در نهايـت بـه قرارگيـري پلنـگ در طبقـهی
«درخطر» فهرسـت سـرخ اتحادیـهی جهانی
حفاظـت از طبیعـت منجـر گرديـد .بـه جـز
ايـران ،تنهـا جمعیتهـای بسـیار کوچکی از
پلنگ در برخی کشـورهاي محـدودهی قفقاز
باقـی ماندهانـد کـه جمعيتهـای حاشـیهای
در نظـر گرفتـه ميشـوند .در ايـران گمـان
میرود کـه جمعيت بـه نسـبت بزرگتری در
شـمالغرب کشـور زيسـت ميکنـد کـه تنها
جمعيـت زایـای قفقـاز بـه شـمار مـیرود .در
سـالهاي گذشـته ،تلاش قابلمالحظـهاي
بـراي حفاظـت از پلنـگ در محـدودهی قفقاز
شـده اسـت .امـا در ايـران ارزيابـي حفاظتـي
مناسـبي از جمعيـت پلنـگ و تهديدهـای
اصلـي آن صـورت نگرفتـه اسـت و کمبـود
اقدامـاتکارآمـدحفاظتـی مشـهودبـهنظـر
میر سـد .

مدلهـای پراکنـش گونـهای (Species
 )distribution modelsکاربـرد

گسـتردهای در مديريـت حياتوحـش
دارد .در روشهـای مدلسـازيِ پراکنـش
ميتـوان در مقيـاس وسـيع بـه تخمينـی از
مطلوبيـت زيسـتگاه قابلاشـغال گونههـاي
حياتوحـش دسـت يافـت .بـراي حفاظت از
گونههـاي در خطر ،ماننـد پلنگ ایرانـی ،بايد
بدانيـم کـه ایـن گونـه چـه مکانـي را ترجيـح
ميدهـد و بـرای بقـا چـه احتياجاتـي دارد.
ايـن اطالعـات در انتخـاب زيسـتگاه گونه نیز
مؤثـر بـوده و بـراي پژوهشـگران و مديـران
حياتوحـش بسـيار بـاارزش و کاربـردي
اسـت .از ایـن ابـزار بـه شـکل گسـتردهای در
شناسـایی زیسـتگاههای مناسـب بـرای

به جز ايران ،تنها جمعیتهای
بسیار کوچکی از پلنگ در برخی
کشورهاي محدودهی قفقاز
باقی ماندهاند که جمعيتهای
حاشیهای در نظر گرفته
ميشوند .در ايران گمان میرود
که جمعيت به نسبت بزرگتری
در شمالغرب کشور زيست
ميکند که تنها جمعيت زایای
قفقاز به شمار میرود
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گونههـای کمیـاب ،ارزیابی پراکنـش گونهها
در عرصههـای ناشـناخته ،تخمیـن انـدازهی
جمعیـت در پهنههـای وسـیع جغرافیایـی،
اولویتبنـدی مناطـق بـرای حفاظـت و
ارزیابـی تأثیـرات احتمالـی تغییـرات اقلیمی
بـر پراکنـش گونههـا اسـتفاده میشـود.
در ایـن مطالعـه تلاش شـد ضعـف دانـش
موجـود پیرامـون پراکنـش بالقـوهی پلنـگ
ایرانـی در شـمالغربی کشـور بـا کمـک ایـن
روشهـا ارزیابـی شـود .نتایـج ایـن مطالعـه
ن داد کـه عوامـل مؤثـر بـر پراکنـش
نشـا 
پلنـگ ایرانـی در منطقـهی قفقـاز ایـران
شـامل ناهمـواری ،دمـای فصلـی ،شـاخص
پوشـش گیاهـی ،دمـای متوسـط سـاالنه،
مزاحمتهای انسـانی و نسـبت زیستگاههای
موزائیکـی بوتهزار-جنگلـی اسـت .بـا توجـه
بـه پارامترهـای اقلیمـی ،مشـخص شـد کـه
مناطـق بـا اختلاف دمایـی پاییـن در طـول
سـال ،کـه میانگین دمای متوسـط سـاالنهی
آن بیـن  15-10درجهی سـانتیگراد اسـت،
باالتریـن احتمـال حضـور پلنـگ ایرانـی را
دارنـد .بـا توجـه بـه نتایـج مـدل مطلوبیـت
زیسـتگاه نهایـی ،محـدودهای بـه وسـعت
تقریبـی  23809کیلومترمربـع بـه عنـوان
زیسـتگاه مناسـب برای پلنگ ،در محدودهی
قفقـاز ایـران ،محاسـبه شـد کـه  16/3درصد
از منطقـهی مطالعاتـی (شـامل اسـتانهای
قزوین ،گیلان ،اردبیـل ،آذربایجان شـرقی و
غربـی) را شـامل میشـود .بـا حـذف لکههای

کوچکتـر از  250کیلومترمربـع بـرای
شناسـایی زیسـتگاههای زادآور ،سـه لکـهی
زیسـتگاهی ،بـا مجمـوع وسـعت 20026/9
کیلومترمربـع ،بـرای جمعیتهـای زادآور
پلنـگ ایرانـی مناسـب شناسـایی شـدند.
در طـول ایـن مطالعـه ،اطالعـات مربـوط بـه
زادآوری پلنـگ ایرانـی در  6نقطـه ثبـت شـد
کـه همگـی داخـل مناطـق حفاظتشـده
قـرار داشـتند .نزدیـک بـه  30درصـد از
زیسـتگاههای مناسـب زادآوری را سـازمان
حفاظـت محیطزیسـت تحـت عنـوان
مناطق حفاظتشـدهی چهارگانـه محافظت
میکنـد .تنهـا  10درصـد از محـدودهی
مناسـب در مناطـق مـرزی بـا کشـورهای
ارمنسـتان ،آذربایجـان و ترکیـه قـرار دارد
(پهنـه مـرزی) .درحالیکـه  90درصـد در
بخشهـای داخلـی ایـران هسـتند (پهنـه
البـرز).
نقشـهی بهدسـتآمده از بررسـی ارتبـاط
زیسـتگاهی ،نشـاندهندهی ارتبـاط قـوی
در محـدوده منطقـه مـرزی تالش بیـن ایران
و جمهـوری آذربایجـان اسـت .بهعلاوه ،هیچ
ارتباط مسـتمری بیـن دو لکهی زیسـتگاهی
اصلـی در ایـران شناسـایی نشـد .تنهـا اتصال
محتمـل بیـن پهنههـای مـرزی و البـرز از
طریـق جنـوب کشـور جمهـوری آذربایجان

شناسـایی شـد .بـا اینحـال ،کیفیـت پاییـن
زیسـتگاه و تمرکز بـاالی فعالیتهای انسـانی
ایـن کریـدور را تهدیـد میکنـد.
پهنهی مـرزی مناسـب پلنـگ ایرانـی همراه
بـا مناطـق مناسـب در جنـوب جمهـوری
آذربایجـان و ارمنسـتان میزبـان جمعیـت
کوچکـی برابـر بـا تنها حـدود  10عـدد پلنگ
اسـت که جمعیـت زنگـزور -کیامکـی نامیده
میشـود .همیـن جمعیـت بسـیار کوچـک
احتمـاالً بخـش مهمی از جمعیـت پلنگهای
مناطـق کوهسـتانی در قفقـاز کوچـک بـه
شـمار میرود .بـه منظور حمایت از زیسـتایی
پلنـگ در ایـن پهنـه ،حفاظـت از کریدورهای
موجـود میـان غـرب البـرز و محدودههـای
مرزی بسـیار مهم اسـت ،چـرا کـه الزمهی آن
پشـتیبانی از جابهجایـی آزادانـهی پلنگهـا
در دو سـوی مرزها از طریق جنـوب جمهوری
آذربایجـان اسـت .در دهـهی گذشـته سـه
فـرد پلنـگ در مناطقـی کـه ایـن دو پهنـه را
بـه هـم متصـل میکننـد شناسـایی شـدند
کـه همگـی نرهـای بالـغ بودنـد (دو فـرد از
کوههـای تالـش آذربایجـان و دیگـری کـه در
گرمـی اردبیـل کشـته شـد) .ایـن گزارشهـا
میتوانـد نشـاندهندهی حضـور گا ه و بیگاه
پلنگهـا بین این دو زیسـتگاه مناسـب اصلی
باشـد .بـرای افزایـش حداکثری شـانس بقای

پلنـگ در کوههـای قفقـاز کوچک ،پیشـنهاد
میکنیـم که پهنـهی مـرزی ،شـامل مناطق
حفاظتشـدهی ارسـباران و کیامکی و دیزمار
و مـراکان ،در چارچـوب یـک واحـد مدیریتی
دیـده شـوند و تالشهـا معطـوف بـه حفاظت
از اتصـال زیسـتگاههای مناسـب بیـن ایـن
مناطق باشـد .خوشـبختانه بیشـتر ایـن پهنه
در حـال حاضـر تحـت حفاظـت سـازمان
محیطزیسـت قـرار دارد .بنابرایـن تمرکز باید
بـر اعمـال قانـون و مبـارزه بـا شـکار غیرمجاز
باشـد تا جمعیتهـای پایـداری از سـمداران
بـه عنـوان طعمـهی اصلـی پلنـگ در ایـن
عرصـه شـکل گیرنـد.
مطالعهی پیش رو بخشـی از طرحـی با عنوان
«طرحریـزی حفاظتی بـرای پلنـگ ایرانی در
قفقـاز ایران» اسـت کـه به صـورت رسـمی از
خردادمـاه  1394زیـر نظـر و تحتحمایـت
دفتـر تنـوع زیسـتی و حیاتوحـش سـازمان
حفاظـت محیطزیسـت آغـاز بـه کار کـرده
اسـت .مقالـهی اشارهشـده حاصـل همکاری
پژوهشـگران انجمـن یوزپلنـگ ایرانـی و
دانشـگاه آکسـفورد انگلسـتان با کارشناسان
ادارههـای کل حفاظـت محیطزیسـت
اسـتانهای قزویـن و گیلان بـوده اسـت.
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تامین آب برای
یوزپلنگ ها
در تابستان 1394
برای تامین هزینه از مردم کمک خواسته
شد و با حمایت گسترده و سریع دوستداران
حیات وحش ،در مدت  ۱۰روز مبلغ موردنیاز
تامین و به رییس پارک تقدیم شد.

پارک ملی ضامن آهو و پناهگاه حیات وحش میاندشت یکی از بهترین
زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی است که هم اکنون حداقل دو خانواده
یوز در آن زندگی می کنند .خوشبختانه تالش های شبانه روزی محیط
بانان باعث شده است تا منطقه از آرامش و امنیت خوبی برخوردار
باشد .منطقه ای دشتی و خشک با میزان بارندگی ساالنه  ۱۲۰تا ۱۶۰
میلیمتر.
میاندشت منابع آبی مختلفی دارد که آب مورد نیاز  ۱۰آبشخور مهم
عکسها از :انجمن یوزپلنگ ایرانی ،اداره کل محیط زیست خراسان شمالی ،پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
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منطقه و همچنین دو پاسگاه دوشاخ و ضامن آهو ،به صورت دستی و
توسط تانکر  ۴۵۰۰لیتری تامین می شود.
هر بار آبرسانی به وسیله تانکر ،توسط محیط بانان منطقه انجام می
شود .از طرفی بر اساس استانداردهای جهانی ،به ازای هر  ۲،۰۰۰هکتار
عرصه خشکی ،به یک محیط بان نیاز است .این در حالی است که پارک
ملی ضامن آهو و پناهگاه حیات وحش میاندشت ،با  ۸۴،۴۳۵هکتار
وسعت ،توسط  ۷محیط بان در دو شیفت حفاظت می شود .با این
میزان کمبود نیرو ،مشغول شدن یک محیط بان فقط برای انتقال آب،
حفاظت فیزیکی منطقه را دچار مشکل می کرد.

حل مشکل با کمک
عالقمندان حیات وحش
اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان
جاجرم ،تصمیم گرفت به جای محیط بان ،از
یک فرد بومی و مورد اطمینان برای آبرسانی
به منطقه کمک بگیرد .فرد مذکور از ابتدای
اردیبهشت ماه  1394شروع به کار کرد و مدت
شش ماه این تالش ادامه داشت.
برای تامین دستمزد آبرسان میاندشت از مردم
کمک خواسته شد که خوشبختانه با حمایت
گسترده و سریع دوستداران حیات وحش در
مدت  ۱۰روز مبلغ موردنیاز تامین و به رییس
پارک تقدیم شد.
حسین هراتی رییس اداره محیط زیست جاجرم
با ارسال نامه به حامیان یوزپلنگ ایرانی ،ضمن
تشکر از ایشان ،گزارشی از نحوه آبرسانی در طول
ماه های گرم سال را ارائه کرده است.
خوشبختانه دوربینگذاریهای میاندشت
ادامه پیدا کرد و در همین ماههای گرم سال
تصاویر یک خانواده جدید یوزپلنگ آسیایی پای
آبشخورها به ثبت رسید که بدون شک نتیجه
مستقیم این اقدام و حمایت مردمی است.

احداث آبشخور به عنوان مهریه
گاهی موضوعی شخصی بازتاب
ملی پیدا میکند و فراتر از انتظار
تأثیرگذار میشود .تصمیم
مدیر گروه ابزار و برنامههای
آموزشی انجمن یوزپلنگ ایرانی
برای مهریهاش خیلیها را تحت
تأثیر قرار داد.
یکی از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی
مهریهاش را ساخت آبشخور در یکی از
پناهگاههای حیاتوحش ایران تعیین
کرد.
وی ،که تمایلي به اعالم نام خود ندارد ،دربارهي
این تصمیم میگوید« :با دیدی وسیعتر،
میتوانيم به مهریه نگاه خودخواهانه نداشته
باشیم و آن را به کار خیر ،از جمله براي
انسانهای نیازمند ،اختصاص دهیم و یا آن را
صرفحفظمحیطزیستکشورکنیم».
وی اعتقاد دارد که با ساخت آبشخور برای
حیوانات حیاتوحش و رهایی آنها از
تشنگی ،کائنات خير و برکت بسياري را به
زندگیمشترکشانسرازیرخواهدکرد.

شکلگیری ایده
او میگوید« :هنگامی که تصمیم به ازدواج
گرفتم ،یکی از همکارانم گفت تو که این همه
دوستدار محیطزیست هستی ،مهریهات
چیست؟ همان لحظه به ساخت یک آبشخور
فکر کردم ،زیرا براي مسئلهي آب اهمیت
زیادیقائلهستم».
این عضو فعال انجمن یوزپلنگ ایرانی ،در
پاسخ به این سؤال که چه عاملی موجب شده
چنین تصمیمی بگیرد ،میگوید« :از کودکی
به حیوانات عالقهي بسیار داشتم ،در سالهای
اخیر برای کسب اطالعات بیشتر به فضای
مجازی ،از جمله سایت “فروم الکپشتی”،
مراجعه میکردم که با دکتر ایمان معماریان،
دامپزشک حیاتوحش ،آشنا شدم و پی بردم
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که هر گونه از الکپشتها در زیستگاه خاص
خود در اقصینقاط دنیا زندگی میکنند.
متوجه شدم که الکپشتهای گوشقرمزی
که در هشت سال گذشته نگهداری میکردم
متعلق به اطراف رود میسیسیپی هستند
و رهاسازی آنها در داخل کشور میتواند به
اکوسیستمماصدمهبزند».
وی افزود« :از سال  ۱۳۷۸به طور جدی پیگیر
مسائل زیستمحیطی بودم ،به طوری که در
سال  ۱۳۹۲همیار باغوحش ارم و بعد از آن
همیار کلینیک بازپروی حیاتوحش پارک
پردیسان شدم .در کنار آن ،با عالقهای که
داشتم ،در فضاي مجازی اطالعاتم را دربارهي
حیوانات افزایش میدادم .در همین زمان با
انجمن یوزپلنگ ایرانی آشنا شدم و فعاليتم
را به عنوان آموزشگر در این انجمن آغاز
کردم».
همسر این بانوی محیطزیستی نيز از
عالقهمندان به حیاتوحش است .او به كار

پرورش گل و گیاه مشغول است و در کنار آن
به پرورش حیوانات خانگی هم ميپردازد.

احداثآبشخوردرزیستگاه
یوزپلنگایرانی
وی در رابطه با هزینه و چگونگی انجام کار
میگوید« :برای احداث آبشخور با کارشناسان
انجمن یوزپلنگ ایرانی مشورت کردیم و آنها
هزینهي احداث هر آبشخور را ،پس از بررسی،
هفتمیلیون تومان اعالم کردند .این مبلغ با
ذکر جزئیات احداث در دفتر سند ازدواج در
دفترخانه ثبت شده است .این آبشخور در یکی
از زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی ساخته خواهد
شد».
انجمن یوزپلنگ ایرانی ،ضمن تبریک به این
زوج دوستدار حیاتوحش کشور ،حرکت و
اقدام ارزندهي این دو عزیز را ارج نهاده و برای
ایشان در تمام مراحل زندگیشان خوشبختی
و شادکامی را آرزو میکند.
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مناطقی که در آنها مطالعات قابلتوجهی در مورد یوزپلنگ آسیایی انجام شده است

درهانجیر ،شاهراه
ارتباطی یوزپلنگها در
کویر مرکزی ایران

نوید قلی خانی

از اواســط دهــهی  ۱۳۸۰تــا امــروز بــا
افزایــش حساســیت بــه وضعیــت یوزپلنــگ
در ایــران ،گروههــای مختلــف دولتــی و
غیردولتــی پروژههــای تحقیقاتــی بســیاری
را بــرای ثبــت حضــور و تخمیــن جمعیــت
یوزپلنــگ در زیســتگاههای مهــم کشــور
انجــام دادهانــد .مطالعــات در تمــام ایــن
پهنــهي وســیع را میتــوان بــه دو تکــهي
زیســتگاههای شــمالی و جنوبــی تقســیم
کــرد .زیســتگاههای شــمالی شــامل
پــارک ملــی کویــر ،پــارک ملــی تــوران،
پناهگاههــای حیاتوحــش میاندشــت
و پناهــگاه حیاتوحــش خوشییــاق
اســت و زیســتگاههای جنوبــی کــه شــامل
پــارک ملــی و منطقــهي حفاظتشــدهي
ســیاهکوه ،پناهگاههــای حیاتوحــش
درهانجیــر ،عباسآبــاد ،نایبنــدان ،راور
و مناطــق حفاظتشــدهي کــوه بافــق،
ســیاهکوه و منطقــهي شــکارممنوع آریــز
میشــو د .
اســتان یــزد یکــی از مهمتریــن بخشهــا
بــرای پایــداری وضعیــت یوزپلنــگ در
زیســتگاههای جنوبــی اســت .انجمــن
یوزپلنــگ ایرانــی بــا همــکاری ادارهي کل
محیطزیســت اســتان یــزد و پــروژهي
حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی از ســال
 ۱۳۸۹بــه طــور مســتمر مناطــق ایــن
اســتان را پایــش میکنــد.

تمامــی مناطــق در ایــن اســتان قابلیــت
باالیــی بــرای زیســتن یوزپلنــگ آســیایی
دارنــد ،امــا در چهــار منطقــه بیــش از
ســایر مناطــق مطالعــه انجــام شــده و دارای
نتایجــي شــايان ذکــر اســت .ایــن چهــار
منطقــه شــامل پــارک ملــی و منطقــهي
حفاظتشــدهي ســیاهکوه ،پناهــگاه
حیاتوحــش درهانجیــر ،منطقــهي
حفاظتشــدهي کــوه بافــق و منطقــهي
شــکارممنوع آریــز اســت.

اهمیــتپناهــگاهحیاتوحــش
درهانجیــردرشــاهراهارتباطــی:

در بیــن ایــن چهــار منطقــه ،پناهــگاه
حیاتوحــش درهانجیــر ،بــر اســاس
آخریــن نتایــج مطالعــات ،مهمتریــن
زیســتگاه بــرای یوزپلنگهــا اســت .طبــق
تحلیلهــای نتایــج دوربینگــذاری در
شــش ســال اخیــر دالیــل ایــن اهمیــت
را میتــوان بــه صــورت زیــر خالصــه
نمــود:
• زادآوری در اســتان یــزد بیــن درهانجیــر
و ســیاهکوه:
آخریــن زادآوری مســتند زیســتگاههای
جنوبــی ،کــه از آن تصویربــرداری شــده،
مربــوط میشــود بــه ســال ۱۳۸۹؛
یوزپلنــگ مــادهای کــه همــراه ســه تول ـهي
نــر خــود بیــن درهانجیــر و ســیاهکوه تــردد
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میکــرد .ســه تولــه (اردالن ،ارســان و
اردوان) هماکنــون در درهانجیــر حضــور
دارنــد.
• موقعیــت اســتراتژیک درهانجیــر در
اســتان یــزد:
پناهــگاه حیاتوحــش درهانجیــر بیــن
چهــار منطق ـهي اســتان یــزد ،کــه تصاویــر
متعــددی از یوزپلنــگ در آنهــا گرفتــه
شــده ،مهمتریــن پــل ارتباطــی اســت .بــه
طــوری کــه تقریبــاً تمــام یوزپلنگهــای
اســتان یــزد از درهانجیــر عبــور کردهانــد
یــا در آن ســاکن هســتند .در حــال حاضــر
بیشــترین تعــداد یوزپلنــگ اســتان یــزد
(حداقــل  ۴یــوز نــر) در زیســتگاه درهانجیــر
حضــور دارنــد.
• مهاجــرت بیــن نایبنــدان و درهانجیــر:
آنچــه کارشناســان در مــورد کریدورهــا
و اهمیــت آنهــا بــرای بقــای یوزپلنــگ
آســیایی دریافتــه بودنــد بــا ثبــت یــک
مهاجــرت عظیــم دو چنــدان شــد .از
یــک یوزپلنــگ نــر کــه بــرای اولیــن بــار
در پناهــگاه حیاتوحــش نایبنــدان
تصویربــرداری شــده بــود ،حــدود  ۲ســال
بعــد در درهانجیــر و پــس از  ۶مــاه مجــددا ًدر
نایبنــدان تصویربــرداری شــد .ایــن موضــوع
اهمیــت جابهجایــی بــرای یوزپلنــگ را در
قلــب کویــر و نقــش اســتراتژیک ایــن
منطقــه را نشــان میدهــد.

در نقشــهي شــماره  ،۲جابهجاییهایــی را
کــه از ســال  ۱۳۸۹تــا  ۱۳۹۴در اســتان یــزد
از یوزپلنــگ مســتند شــده اســت مشــاهده
میکنیــد .اهمیــت درهانجیــر در بیــن ایــن
مناطــق مشــهود اســت.

چــرا «درهانجیــر» زیســتگاهی
شــکننده اســت؟

پناهــگاه حیاتوحــش درهانجیــر اهمیــت
بســیار بــاال و مطلوبیــت ویــژه ای بــرای
زیســت یوزپلنــگ در اســتان یــزد دارد؛ بــا
وجــود ايــن ،زیســتگاهی شــکننده اســت.
دالیــل ایــن امــر را مــی تــوان بــه طــور
خالصــه عنــوان نمــود:
• معــادن :کــوه هــای ایــن پناهــگاه قابلیــت
بهــره بــرداری بــرای معــدن دارنــد و بایــد
ي بــرای ایــن
ارزیابــی اختصاصــی و ويــژها 
نــوع فعالیتهــا در منطقــه صــورت گیــرد.
بــا توســعهي ناصحیــح فعالیــت معــادن
در حاشــیهي ایــن پناهــگاه ،دیگــر هیــچ
ضربهگیــری بــرای آن وجــود نخواهــد
داشــت.
• جــاده هــا :جــادهي یــزد -طبــس از
قلــب منطقــه عبــور کــرده و آمــار تلفــات
وحــوش در آن قابلتوجــه اســت .در ســال
هــای قبــل ،یوزپلنگــي براثــر برخــورد
بــا خودروهــای عبــوری در ایــن جــاده
از بیــن رفــت .شــايان ذکــر اســت کــه در
طــول ایــن جــادهي خطرنــاک هیــچ

وضعیت جابهجاییها از سال  ۱۳۸۹تا ۱۳۹۴بر اساس اطالعات دوربینهای تله ای

عالئــم هشــداردهندهي مناســبی بــرای
خودروهــای عبــوری وجــود نــدارد.
• شــترداری :شــترها بــا وجــود داشــتن
منابــع آب در حاشــیهي پناهــگاه ،بــه دلیــل
وجــود مرتــع مناســب داخــل زیســتگاه از
منابــع آب وحــوش تغذیــه مــی کننــد کــه
ایــن مســئله در تابســتانهای خشــک و
ک ـمآب دره انجیــر رقابــت نابرابــری را بیــن
شــتر و یوزپلنــگ پدیــد مــیآورد.
• خشکســالی :درهانجیــر بــه طــور کلــی در
ناحیــه ای خشـکتر از مناطــق مجــاور قــرار
گرفتــه اســت .مقابلـهي صحیــح و اصولــی با

خشکســالی هــای اخیــر در منطقــه نیازمنــد
ارزیابــی هــای مســتمر اکولوژیکــی اســت
کــه هــر گونــه دخالــت انســانی را بتوانــد
در جهــت پایــداری وضعیــت بــه کار بنــدد.
اگــر بــا نگاهــی غیراکولوژیــک دخالتــی در
منطقــه صــورت گیــرد ،مــی توانــد پایــداری
فعلــی را نیــز بــه خطــر بینــدازد.
• کمبــود نیــروی حفاظتــی :نیــروی
حفاظتــی ایــن منطقــه ،بــا توجــه بــه
وســعت و اهمیــت آن ،کافــی نیســت .بــا
وجــود تالشهــای شــبانهروزی محیــط
بانــان ایــن پناهــگاه ،در زیســتگاهی چنیــن
حســاس و مهــم ،مــیبایســت تعــداد
محیــط بــان بــه مراتــب بیــش از ایــن
باشــد.
ایــنهــا نمونــه هــای بــارزی از مشــکالت
ایــن منطقــه اســت .اگــر بــه هرکــدام از
ایــن خطــرات ویــژه نگاهــي جامــع و علمــی
صــورت نگیــرد و اگــر نــگاه مســئوالن مربوط
معطــوف بــه ایــن منطقــه نشــود ،امیدهــا
بــرای احیــاي یوزپلنــگ در اســتان یــزد و
زیســتگاه هــای جنوبــی بــا ســرعت زیــادی
خامــوش خواهــد شــد.

تصویر ثبتشده از یوز ماده و توله ها سال  ۱۳۸۹در سیاهکوه  -عکس از :جواد شکوهی
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گردشگری مسووالنه
در تاالب عشقآباد
حامد موسوی

گردشگریمسوالنه
میـان گردشـگری عـام( )Tourismو گردشـگری مسـؤوالنه یـا بـوم
گـردی( )Eco -Tourismمـرز حساسـی اسـت و آنچه باعـث حفظ یک
زیسـتگاه مـی شـود توسـعه «گردشـگری مسـؤوالنه» خواهـد بـود.
گردشـگری مسـؤوالنه ،طبیعت گردی با رویکرد عدم آسـیب رسـانی و
حفـظ گونـه های جانـوری و گیاهـی ،کمک بـه جامعه محلی یـا جامعه
میزبـان و ایجـاد انتفـاع برای ایشـان بـه منظـور حفظ محیط زیسـت و
تنـوع زیسـتی می باشـد .چگونـه می تـوان جامعـه محلی را کـه ممکن

اسـت از روی کـم اطالعی آسـیب هایـی به محیـط زیسـت وارد نمایند
و بـه دالیـل خـاص خـود ،راضـی بـه حضـور گردشـگران نباشـند را به
حامیـان و حافظـان اصلـی طبیعت مبـدل نمود؟
تاالب عشق آباد
تـاالب عشـقآباد در  ۲۵کیلومتـری مرکـز شهرسـتان ری ،در منطقـه
قلعـه نـو و مجاور روسـتای عشـق آباد قـرار گرفته اسـت .مسـاحت کل
تـاالب  185هکتـار شـامل دریاچـه و حوضچه هـا و زمین هـای اطراف
اسـت.
در حـال حاضـر عشـق آبـاد به منظـور پـرورش ماهی اجـاره داده شـده
اسـت!
"عشـق آباد" به دلیل وجـود دریاچه ،ثبت و مشـاهده حـدود  200گونه
پرنـده مهاجـر و بومـی ،جاذبه هـای تاریخی نزدیـک بـه آن و همچنین
مسـافت کـم تـا پایتخـت ،دارای پتانسـیل بسـیار باالیـی بـرای مطرح
شـدن به عنـوان یکـی از مقاصد گردشـگری اطـراف پایتخت اسـت.
قـرار گرفتن تاالب عشـق آبـاد در مسـیر ( )Corridorمهاجـرت پرندگان
سالهاسـت کـه ایـن دریاچـه مصنوعـی را بـه یـک زیسـتگاه مناسـب
بـرای پرنـدگان مبدل سـاخته اسـت.
ایـن تـاالب در هیـچ یـک از مناطـق چهارگانه تحـت حفاظت سـازمان
محیـط زیسـت جای نگرفتـه اسـت ،از طرفـی حضورپرنـدگان و تغذیه
برخـی از آنهـا از ماهـی هـای تحت پـرورش ،قطعـا به نفع مسـتأجری
که هـدف اصلـی او از اجاره دریاچـه ،پـرورش ماهی اسـت ،نخواهد بود.
این شـرایط منطقه را مسـتعد شـکار کنترل نشـده یا در بهترین حالت،
توسـعه گردشـگری عمومـی کنتـرل نشـده و نهایتـاً آسـیب و تخریب
زیسـتگاه مـی نماید .پس چـه انگیزه حفاظتـی برای مالـکان خصوصی

فالمینگو در تاالب عشق آباد -عکس از :بشیر شریف نیا
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نمای عمومی تاالب  -عکس از :از جمشید کریمی زاده

تـاالب و چه اهـرم کنترلـی بـرای حفاظت
آن منطقـه مـی تـوان در نظـر گرفت؟
پیوند اکوتوریسم با عشق آباد
باشـگاهپرنـدهنگـریایرانیـانکـهبـاهدف
توسـعه پرنـده نگـری ،آمـوزش ،آگاهـی
بخشـیعمومـیوحفاظـتاززیسـتگاههـا
توسـط عـده ای از عالقمنـدان ایـن رشـته
تأسـیس شـده اسـت ،معتقـد اسـت قـدم
هـایآهسـتهومنطقـیدرراسـتای آگاهی
بخشـی و همچنیـن منفعـت آفرینـی برای
ذینفعان تـاالب اقدامی پیشـگیرانه خواهد
بـود کـه مـا را از درمـان هـای آتـی بـی نیاز
خواهـد نمـود .در این راسـتابا بررسـیهای
به عمل آمده توسـط باشـگاه پرنـده نگری
ایرانیـان و پـس از مشـورت بـا صاحبنظـران و هـم چنیـن مذاکـرات
انجـام شـده بـا مسـتاجر تـاالب ،شناسـایی انتظـارات و دغدغـه هـای
ایشـان و نیز شـفاف سـازی خدمات گردشـگری مسـوالنه ،به این جمع
بندی رسـیدیم کـه اخـذ ورودی از گردشـگران ،که رویه ای مرسـوم در
تمـام دنیـا بـرای حفاظـت از مناطـق بـا ارزش و زیسـتگاه ها می باشـد،
نخسـتین گامی اسـت که برای ایجاد رویکرد گردشـگری مسـووالنه در
تـاالب ارائـه خواهد شـد .بدیهی اسـت در ادامه بـا اقداماتی سـاختاری،
امنیـت منطقـه و الزامـات یـک زیسـتگاه مناسـب تأمین شـود .حضور
پرندهنگـران و برگـزاری تورهـای تخصصـی پرندهنگـری بـا قواعـد
و اصـول خـاص ایـن رشـته گامـی مثبـت بـرای حصـول نتایـج دلخواه
خواهـد بـود.
توسـعه دیگـر جنبه هـای گردشـگری نظیـر قایق رانـی ،ایجـاد فضای

پیـک نیـک ،ماهیگیـری و  ...کـه بـه طـور غیـر کارشناسـی بـرای ایـن
منطقـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت گرچـه ممکـن اسـت از نظـر عـوام
مطلـوب به نظر برسـد اما آسـیب هـای احتمالی کـه آنها به ایـن منطقه
بـه عنـوان زیسـتگاه و مامـن پرنـدگان مهاجـر وارد مـی کننـد نیـاز به
بررسـی و اظهـار نظـر کارشناسـانه تـری دارد.
مـا نمیدانیـم چـه کمکـی میتوانیـم بـه فریدونکنارهـا ،هامـون هـا،
گاوخونـی هـا و دریاچـه ارومیـه هـا بکنیـم امـا معتقدیـم توسـعه
اکوتوریسـم و پرندهنگـری پایـدار در عشـقآباد باعـث حفاظـت آن
مـکان ارزشـمند خواهـد شـد.
بـر اسـاس آنچـه آموختـه ایـم و تجـارب کشـورهای پیشـرو در ایـن
زمینـه ،قاعـده بـر ایـن اسـاس اسـت کـه مطالعـات امـکان سـنجی بر
مبنـای آمایش سـرزمین توسـط مراجـع ذیربط بـر روی منطقـه انجام
گیـرد ،لیکن چـه کنیـم که جـای این
مطالعـات در ابـر پـروژه هـای ملـی
خالیسـت چه برسـد بـه این تـاالب .از
سـویی بـرای ایجاد یـک رویه حسـاب
شـده و مطالعاتـی ،دسـتمان خالـی و
بضاعتمـان انـدک اسـت.
اینکـه بهینـه تریـن حالـت تـاالب
بـرای داشـتن یک زیسـتگاه مناسـب
چیسـت جـای بررسـی و همـکاری
دسـت انـدر کاران و صاحـب نظـران
بـه عنـوان یـک اقـدام خیرخواهانـه را
دارد.
بـا مـا همـراه باشـید اگـر عملگرایـی
را مقـدم بـر هیجانـات و فرمایشـات
حاشـیه سـاز مـی دانیـد:
iranianbirdingclub.com

دم جنبانك سر زرد  -عکس از :از بشیر شریف نیا
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به استقبال «آفتاب»
بعد از پنج سال

گفتگو با دکتر ایمان معماریان
دامپزشک باغ وحش تهران

پویان بهنود

عکسها از :علیرضا شهرداری
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اردیبهشتماه  1389دو پلنگ ایرانی به روسیه منتقل
شدند و در عوض ،دو ببر سیبریایی از روسیه وارد
ایران شدند .در خبرها عنوان شد که این تبادل پلنگ
با ببر در راستای احیای گونههای ازدسترفتهی دو
کشور صورت گرفته است ،اما کارشناسان حیاتوحش
ایران ،در آن زمان ،با این ایده بسیار مخالفت کردند.
ببر سیبریایی که قرار بود در زیستگاه ببر مازندران
رهاسازی شود ،در باغوحش تهران سرنوشت چندان
خوبی پیدا نکرد .ببر نر براثر بیماری جان خود را از
دست داد و ببر ماده ،به دلیل اینکه مشکوک به
بیماری مسری مشمشه بود ،به قرنطینه منتقل شد.
اما یکی از داغترین خبرهای روزهای پایانی پاییز
 ،1394در بین عالقهمندان حیاتوحش ایران،
رهاسازی مادهببر سیبریایی از قرنطینه بعد از پنج
سال بود .هرچند این رهاسازی در واقع انتقال این ببر
از قرنطینه به محوطهی باز باغوحش بود.
برای دوستداران حیاتوحش تصور پنج سال حبس یک
ِ
زندگی
حیوان در فضایی به دور از شرایط مناسب
گونه وحشتناک و دردآور است .اینکه چرا این
قرنطینه پنج سال طول کشید و آیا نمیشد زودتر از
این کاری برای این گونهی ارزشمند کرد یا اص ً
ال چرا
این ببرها میهمان سرزمین ما شدند و سؤاالت بسیار
دیگری ما را بر آن داشت که با دکتر ایمان معماریان،
دامپزشک باغوحش تهران ،گفتوگو کنیم.

هدف از انتقال دو پلنگ ایرانی به
کشور روسیه و همین طور انتقال
ببرهای سیبریایی به ایران چه بود؟
در جریان پروژهی بازپروری پلنگ
قفقاز در جنوب روسیه ،روسیه دو پلنگ
نر از ترکمنستان وارد کرده بود و از ایران
نیز دو پلنگ ماده درخواست کرده بود.
در ازای دو پلنگ ایرانی که به روسیه
منتقل شد ،دو ببر سیبریایی نر و ماده
وارد کشور شدند که سرنوشت ببرها با
اتفاقاتی همراه بود.
چرا با وجود مخالفت بیشتر کارشناسان
با این انتقال بر این کار اصرار شد؟
ظاهرا ً در پی صحبتهای رئیسجمهور
وقت ایران و روسیه قرار این انتقال
گذاشته شده بود و رئیسجمهور ایران
هم قبول کرده بود این پلنگها به روسیه بروند .بعدتر متخصصان
محیطزیست متوجه این
پلنگها در شرایطی از
موضوع شدند و به این نتیجه
ایران رفتند که از قبل
رسیدند که این ،که پلنگ را
طراحی
برایشان فضایی
از طبیعت بگیریم و به روسیه
بدهیم ،ممکن است عملکرد
شده بود و یک پروژهی
درستی نباشد .چرا که پلنگ
هدفمند آغاز شده بود .با
وجود این ،یکی از پلنگهای ایرانی در طبیعت کشورمان
وضعیت مشخصی ندارد و اطالع
ایرانی در روسیه مرد.
دقیقی از جمعیت این گونه
نداریم .متخصصان احتماالً
خیلی فیالبداهه تصمیم گرفتند در عوض پلنگهای ایرانی ببر
سیبریایی بگیرند ،زیرا حدس میزدند از نظر ژنتیکی به ببر هیرکانی،
که در گذشته منقرض شده ،نزدیک باشد .صحبتهایی هم شد
مبنی بر اینکه ببر سیبریایی را میآوریم و در آینده در طبیعت احیا
میکنیم.
البتــه ایــن فرضیــه کامــ ً
ا غیرممکــن اســت .بــه علــت اینکــه اوالً،
ببرهــا زیرگونــهی ســیبریاییاند .ثانیــاً ببرهــای باغوحشــی ،کــه از
روســیه بــه ایــران آمدنــد ،هیچوقــت قابلیــت رهاســازی در طبیعــت را
نخواهنــد داشــت؛ حتــی در نسـلهای بعــدی .زیــرا امــکان رهاســازی
ببــر در طبیعــت راحــت نیســت .اصــ ً
ا ببــر شــباهتی بــا پلنــگ و
یوزپلنــگ نــدارد کــه در کنــار انســان زندگــی کنــد .بــا توجــه بــه
زیســتگاهها ،کــه انســانهای زیــادی در حاشــیهی آنهــا زندگــی
میکننــد ،ببــر حتمــاً تعــارض بســیاری بــا انســان خواهــد داشــت
ی اســت یــک انســان را بکشــد .چنیــن اتفاقــی باعــث
و فقــط کافــ 
میشــود کــه دیگــر هیچکــس بــه داشــتن ببــر در ایــران فکــر نکنــد،
چــون زیســتگاهش وجــود نــدارد .البتــه افــرادی کــه ببرهــا را بــه ایران
آوردنــد از ایــن موضــوع مطلــع بودنــد .ولــی در عمــل انجامشــده
قــرار گرفتــه بودنــد .دیگــر قــرار شــده بــود دو فــرد پلنــگ بــه روســیه
فرســتاده بشــود و امــکان بازپسگیــری آنهــا هــم وجــود نداشــت

و بایــد در قبالــش ،بــرای وجهــهی عمومــی ،ببرهــای باغوحشــی را
دریافــت میکردنــد .پلنگهــا در شــرایطی از ایــران رفتنــد کــه از
قبــل برایشــان فضایــی طراحــی شــده بــود و یــک پــروژهی هدفمنــد
آغــاز شــده بــود .بــا وجــود ایــن ،یکــی از پلنگهــای ایرانــی در
روســیه مــرد .متأســفانه زمانــی کــه ببرهــا بــه ایــران آمدنــد هیــچ
جایگاهــی برایشــان در نظــر گرفتــه نشــده بــود و هیــچ پــروژهی
ازقبلتعریفشــدهای هــم در کار نبــود.
دو پلنگ ایرانی ،که به روسیه فرستاده شدند ،از کدام منطقه
در ایران زندهگیری شده بودند؟
یکی از مینودشت استان گلستان و دیگری از سوادکوه استان
مازندران.
از زمانی که دو ببر سیبریایی از روسیه به ایران منتقل شدند چه
اتفاقاتی رخ داد؟
بنا به تصمیم سازمان محیطزیست ،ببرها به باغوحش تهران منتقل
شدند .شرایط باغوحش تهران در سال  ۱۳۸۸غیراستاندارد بود و در
آنجا از گربهسانان بسیاری ،مثل شیر آفریقایی ،نگهداری میشد.
ببرها هم در شرایط مشابه شیرها نگهداری شدند.
در آن زمان ،گربهسانان باغوحش عمدتاً از گوشت االغ تغذیه میشدند.
هیچگونه نظارتی هم از سوی سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت
محیطزیست وجود نداشت .متأسفانه یکی از همین االغها به بیماری
مشمشه آلوده بود .با توجه به اینکه مشمشه در ایران آمار باالیی دارد،
همیشه ممکن است این بیماری در باغوحش مشاهده بشود .تعدادی
از گربهسانان از گوشت االغ آلوده تغذیه کردند و متعاقباً بیمار شدند.
متأسفانه تعدادی از شیرها و همچنین ببر سیبریایی نر عالئم بیماری
مشمشه را نشان دادند .البته ،از آنجایی که آن زمان من دامپزشک
باغوحش نبودم ،فرضیهام این است که مشمشه در باغوحش تهران
وجود داشت؛ چرا که جز این نمیتواند رخ داده باشد .به طور کلی،
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متأسفانه در مدت این پنج
سال آزمایشی صورت
نگرفته است .در این مدت،
وزارت بهداشت تأکید
بر معدومسازی داشته،
ولی برخالف تصمیم این
وزارتخانه معدومسازی
انجام نمیشد! هیچ
بررسیای در خصوص
بیماری مشمشه بر روی
این ببر انجام نمیشده و در
حقیقت دلیلی علمی مبنی بر
معدومسازی این ببر وجود
نداشته است.

گرچه مشمشه میتواند
عالئم بسیار شدیدی داشته
باشد ،میان گربهسانان
بهراحتی کشنده نیست.
در بین همهی گربهسانان
آلوده به مشمشه ،فقط یکی
از شیرهای نر آفریقایی و ببر
سیبریایی نر تلف شدند که
آن هم به دلیل استفادهی
بیشازاندازهی کورتون و در
نتیجه ضعیف شدن سیستم
ایمنی بدن آنها بود .به خاطر
تلف شدن ببر نر ،ببر ماده
نیز مشکوک اعالم شد و در
نهایت سازمان دامپزشکی دستور قرنطینهی ببر را در فضایی کوچک،
خارج از باغوحش تهران ،صادر کرد .ببر ماده پنج سال در قرنطینه ماند.
بررسی وجود بیماری مشمشمه بسیار زمانبر بود ،زیرا در گونهی ببر
هیچ نمونهای از این بیماری در دنیا ثبت نشده بود .آزمایشی روی ببر
سیبریایی ماده انجام شد که امکان اشتباه در آن وجود داشته است.
همچنین احتماالً باکتری  Burkholderia malleiو بیماری مشمشه در
محیط وجود داشته و بنابراین سطح آنتیبادی این باکتری در بدن
ببر باال رفته بوده است .البته متأسفانه آزمایشها شفاف نیستند و
مشکالت زیادی دارند .پروسههای مختلفی طی شد .متأسفانه بعضی
لجبازیهای سازمانی دلیل در قرنطینه ماندن ببر بوده است .همچنین،
به خاطر مشترک بودن بیماری مشمشه بین حیوان و انسان ،وزارت
بهداشت برای پیشگیری از این بیماری و رعایت بهداشت عمومی اصرار
بر معدوم کردن ببر داشته .در سه سالی که بنده به عنوان دامپزشک
حیاتوحش به باغوحش تهران آمدهام ،بسیار تالش کردیم تا از نظر
علمی ثابت کنیم که ببر سیبریایی ماده عاری از هرگونه بیماری است و
بیشتر اوقات با مخالفت وزارت بهداشت مواجه بودیم .با توجه به اهمیت
حفاظتی این گونهی ببر در دنیا و ارزش ژنتیکی آن در باغوحشهای
دنیا ،از اتحادیهی باغوحشهای اروپا و همچنین انگلستان و استرالیا
پیشنهادهای مختلفی به ایران ارسال شد و با هم جلسات متعددی
داشتیم .ولی متأسفانه هربار به د ِر بستهی وزارت بهداشت میخوردیم

دو فصل نامه داخلی انجمن یوزپلنگ ایرانی 38

که اگر یکدرصد هم ببر آلوده به مشمشه باشد ،میتواند برای بهداشت
عمومی خطرناک باشد .البته مشخص بود ببر به این بیماری آلوده
نیست.
خوشبختانه در مهرماه  ،۱۳۹۴باالخره در آخرین جلسهای که با کمک
دکتر ماکنعلی ،دکتر رستمی و دکتر بازرگانی برگزار شد به شکلی
توانستیم ثابت کنیم ببر آلوده نیست .اگر هم مشکوک به مشمشه است،
اجازه بدهید در این زمینه آزمایشهایی انجام بدهیم که به نتیجهای
قطعی برسیم .خوشبختانه مجددا ً از ببر سیبریایی آزمایش بیماری
مشمشه گرفته شد .در آزمایش اولی که انجام شد ،تمام فاکتورها نشان
دادند که کام ً
ال پاک است .هیچگونه تیتراآنتیبادیای وجود نداشت،
هیچ آنتیژنی جدا نشد و کشت باکتری هم مثبت نبود .نتایج آزمایش
اول باعث شد آزمایشهای بعدی هم انجام نشود و مشخص شود که
مادهببر سیبریایی کام ً
ال سالم و عاری از بیماری مشمشه است .از دو سال
گذشته ،جایگاه استانداردی در باغوحش تهران ساخته شده بود که
موفق شدیم ببر را با سالمت به آنجا منتقل کنیم.
واقع ًا نیاز بوده پنج سال آزمایشهای متعددی روی ببر
انجام شود و یا این که وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی
میتوانستند با توجه با فاکتورهای منفی زودتر به این نتیجه
برسند؟
متأسفانه در مدت این پنج سال آزمایشی صورت نگرفته است .در این
مدت ،وزارت بهداشت تأکید بر معدومسازی داشته ،ولی برخالف
تصمیم این وزارتخانه معدومسازی انجام نمیشد! هیچ بررسیای در
خصوص بیماری مشمش ه بر روی این ببر انجام نمیشده و در حقیقت
دلیلی علمی مبنی بر معدومسازی این ببر وجود نداشته است .این
ببر از پنج سال گذشته هیچ عالمتی از بیماری مشمشه یا فاکتورهای
مثبت هیچ بیماری دیگری را نیز نداشته است .به جز آزمایشهایی که
اوایل قرنطینه انجام شد ،تا مهرماه امسال هیچ آزمایشی صورت نگرفته
بود .خوشبختانه در آزمایش اخیر فاکتورها نشان دادند که این ببر در
سالمت کامل و به دور از بیماری مشمشه است.
خیلی خوشحالکننده است که نتایج آخرین آزمایشها
نشاندهندهی سالمت «آفتاب» ،مادهببر سیبریایی ،هستند.
لطف ًا در خصوص محل نگهداری فعلی «آفتاب» و آخرین
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وضعیتش در باغ وحش تهران بفرمایید؟
«آفتاب» وضعیتش هر روز نسبت به روز قبل خیلی بهتر میشود .در
حالت استاندارد ،در باغوحش برای گربهسانان دو جایگاه وجود دارد:
جایگاه درونی و بیرونی ( )indoor and outdoorکه دومی ،به
دلیل مدیریت راحتتر جایگاه ،برای تغذیه و نظافت در نظر گرفته
میشود.
آفتاب در دو هفتهای که از قرنطینه به باغوحش تهران منتقل شده،
بههیچعنوان دوست ندارد به جایگاه
تلفظ«اولسیا» برای ایرانیها درونی منتقل بشود ،زیرا فکر میکند
شاید کمی سخت باشد
این جایگاه همان قرنطینه است .فع ً
ال
و ازاینبهبعد این ببر در
به علت اینکه در قرنطینه تحرکی
باغوحش تهران خواهد
نداشته و دور از نور خورشید بوده و
همچنین بدون شک کمی کمبود
بود و بازدیدکنندگان
ویتامینهای مختلف دارد ،اندامهای
و طرفداران خودش را
خلفیاش کمی ضعیفاند .ولی در
خواهد داشت .همچنین،
حال حاضر از دارو استفاده میکند
پنج سال آفتاب را ندیده
و روز به روز هم در حال بهبود است.
بود .به این دالیل تصمیم
وضعیت راه رفتنش بهتر شده و بیشتر
گرفتیم نامش را آفتاب
غذا میخورد .ولی هر چهقدر هم که
بگذاریم.
غذا بخورد ،تا وقتی تحرک نداشته
باشد ،به عضالتش کمکی نمیشود .به
همین دلیل ،شکار زنده در اختیارش
قرار میدهیم تا اندامهای خلفیاش برای تحرک بیشتر تقویت بشوند و
خوشبختانه خیلی سریع در حال پیشرفت است.

شــجاع در زبــان روســی ،را در اســتاربوکای.ای.پــی .ثبــت کردهایــم.
تصمیمگیــری دربــارهی آفتــاب بــا اتحادیــهی باغوحشهــای
اروپــا و همچنیــنای.ای.پــی .ببــر ســیبریایی اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه آفتــاب در حــال حاضــر حــدودا ًده ســاله اســت ،شــاید ایــن
ســازمانها تصمیــم داشــته باشــند از آن بــرای تقویــت ژن ببرهــای
ســیبریایی باغوحشهــای دنیــا اســتفادهی ژنتیکــی بکننــد .بــا
توجــه بــه تصمیــم اتحادیــهی باغوحشهــای اروپــا وای.ای.پــی.
ببــر ســیبریایی و اینکــه باغوحــش تهــران هــم در حــال طراحــی
جایــگاه و گســترش جایــگاه ببرهــا اســت ،یــک ببــر نــر ســیبریایی
بایــد بــرای جفتگیــری بــا آفتــاب بــه باغوحــش تهــران منتقــل
شــود.
در صــورت موفقیــت جفتگیــری ببــر نــر ســیبریایی و آفتــاب ،تولــه
ببرهایــی کــه بــه دنیــا میآینــد مســتقیماً زیــر نظــر اتحادیــهی
باغوحشهــای اروپــا وای.ای.پــی .ببــر ســیبریایی خواهنــد بــود
و آنهــا در خصوصشــان تصمیمگیــری خواهنــد کــرد.

تصمیم باغوحش تهران دربارهی آفتاب چیست؟
از زمانــی کــه در قرنطینــه بــود ،از اتحادیــهی باغوحشهــای اروپــا
نامــهای داشــتیم مبنــی بــر اینکــه ایــن ببــر از لحــاظ ژنتیکــی
ارزش بســیاری دارد .بعــد از ایــن مــدت و از زمانــی کــه بــه باغوحــش
تهــران منتقلــش کردهایــم ،شــمارهی میکروچیــپ و همچنیــن اســم
جدیــدش ،آفتــاب ،و اســم قبل ـیاش« ،اولســیا» بــه معنــای زیبــای

دلیلنامگذاریمادهببرسیبریاییاز“اولسیا»بهآفتابچیبود؟
تلفــظ “اولســیا» بــرای ایرانیهــا شــاید کمــی ســخت باشــد
و ازاینبهبعــد ایــن ببــر در باغوحــش تهــران خواهــد بــود و
بازدیدکننــدگان و طرفــداران خــودش را خواهــد داشــت .همچنیــن،
پنــج ســال آفتــاب را ندیــده بــود .بــه ایــن دالیــل تصمیــم گرفتیــم
نامــش را آفتــاب بگذاریــم.

پلنگ ایرانی در آغوش« پوتین » رییس جمهور روسیه
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شکار غیرقانونی در پارک ملی گلستان

عطیه تکتهرانی

شکار غیرقانونی همواره خسارتهای
جبرانناپذیری به حیاتوحش ایران
وارد نموده است .پارک ملی گلستان نیز
از این قاعده مستثنی نیست و همواره به
دلیل اهمیت باالی تنوع زیستی ،مورد
بهرهبرداریهای غیرقانونی ،از جمله شکار،
قرار گرفته است .مؤسسهی حیاتوحش
میراث پارسیان از پنج سال پیش مطالعه روی
پلنگهای پارک ملی گلستان را آغاز نموده و
در آن از طریق دوربینگذاری ۲۴ ،فرد پلنگ
شناسایی شده است.
در این دورهی دوربینگذاری از تعداد باالیی
شکارچی محلی عکسبرداری شده که به
معنای ناامنی منطقه است .به سرقت رفتن
 ۲۴دستگاه دوربین تلهای و بازگشت تعدادی
از آنها توسط شکارچیان ،گواهی بر این
ادعاست .تهدید شدن گونههای علفخوار
و به دنبال آن گوشتخواران بزرگجثه ،از
جمله پلنگ ،به دلیل ناامنی و شکار علت
شکلگیری این مطالعه« ،انگیزههای شکار
غیرقانونی در پارک ملی گلستان» ،بوده
است.
در این پژوهش کیفی ،با  ۱۵نفر از
معروفترین شکارچیان پارک در  ۸روستا
مصاحبه و گفتوگو شد .شکارچیان مخاطب

مصاحبهها در محدودهی سنی  ۳۰تا ۶۹
سال بودند و اکثریت آنها شغلی غیر از شکار
داشتهاند .در نتیجهی گفتوگوها ،انگیزهی
شکار غیرقانونی در پنج دسته قرار داده شده
است که هیچکدام به تنهایی عامل شکار نبوده
و با یکدیگر همپوشانی دارند :فقر ،تفریح و
خوشگذرانی ،شکار برای بازار ،سنت یا شکار
از روی عادت و شکار برای انتقام از محیطبانان
که مخربترین نوع شکار است.
گاهی هر پنج دسته دستبهدست هم
میدهند و فرد را به شکار وامیدارند و گاهی
چهار عامل اول با عامل انگیزشی انتقام،
مجددا ً روشن میشوند .با کمی توجه به
دالیل شکار میتوان فهمید که بیشتر این
افراد مالحظاتی اقتصادی و اجتماعی دارند
و نمیتوان با زور جلوی آنها را گرفت.
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بیستوچهارمین سمینار حیاتوحش،
با محوریت انگیزههای شکار
غیرقانونی و خرس سیاه بلوچی
در ایران ،با حضور عالقهمندان و
کارشناسان برگزار شد.

نکتهی مهم دیگر آن است که تصویری که
شکارچیان از مدیران پارک دارند ،خیلی
میتواند روی عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
بنابراین اعتمادسازی ،ایجاد حس تعلق در
شکارچیان ،اشتغالزایی ،ایجاد تفریح و
کنترل بازار میتواند در کنترل و کاهش شکار
غیرقانونی در پارک ملی گلستان تأثیرگذار
باشد.
عکس از :شیدا عشایری

عکس از :عطیه تک تهرانی

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

استان کرمان

در سال  ۱۳۸۷در منطقهی زریاب ،در جنوب
استان کرمان ،از خرس سیاه فیلمبرداری
میشود که شروعی است برای انجام پروژهای
مطالعاتی و پژوهشی بر روی این گونه که تا
سال  1390ادامه مییابد .این پروژه روی
شناسایی زیستگاههای خرس سیاه در استان،
رژیم غذایی ،تعارضات ،مطلوبیت زیستگاه و
برآورد تراکم گونه کار کرده است.
بیشترین مواد غذاییای که خرس در فصل
بهار استفاده میکند بنه و پس از آن گیاهان
علفی و حشرات بوده است .در فصل تابستان،
از محصوالت باغی بیشتر استفاده میکند
و بعد از آن بنه .همچنین در پاییز نیز بنه
باالترین جایگاه را در رژیم غذایی او دارد.
مطالعات مطلوبیت زیستگاه نشان داده است
که بیش از  ۴۰درصد منطقهی موردمطالعه
برای خرس سیاه مطلوب به حساب میآید.
در مدت مطالعه ،شش مورد حملهی خرس
به انسان اتفاق افتاده که دو نفرشان زن و بقیه
مرد بودهاند .مصاحبه با افراد محلی نشان
داده است که بیشترین زمان برخورد انسان

عکس از :هادی فهیمی

با خرس ،فصل تابستان است که خرس سیاه
برای استفاده از مواد غذایی باغها به آبادی
نزدیک میشود.
مهمترین دستاوردهای این پروژه معرفی
چهار منطقهی تحتمدیریت با اولویت
حفاظت از خرس سیاه در استان کرمان،
آموزش محیطبانان و آموزش و مشارکت
نوزده همیار محلی بوده است.

استان سیستان و بلوچستان

از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۲پژوهشها به استان
سیستان و بلوچستان منتقل میشود که در
طی آن به تعارضات و رژیم غذایی پرداخته
شده است .از طریق نصب دوربینهای
تلهای و صحبت با جوامع محلی ،جمعیت
خرس بین  ۳۳تا  ۵۱فرد برآورد شده است.
مواد غذایی مصرف شده تقریباً شبیه رژیم
غذایی خرسهای کرمان بوده است که
بیشترین مقدار را میوهها ،مخصوصاً خرما،
سپس گیاهان علفی و بیمهرگان و درنهایت
مهرهداران تشکیل میدهند.
تعارض در این استان به دلیل معیشت ضعیف

عکس از :باربد صفایی

شدیدتر است و افراد به خسارتِ واردشده
واکنش بیشتری نشان میدهند .بیشترین
رویارویی در فصل تابستان و پاییز بوده
و میزان از دست دادن دام در فصل پاییز و
محصوالت کشاورزی در فصل تابستان
بیشتر بوده است.
پیگیری برای تعلق گرفتن بستههای حمایتی
به دامداران و کشاورزان خسارتدیده ،جلب
مشارکت جامعهی محلی شهرستان نیکشهر
با محوریت صنایع دستی بومی و رویکرد
حفاظت از این گونه از نمونه دستاوردهای
این پروژه بوده است.

استان هرمزگان

تیم دیگری در استان هرمزگان بین سالهای
 1388تا  1392مطالعاتی بر روی این گونه
انجام داده که شامل وضعیت پراکنش و
زیستگاهها ،تعارضات و رژیم غذایی است.
در هرمزگان رژیم غذایی را خرما و بعد از آن
زنبورها تشکیل میدهند و از دست دادن دام
و روبهرو شدن با خرس از مهمترین دالیل
تعارضهاست.

عکس از :مهدی چالنی
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شماره 22

رهگذری در نایبندان

سفری آموزشی تفریحی با هدف
کمک به محیط زیست

روستای متروکه علی آباد  -عکس از :محمد گائینی

حبیبه زیدآبادی

اطالع رسانی تور آموزشی انجمن یوزپلنگ
ایرانی ،زمینه سفر به دل کویر ایران ،جهت
بازدید از پناهگاه حیات وحش نایبندان شد.
مقصد شهرستان طبس در استان خراسان
جنوبی است .ویژگی خاص نایبندان
دورافتادگی کامل آن و محصور شدنش از
هر سو توسط کویر است .نایبندان منطقهای
با کمترین تعارضات انسانی و حداقل
فعالیتهای صنعتی و کشاورزی است و این
شرایط طبیعی نسبتاً بکری را برای جانوران
پناهگاه فراهمآوردهاست.
بهترین زمان برای سفر به دل کویر فصل پاییز
و ابتدای بهار است و ما در بهترین زمان در کویر
بودیم.سفرماازتهرانوباقطارشروعشدوادامه
راه در جاده راور به طبس با مینی بوس...
در توصیف کویر باید بگویم راهی دور در
افقی بی پایان که خورشید طالیی در دل آبی
آسمانش تابیدن بی مثالی دارد .تماشای این
چشم انداز در طبیعت برای من که در کنار کویر
زندگی کردم و هرگز این شگفتی خدا را به این
وسعتندیدهبودمهیجانانگیزترازهمسفرانم
بود و به این باور رسیدم که جاده های کویری با
تکدرختهایطاقوگزوگاهیباغهایپسته
دست کاشت انسان ،دل انگیزی خاصی دارد.
سمت دیگر جاده زرند به راور ،یکی از جاذبه
های زمین شناسی وجود دارد که به صورت
دیواره ای با الیه های رنگارنگ طالیی و قرمز
و کبود کنار هم ایستاده بودند که در یک قاب
از کادر دوربین جا نشدند .در نقاط مختلفی بر

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

ردپایجبیرهادرجنگلعراقی

کمی از ظهر گذشته بود که به جنگل عراقی
رسیدیم و با دو تن دیگر از همراهان تور و
میزبانمان آشنا شدیم .مرضیه خانم میزبان ما
برای ناهار کلهجوش آماده کرده بود و پس از آن
به میان جنگل رفتیم ،ردپای جبیر و نخلهایی
که محصوالتش فقط برای احشام مورد
استفاده قرار میگرفت ،فراوان بود و تک درخت
کهنسالی وجود داشت که میشد مانند خانواده
دکتر ارنست خانه ی درختی بزرگی داخل آن
ساخت! اینجا قرار بود جبیر ببینیم .هر چند
ردپاها تازه بود اما خود جبیرها را ندیدیم.
در جنگل عراقی چشمه آب گرم طبیعی از دل
سنگی جاری بود که به نیزاری ختم میشد .در
طول مسیر رسوبات گوگرد و نمک به رنگ های
سبز و زرد ،زیبایی خاصی به جویبار داغ این
جنگل میداد .غروب سرخ خورشید در دل
آسمان در کنار نخل های جنگل عراقی در
دوربین های ما ثبت شد.

شبکویر

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

دو فصل نامه داخلی انجمن یوزپلنگ ایرانی 42

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

روستایعلیآباد

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

ما سحر خیز تر بودند و آمده بودند تا باغ مرضیه
خانم را به تاراج ببرند ،آغاز کردیم.
مرضیه خانم در جلوی خانه خود باغی دارد که
مدتی است چراگاه حیات وحش منطقه شده
است .حیوانات را دوست دارد و بارها و بارها آن ها
را زبان بسته خطاب می کند اما در عین حال
عصبانی است که محصولش را از بین می برند.
از محیط زیست شاکی است و انتظار دارد
برایش کاری بکنند .چند بار عبارت حیوانات
محیط زیست را به کار می برد و گویا با آن ها هم
زیستیمسالمتآمیزیندارد!
ابتدای سفر " محمد گائینی" تورلیدر انجمن
برایمان توضیح داد که اقامت در علی آباد علی
رغم امکانات پایین دلیل مشخصی دارد .ما
قصد داریم با اجاره خانه و سفارش غذا و خرید
صنایعدستیازمرضیهخانموهموالیتیهایش
به آن ها نشان بدهیم که اگر این قوچ و میش
ها محصولش را خراب می کنند اما حضور
گردشگری که برای تماشای همین حیوانات
می آیند می تواند خسارت را جبران کند .حس
خوبی دارم از این که این سفر لذت بخش قرار
است برای مردم و حیات وحش این منطقه
مفیدباشد.

پیشبهسویدوربینها

همگی بدون استفاده از هر مادهی بو زایی مانند
کرم و عطر به دل پناهگاه حیات وحش رهسپار
شدیم ،محیطبان نیز همسفر ما شد .تا جایی

که می شد با مینی بوس رفتیم و در طی مسیر
همگی از پنجره ها بیرون را نظاره گر بودیم و
دوربین به دست که ناگاه قوچی با حداقل 17
میش در اطرافش بر روی بلندی ها دیدیم،
توقف کرده و با دوربین های عکاسی ،شکاری
و تلسکوپ این گله ی وحشی را در فصل
مستیشان نگاه میکردیم ،بار دیگر یک قوچ و
دو میش در کنار مینی بوس ما در حال دویدن
بودند که ناگاه از ما پیشی گرفته و عرض جاده
را فقط با یک جهش رد کردند ،به سرعت باد از
کوه باال رفتند و زمانی که احساس کردند زمین
زیر پایشان مکان امنی است توقف کردند.
پیاده روی خود را به سمت گردنه ای که یکی
از دوربین تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی در
آنجا کار گذاشته شده بود شروع کردیم .در
طی مسیر رد پای حیوانات متعددی را دیدیم
و صدای تیهو ،پرواز غراب ها و وزش باد تنها
موسیقی های مان بودند .در کنار درختی شاخ
های قوچی  12ساله که طعمه یوز شده بود
و شاخ های یک کل  7ساله ،دقایقی ما را به
استراحتواداشت.
باالخرهبهدوربین تلهایانجمنرسیدیم.چک
کردن حافظه دوربینی که از یک ماه پیش هر
گونه رفت و آمدی را در این منطقه ثبت کرده
بود بسیار هیجانانگیز بود ".آرش مودی" از
کارشناسان بیرجندی انجمن فایل ها را
روی تبلت ریخت و چندین قطعه  30ثانیه ای
فیلمبرداری از قوچ و میش و روباه و شاه روباه و

کبک را نظاره کردیم و به ناگاه با دیدن یوز در
قاب دوربین همگی با هیجانی فراوان فریادی
از شوق سردادیم .حضور باشکوه و  30ثانیهی
فراموش نشدنی در ساعت  7و 48دقیقه صبح
اول مهر  94به ثبت رسیده بود .حرکت به موقع
یوزپلنگ آسیایی و کادر مناسبی که یوز درون
آن قرار گرفت با پس زمینه ای از کوههای
اطراف و نور صبحگاهی این قطعه فیلم را
دیدنی کرده بود.
چهارمحیطبانبرایدومیلیون
هکتار!
در هنگام ناهار و صحبت با محیط بان منطقه
متوجه شدم ،این پناهگاه حیات وحش که
بیش از دومیلیون هکتار وسعت دارد فقط
 4محیط بان و تنها یک ایستگاه محیط بانی
دارد که هر دو نفر  6شبانه روز شیفت کاری
دارند و در ماه فقط  30لیتر سهم بنزین برای
موتورسیکلت خود برای گشت زنی دارند که
اگر بخواهند کامل گشت زنی کنند طی سه
روز این بنزین را می سوزانند .هیچ کدام اسلحه
ندارند و خوش شانسی شان این است که مردم
منطقهغریببهاتفاقطبیعتدوستهستندو
در همه حال در کنار محیط بانان هستند.
پس از صرف ناهار ،تمامی همسفران زباله های
خود را دوباره در کوله ها یا بر دست به همراه
خود به مینی بوس رساندند تا طبیعت بکر این
منطقه که در طول مسیر حتی یک تکه زباله
ندیدیمرابهمنزنیم.

آببنه

به سوی روستای بدون سکنه آب بنه رفتیم و
در بلندی کنار قلعه ی این روستا غروب زیبایی
را دوباره تجربه کردیم .شب هنگام و در منزل
مرضیه خانم کارشناسان انجمن به شناسایی
یوز پلنگی که فیلم آن توسط دوربین تله ای
ثبت شده بود پرداختند و با بررسی خالهایش
مشخص شد که یوز پلنگ نر به نام "پویان"
است که همیشه بین این جا و دره انجیر در
سفراست.
روز آخر سفر برای بازدید قلعه مک شور و
روستاینایبندراهیمیشویموپسازتماشای
ماسوله کویر ،راه بازگشت به سمت طبس و از
آن جا خانه و کاشانه خویش می گیریم.
دسته قوچ و میش ها  -عکس از :محمد گائینی
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جمعیتی بزرگتر از تصور اولیه

نتایج نخستین دور سرشماری پلنگها در شمالشرقی ایران
محمدصادق فرهادی نیا

بهار توفیقی

@WILDCRU/ICS/DOE/PANTHERA

در هر منطقه ،بهطور
متوسط  ۲۰تا  ۴۰دوربین
مختلف به مدت حداقل
دو ماه نصب میکنیم
تا بتوانیم تصویری
از وضعیت جانوران،
بهخصوص گوشتخواران،
مانند تعداد و جابهجاییها
بهدست آوریم

هر چیزی وقتی پسوند «ای رانی» م یگیرد
بالطبع ب رای ای رانیان معنی دیگری پیدا
م یکند .مث ً
ال این اواخر ماهوارهی ای رانی،
فضاپیمای ای رانی ،گوشی موبایل ای رانی
را داشتیم .یا پیش از آن تمدن ای رانی ،فرش
ای رانی ،غذای ای رانی ،زعف ران ای رانی ،باغ ای رانی،
اقلیم ای رانی و اینک ،پلنگ ای رانی .با اینحال،
دربارهی این گونهی جذاب کمتر بررسی دقیق
علمی صورت گرفته و ما حتی بهدرستی
نم یدانیم چه تعداد از آن را در ای ران داریم.
فقدان دانش علمی در این زمینه م یتواند
انجام هر گونه اقدام حفاظتی را با چالش روبهرو
کند ،زی را بدون دانستن جمعیت پلنگ و
نیازهای آن چهطور م یتوان ب رای برآورده شدن
نیازهای آن ب رنامهریزی نمود و درعی نحال
تأثیر اقدامات حفاظتی را بر جمعیت پلنگها
ارزیابی کرد؟ از همین رو ،پاسخ دادن به این
چالش دیرینه در قالب «پروژهی پلنگ ای رانی
در شمالشرقی ای ران» یکی از اهداف پ راولویت
ق رار گرفت تا بتوان به ارتقای حفاظت از پلنگ
در مناطق مختلف کمک نمود.

@WILDCRU/ICS/DOE/PANTHERA
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دوربی نهای تلهای؛ ابزاری حیاتی
برای کشف زندگی پلنگها

مشاهدهی پلنگها و سایر گوشتخواران در
طبیعت بسیار دشوار است و از همین رو،
ب رای کسب اطالعات دربارهی رفتار و جمعیت
به ف ّناوریهای پیشرفته نیاز داریم تا بتوانیم
ب رای حفاظت از آنها در طبیعت ب رنامهریزی
مؤثرتری بکنیم .یکی از این ابزارهای ارزشمند
دوربین تلهای است که اطالعات ارزشمندی
دربارهی موقعیت و رفتار پلنگها و سایر
گونهها در اختیار ما ق رار م یدهد .تصاویر
بهدستآمده از این دوربی نها موقعیت و مسیر
حرکتی جانوران را به ما نشان م یدهد و به
ما کمک م یکند بفهمیم که آیا تالشهای
حفاظتی توانستهاند نتایج اث ربخشی داشته
باشند.
در هر منطقه ،بهطور متوسط  ۲۰تا  ۴۰دوربین
مختلف به مدت حداقل دو ماه نصب م یکنیم
تا بتوانیم تصویری از وضعیت جانوران،
بهخصوص گوشتخواران ،مانند تعداد و
جابهجای یها بهدست آوریم .تالش م یکنیم
این ف ّناوری پیشرفته و رایج در دنیا را در هر
منطقهایکهامکانپذیرباشدبهکاربندیم،زی را

بدون اطالعات کافی امکان کسب اطمینان از
موفقیت ب رنامههای حفاظتی وجود ندارد.
تصاویر بهدستآمده را کارشناسان ما تجزیه
و تحلیل م یکنند .هر تصویر از پلنگ با سایر
تصاویر موجود در بانک عظیم تصاویر مقایسه
م یشود تا آن فرد شناسایی شود .پلنگها
دارای الگوی خالهایی هستند که مانند اثر
انگشت در هر فرد منحصر است .به این طریق
م یتوان تعداد آنها را کشف کرد .همچنین
تصاویر دارای زمان هستند ،پس الگوی زمانی
فعالیت این گونهها نیز قابل سنجش است.
بدون این تصاویر نم یتوان به درستی فهمید
کدام منطقه ب رای زیست پلنگها مناسب و
نیازمند حفاظت است.

محل اجرای پروژه

در فاز نخست این پروژه ،ب رای برآورد
جمعیت پلنگها ،دو پارک ملی سالوک و
ساریگل می زبان این تالش بودند .این مناطق
کوهستان یاند و عموماً از آب و هوای معتدل
نیمهخشکبرخوردارند.همچنین،اینمناطق
از زیستگاههای اصلی قوچ و میش اوریال در

مقایسهی خالهای پلنگها،
نتایجی باورنکردنی در
اختیار تیم پروژه قرار
داد .در پایان حداقل ۱۱
پلنگ مختلف در پارک
ملی ساریگل و  ۱۰پلنگ
در پارک ملی سالوک
تصویربرداری شد که در
نوع خود جمعیت بزرگی
محسوب میشود

شمالشرقی ای ران محسوب م یشوند و در
کنار آن ،کل و بز و خوک وحشی نیز زیست
م یکند .این سه گونه مهمترین طعمههای
پلنگ ای رانی ،بزرگترین گ ربهسان فعلی ای ران،
را در این مناطق تشکیل م یدهند.

نتایجمقدماتی

از اواخر مهرماه لغایت پایان آذرماه ،۱۳۹۴
تعداد  ۴۰دستگاه دوربین تلهای پیشرفته در
این دو منطقه نصب شد و در پایان بیش از
 ۲۰۰تصویر از پلنگها بهدست آمد .مقایس هی
خالهای پلنگ نتایجی باورنکردنی در اختیار
تیم پروژه ق رار داد .در پایان حداقل  ۱۱پلنگ
مختلف در پارک ملی ساریگل و  ۱۰پلنگ در
پارک ملی سالوک تصوی ربرداری شد که در نوع
خود جمعیت بزرگی محسوب م یشود .این
ی است که اکثر مناطق حفاظتشده در
درحال 
کشور جمعیت پلنگ کوچکتری دارند و به
ندرت از  ۱۰فرد ف راتر م یرود .نکتهی قابلتوجه
آ
ن است که محی طبانان و کارشناسان مجربِ
این مناطق انتظا ِر حضور  ۴تا  ۷پلنگ را در
منطقهی ساریگل داشتند ،درحال یکه
کونیم
جمعیت واقعی پلنگ در این منطقه ی 
ب رابر تصور عمومی بود .همچنین در سالوک
انتظار جمعیتی بالغ بر  ۹تا  ۱۳فرد م یرفت
که جمعیت بهدست آمده در این پژوهش با
آن منطبق است .نتایج مقدماتی این پروژه با
محی طبانان ،کارشناسان و مدی ران ادارهی کل
حفاظت محی طزیست خ راسان شمالی به
اشت راک گذاشته شده و دربارهی رهیافتهای
حفاظتی آن بحث شده است تا بتوان به
پیشبرد حفاظت از پلنگ و سایر گونهها در
این دو منطقه کمک کرد.

تشکر و قدردانی

جا دارد از همکاری صمیمانهی ادارهی
حفاظت محی طزیست شهرستان اسف راین
و ادارهی کل حفاظت محی طزیست خ راسان
شمالی و همچنین دفترهای حیاتوحش و
تنوع زیستی و مدیریت شکار و صید سازمان
حفاظت محی طزیست ب رای پیشبرد این
پروژه تشکر و قدردانی گردد .همچنین باید از
هم راه یهای آقایان فخ رانی ،فرجی ،م رادیان،
گ ریوانی ،باکنگ ،سجاد علی زاده ،زحمتی،
وهب علی زاده ،شاکری،رستگار ،منفردی،
حسینی،شاهم رادی ،احمدی ،فروغ زاده،
عفت شاهی ،ایمانی ،حسین زاده و سیرغانی
سپاسگزاری کرد.

برگزاری اولین
مسابقه عکس
دوربین تله ای
ایران
انجمن یوزپلنگ ایرانی اولین
مسابقه عکس دوربین تلهای ایران
با عنوان «پلنگها در قاب
تصویر» را برگزار میکند.
مسابقه دوربین های تله ای به
صورت اینترنتی برگزار می شود
و کاربران فارسی زبان در هر
نقطه ای از دنیا امکان رایدهی
به عکسهای منتخب را خواهند
داشت .طی این مسابقه ،بهترین
عکس های دوربین های تله ای که از
سرشماری پلنگها به دست آمده
است ،به رای عمومی گذاشته می
شود .برای شرکت در این مسابقه به
آدرس  Cameratrap.irمراجعه
فرمایید.

@WILDCRU/ICS/DOE/PANTHERA
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گرگها چگونه رفتار
رودخانه را تغییر
دادند؟

طبیعتــی بینظیــر و حیاتوحشــی غنــی اســت و انــواع گونههــای
گیاهــی و جانــوری منحصربهفــرد را در خــود جــای داده .امــا
گرگهــای یلواســتون داســتان دیگــری دارنــد .ایــن پــارک هرســاله
پذیــرای بســیاری از عالقهمنــدان حیاتوحــش اســت و گرگهــا از
مهمتریــن دالیــل جــذب گردشــگران بــه ایــن نقطــه هســتند .عــاوه
بــر آن ،مســتندهایی کــه از طبیعــت ایــن منطقــه تهیــه شــده در

احسان سلیمانی

پــارک ملــی یلواســتون ،واقــع در
شــمال ایــاالت متحــده ،یکــی از
غنیتریــن مناطــق بــه لحــاظ
حیاتوحــش اســت و اولیــن
منطقــهی حفاظتشــده در
سراســر کــرهی زمیــن شــناخته
میشــود .یلواســتون دارای

گلهی  ،8mileیکی از قدیمیترین گلههای حال حاضر در یلواستون  -عکس مربوط به :پروژهی تحقیقاتی گرگهای یلواستون

آبشار  ، canyonپارک ملی یلواستون  -عکس ازnps :
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تغییــر عادتهــای آنهــا بــود .گرگهــا بــه طــور طبیعــی در دامنـهی
بســیاری از کشــورها بــه نمایــش درآمــده و خــود باعــث افزایــش
کــوه ،بهویــژه در درههــا ،شــکار میکننــد و ایــن ویژگــی باعــث شــده
شــهرت ایــن گرگهــا شــده اســت .تعــداد قابــل توجــه گرگهــای
گوزنهــا دیگــر بــه مناطقــی کــه در آن بهراحتــی بــه دام گرگهــا
یلواســتون ،ظاهــر زیبــا ،وزن زیــاد و جثــهی بزرگشــان از جملــه
میافتنــد پــا نگذارنــد! بدینترتیــب بــا کــوچ گوزنهــا از درههــا و
ویژگیهــای آنهاســت .امــا ایــن تنهــا دلیــل شــهرت آنهــا نیســت!
نقلمــکان بــه ســمت ارتفاعــات ،پوشــش گیاهــی ایــن مناطــق از نــو
بلکــه بازگشــت دوبــارهی آنهــا بــه طبیعــت اســت کــه ایــن گرگهــا
احیــا شــد و درختــان پــارک در بخشهایــی طــی شــش ســال پنــج
را تــا ایــن حــد محبــوب کــرده اســت .گرگهــا از ســال ۱۹۲۶
برابــر رشــد نمودنــد! درههــای بایــر بــه ســرعت تبدیــل بــه جنگلهــای
بــه مــدت هفتــاد ســال در طبیعــت منطقــهی یلواســتون منقــرض
انبــوه شــدند و ســپس نوبــت پرنــدگان مهاجــر بــود کــه ایــن جنگلهــا
شــدند ،تــا اینکــه ســال  ۱۹۹۵بــا تــاش بیوقفــهی مســئوالن
را بــرای مأمــن خــود انتخــاب کردنــد .جــدا از
پــارک و حمایــت همهجانبــهی دولــت مرکــزی
پرندههــا ،بــر جمعیــت ســگهای آبــی کــه
ایــاالت متحــده دوبــاره بــه طبیعــت بازگشــتند
پروژهی بازگرداندن
بــه خــوردن درخــت عالق ـهی بســیار دارنــد نیــز
و تابهامــروز هرســاله بــه تعــداد آنهــا افــزوده گرگها به یلواستون یکی از
افــزوده شــد .بــا افزایــش جمعیــت ســگهای
شــده اســت .پــروژهی بازگردانــدن گرگهــا بــه
سرشناسترین پروژههای
آبــی ،تعــداد آبگیرهایــی کــه میســازند افزایــش
یلواســتون یکــی از سرشــناسترین پروژههــای
حیاتوحش است؛ چرا که
یافــت .ایــن آبگیرهــا تبدیــل شــدند بــه مکانــی
حیاتوحــش اســت؛ چــرا کــه ایــن پــروژه عــاوه
این پروژه عالوه بر احیای
بــرای تجمــع مرغابیهــا ،ماهیهــا ،خزنــدگان
بــر احیــای نســل گرگهــا بــه رشــد ســایر
نسل گرگها به رشد سایر
و دوزیســتان .بــا رشــد گیاهــان ،بهویــژه تمشــک،
گونههــای منطقــه نیــز کمــک قابــل توجهــی
گونههای منطقه نیز کمک
خرسهــا بــه جــای درگیــری بــا گــرگ بــر ســر
نمــوده اســت.
در هفتــاد ســال غیبــت گرگهــا ،تعــداد قابل توجهی نموده است.
شــکار ،پــا بــه مناطــق جنگلــی گذاشــتند و از
گیاهــان تغذیــه کردنــد .بــا رشــد منظــم گیاهــان
گوزنهــای پــارک بــه طــور چشــمگیری
در درههــا ،از فرســایش خــاک کاســته شــد و
افزایــش پیــدا کــرد ،بهشــکلیکه حتــی بــا
درنتیجــه پیچوخــم مســیر رودخانههــا نیــز کمتــر شــد ،مجــاری
دخالــت انســان و شــکار مــداوم آنهــا از ســرعت رشدشــان کاســته
رودخانههــا باریکتــر شــد و بدینترتیــب ،آبگیرهــای بیشــتری
نشــد .گوزنهــا پوشــش گیاهــی منطقــه را بــا چــرای بیرویهشــان
شــکل گرفتنــد .ایــن امــر بــرای رشــد حیاتوحــش اهمیــت
تقریب ـاً از میــان بــرده بودنــد .بــا بازگشــت گرگهــا ایــن رونــد تغییــر
بهســزایی داشــت و اینگونــه شــد کــه گرگهــا رفتــار رودخانههــا
یافــت .گرگهــا بــا شــکار کــردن گوزنهــا کنتــرل جمعیــت آنهــا
را تغییــر دادنــد!
را در دســت گرفتنــد؛ بــه طوریکــه زادوولــد آنهــا نظــم طبیعــی
خــود را بازیافــت .تأثیــر بــه مراتــب مهمتــر گرگهــا بــر گــوزن

کشمکش گرگها و کایوتها ،امری طبیعی در یلواستون  -منبعanimaljam :
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شماره 22

پرواز یوزپلنگ ایرانی در آسمان

هم زمان با نهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی ،اولین
هواپیمای مسافربری با طرح یوزپلنگ آسیایی در آسمان ایران پرواز
کرد.
این حرکت فرهنگی توسط هواپیمایى معراج و با همکاری انجمن
یوزپلنگ ایرانی شکل گرفته است .هواپیمای  Airbus a320متعلق
به شرکت هواپیمایی معراج در طول شش ماه گذشته در خطوط
مختلف هوایی ایران به پرواز در آمده است.
هواپیمایی معراج در راستای مسئولیت هاى اجتماعی خود ،از زمستان
سال گذشته فعالیت های فرهنگی و آموزشی مشترک خود با انجمن
یوزپلنگ ایرانی را آغاز کرده و تا کنون در چندین شماره از نشریه داخلی
خطوط پروازی معراج نیز با نشر مطالب و عکس هایی از یوزپلنگ ایرانی
و حیات وحش ایران ،در جهت فرهنگ سازی عمومی تالش کرده
است.
خبر جدید این که دومین هواپیما نیز برای خطوط خارجی در نظر
گرفته شده است و در سفرهای نوروزی رونمایی می شود.
کاپیتان علی مهرآور ،معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی معراج ضمن
بیان این خبر تصریح کرد:
از چند ماه قبل روابط عمومی شرکت هواپیمایی معراج در راستای
پیگیری اهداف زیست محیطی خود در جهت حمایت از توسعه پایدار،
طراحی نقش یوزپلنگ ایرانی بر روی هواپیماهای مسافربری خود را
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پیگیری کرد.
وی با اشاره به نهایی شدن کار نقاشی یوزپلنگ ایرانی بر روی دو فروند
هواپیمای مسافرتی این شرکت اظهار کرد :در حال حاضر دو هواپیمای
ایرباس  320و ایرباس  600-300هواپیمایی معراج با استفاده از نقش
یوزپلنگ ایرانی پرواز میکنند.
مهرآور با بیان اینکه این طراحی برای نخستین بار در جهان اتفاق
میافتد اظهار کرد :در گذشته برخی ایرالینهای خارجی با طرحهای
موقت این گونه نمادها را به تصویر کشیده بودند اما هواپیمایی معراج
برای نخستین بار توانسته یک طرح دایمی برای این موضوع تصویب
کند.

دومین هواپیمای یوزپلنگی

رکورد گونهی غیربومی نوتریا در شمال ارسباران

بهنام قربانی

نوتریا ( )myocastro coypusگونهای ساکن در منطقهی آمریکای
جنوبی و نواحی کارائیب است ،با طول  42تا  63سانتیمتر .تنها گونه از
خانوادهی  myocastoridaeاست و در مناطق تاالبی و نواحی " آرام
رودها " زیست میکند .از گیاهان آبزی تغذیه میکند و معموالً در تمام
طولسالامکانتولیدمثلداردودرهرزایمانیکتادوازدهبچهمیزاید.
درششماهگیبالغمیشودومعموالًدراجتماعوگروهیزندگیمیکند.
نوتریا به کشورهای دیگر آورده شده تا از پوستش استفاده شود .در برخی
نواحی با سوءمدیریت و فرار این گون ه از اسارت ،در ناحیههایی از اروپا و
آسیا،بهصورتکلنیهایوسیعیپراکندگییافتهاند.

به احتمال زیاد ،به همین دلیل به کشور شوروی نیز آورده شده و از طریق
کشور آذربایجان وارد نواحی شمال و شمالغرب ایران شده است .عامل
اصلی بازدارندهی این گونه برای گسترش مناطق حضور ،یخبندانهای
دورهایدرنواحیزیستاینگونهاست.
طبق مشاهدات ذکر شده در راهنمای صحرایی پستانداران ایران،
نوشتهی مهندس هوشنگ ضیایی ،این گونه تابهحال در آستارا ،تالش،
جلفا و تاالب آقگول و حواشی رود ارس مشاهده شده است .این اولین
بار است که از آن در شمال ذخیرهگاه زیست کرهی ارسباران و اطراف
رودخانهیارسعکسبرداریشدهاست.
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شماره 22

نقش تکنولوژی در افزایش
کارآیی مناطق حفاظتشده

جمشید پرچی زاده

دوربین تلهای استتار شده در میان سنگها  -عکس از جمشید پرچی زاده

دوربینهــای تلــهای ابــزار ارزشــمندی
هســتند کــه میتواننــد اطالعــات مفیــدی
در مــورد گونههــای مختلــف جانــوری
و گروههــای متنــوع انســان از جملــه
محیطبانــان ،شــکارچیان غیرمجــاز،
مــردم محلّــی و گردشــگران در اختیــار
پژوهشــگران قــرار دهنــد .اطالعــات
مختــص گونههــای جانــوری عبارتانــد
از :غنــا (تعــداد گونههــا در محــل مــورد
مطالعــه) ،الگــوی حرکت ـی ،محــل زندگ ـی،
رنــگ ،جفــت داشــتن یــا نداشــتن ،فرزنــد
داشــتن یــا نداشــتن ،لنگیــدن (شــلیدن)،
ســایز ،اثــر زخــم و غیــره .اطالعات ـی کــه در
هــر دوی گونههــای جانــوری و گروههــای
ی مشــترک هســتند عبارتانــد از:
انســان 
توزیــع ،فراوانــی ،تراکــم و حضــور فصلــی.
ی نیــز بــا
تشــخیص گروههــای انســان 

مشــاهدهی گوناگونــی لباسهــا و داشــتن
یــا نداشــتن ســاح صــورت میپذیــرد.
اطالعاتــی کــه بــا اســتفاده دوربینهــای
تلــهای جمــعآوری میشــود ،بــرای
انجــام کارهــای حفاظتــی ،از اهمیــت
ویــژهای برخوردارنــد .چــرا کــه تخمیــن
جمعیــت در منطقــهای پهنــاور عملــی
اســت وقتگیــر و نیازمنــد نیــروی انســانی
فــراوان .لــذا ترجیــح پژوهشــگران بــر
آن اســت کــه ایــن عمــل را در منطقــهای
کوچــک انجــام بدهنــد و ســپس از
اطالعــات بهدســتآمده بــرای مناطــق
بزرگتــر اســتفاده کننــد .ایــن در حالــی
اســت کــه یکــی از نقــاط ضعــف اســتفاده
از ایــن دوربینهــا فاصلههــای طوالنــی
بیــن جایگاههــای دوربینهــای تلــهای و
همچنیــن نبــو ِد جــاده در برخــی مناطــق
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اســت.
نداشــتن اطالعــات کافــی ،در زمینــهی
ی گونههــای جانــوری و
بومشناســ 
ی ایــن حیوانــات را
عواملــی کــه زندگــ 
تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد ،موجــب
عــدم مدیریــت صحیــح میگــردد.
بنابرایــن ،یکــی از اهــداف اســتراتژیهای
حفاظــت از حیاتوحــش بــه دســت آوردن
ش در محافظــت
دانــش اســت بــرای تــا 
از گونههــای جانــوری .لــذا حفاظــت از
گونههایــی کــه از نظــر معیــار جهانــی
داخلــی ارزش

ی در ســطح
باارزشانــد ،ولــ 
ی از مهمتریــن مســائلی
پایینــی دارنــد ،یک ـ 
اســت کــه در محافظــت از تنــوع گونـهای در
عصــر حاضــر مطــرح میگــردد .مناطــق
ی از
حفاظتشــده در سرتاســر دنیــا یکــ 
مهمتریــن ابــزار حفاظــت از گونههــای

جانــوری و گیاهــی بــه شــمار میآینــد و
تأمیــن امنیــت ایــن مناطــق بــه مســئلهای
ی تبدیــل شــده اســت .در مناطقــی
حیاتــ 
کــه بهخوبــی مدیریــت میشــوند،
جمعیــت گونههــای جانــوری افزایــش
یافتــه و در نتیجــه میتــوان از کاهــش و
نهایت ـاً انقــراض حیوانــات جلوگیــری کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه کارآیــی ایــن
مناطــق بــه نــدرت مــورد ارزیابــی قــرار
میگیــرد .بــرای ارزیابــی بهتــر کارآیــی
مناطــق حفاظتشــده ،پاســخ بــه دو
پرســش زیــر الزامــی اســت:
 .1چــه تنــوع گون ـهای و بــه چــه انــدازه در
مناطــق حفاظتشــده وجــود دارد؟
 .2آیــا مناطــق حفاظتشــده بــه درســتی
مدیریــت میشــوند؟
بــرای پاســخ بــه ایــن دو ســؤال،
دوربینهــای تلــهای نقــش پررنگتــری
بــه خــود میگیرنــد .یکپنجــم
گونههــای پســتاندار دنیــا بــه علــت
فعالیتهــای انســان ،از قبیــل شــکار
غیرمجــاز و تخریــب زیســتگاه ،در
خطــر انقــراض قــرار گرفتهانــد .پاســخ
پســتانداران بــه ایــن فعالیتهــای انســان
تغییــر رفتــار و محیــط زندگــی خــود
اســت .یکــی از ایــن فعالیتهــا شــکار
غیرمجــاز نــام دارد و بــه ایــن صــورت تعریف
میشــود« :هــر عمــل تعمــدی کــه باعــث
نقــض قوانیــن ثبتشــده بــرای محافظــت
از گونههــای جانــوری میشــود ».ایــن
نــوع شــکار عمدت ـاً بــه دلیــل وجــود تقاضــا
بــرای پوســت جانــوران بــرای تهیــهی
قالیچههــای تزئینــی و پالتوپوســتهای
مردانــه و زنانــه و همچنیــن بــه قصــد تفریــح
صــورت میپذیــرد .شــکار غیرمجــاز
مهمتریــن خطــر بــرای بقــای گونههــای
جانــوری و آشــکارترین عامــل بــرای کاهــش
تعــداد گونههــای پســتاندار در مناطــق
حفاظتشــده محســوب میشــود.
ـد شــکار غیرمجــاز
کماثــر بــودن قوانیــن ضـ ّ
ن داشــته
مدیــران حیاتوحــش را بــر آ 
کــه بــه جــای مجازاتهــای شــدید ،روی
روشهــای یافتــن شــکارچیان غیرمجــاز
تمرکــز کنند.ایــن روشهــا عبارتانــد
ثبــت مــوارد زیــر:

شکارچیهای غیرمجاز در ایران

• شکارچیان و سگهایشان؛
• ابزارآالت شکار؛
• پوکههــای فشــنگ مــورد اســتفاده
بــرای تفنــگ؛
• صدای شلیکهای شنیده شده؛
• مواجهــه بــا شــکارچیان غیرمجــاز
مســلح ؛
• دســتگیر شــدن شــکارچیان غیرمجــاز
توســط محیطبانــان؛
تلههــای نصبشــده توســط
•
غیرمجــاز؛
شــکارچیان
• اطالعــات در زمینــهی توزیــع ،فراوانــی،
تراکــم و حضــور فصلــی شــکارچیان
غیرمجــاز توســط دوربینهــای
تلــها ی .
پیشــگیری از جرایــم حیاتوحــش
بــه امــری ضــروری بــرای جلوگیــری از
مبــدل
انقــراض گونههــای جانــوری
ّ
ی از
گردیــده و اینجاســت کــه بهرهجویــ 
تکنولوژیهایــی همچــون دوربینهــای
تلــهای ،نقشــی مؤثرتــر در محافظــت از
حیوانــات مناطــق حفاظتشــده بــه
خــود میگیرنــد و بــه خــودی خــود نیــز
در افزایــش کارآیــی ایــن مناطــق نقــش
بهســزایی ایفــا میکننــد .بنابرایــن،
دوربینهــای تلــهای قادرنــد بــه طــور
مســتقیم در نحــوهی مدیریــت صحیــح
مناطــق حفاظتشــده و در نتیجــه
پیشــگیری از انقــراض گونههــای جانــوری
نقــش داشــته باشــند.

راهاندازی کانال انجمن
یوزپلنگ ایرانی در تلگرام

شماره 22

کانال انجمن یوزپلنگ ایرانی در تلگرام جهت ارتباط سریعتر
و نزدیکتر با اعضای انجمن ،در سراسر دنیا ،راهاندازی شد.
بدینترتیب تمام اعضا میتوانند از طریق تلفن همراه خود و یا
کامپیوتر شخصی عضو این کانال شوند و در جریان رویدادها و
اتفاقهای انجمن قرار گیرند.
سعی خواهیم کرد با جدیدترین اخبار و اطالعات از یوزپلنگ
آسیایی و سایر گونههایی که در جهت حفاظت از آنها فعالیت
میکنیم در خدمت شما باشیم .ضمن اینکه این کانال اتفاقات
غیررسمیتر انجمن را نیز پوشش خواهد داد تا اعضا ،که صاحبان
اصلی انجمن هستند ،بیش از پیش در جریان امور این نهاد
مردمی قرار گیرند .آدرس کانال انجمن یوزپلنگ ایرانی در
تلگرام:
https://telegram.me/IranianCheetahSociety
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گالشی ها و حیات وحش
معرفی پیشه ای قدیمی

پیمان مقدس

یکی از مشکالت بزرگ حیاتوحش ایران در
سالهای اخیر همپوشانی چراگاه دامها با
قلمروی حیاتوحش است .شناخت هر چه بیشتر
و بهتر شغلهای سنتی و شیوههای قدیمی ،ولی
مرسوم در گوشهگوشهی ایرانزمین ،به پیدا
کردن راهحلهای مناسب برای کاهش این
تعارضات کمک خواهد کرد

گالش

گالـش بـه زبان گیلکـی همـان دامدار و یـا چوپان اسـت؛ با ایـن تفاوت
کـه در غرب مازنـدران گالشـی و دامـداری کام ً
ال بـا دانسـتههای ما در
مـورد پـرورش دام متفـاوت اسـت .جایـی کـه از آن صبحـت میکنیم
غـرب مازنـدران اسـت ،یعنـی دوهـزار و سـههزار و داکـو .هر سـه جز ِء
مناطـق کوهسـتانی و جنگلـی شهرسـتان تنکابناند.
گالشهـا جزء سـکنهی باسـتانی تنکابن هسـتند و شـغل اصلیشـان
ایـن اسـت که ،به شـکل سـنتی ،در مراتـع و جنگلهـا گاو و گوسـفند و
بـز پرورش بدهنـد .همچنین ،بـه کارهایی مثـل کشـاورزی و باغداری
نیـز میپردازنـد.
گالشهـا از لحاظ جسـمی بسـیار قدرتمندند .کمتر کسـی در جنگل و
کـوه توانایی همقدم شـدن با آنهـا را دارد .شـرایط زندگـی و دامداری
آنهـا بسـیار دشـوار اسـت .ییلاق و قشلاق و میانبنـد دارنـد .ییالق
آنهـا جـزء مرتفعتریـن نقاط ایـران و هممـرز با المـوت و طالقـان ،در
دوردسـتترین مناطق البرز ،اسـت؛ مناطقـی با ارتفاع بیـش از ۲۵۰۰
متـر و مراتعی مشـترک بـا کل و بز و کبـک دری!
زندگـی بسـیار سـاده و درعینحال سـختی دارنـد .غـذای یکنواختی
شـامل برنج و شـیر و ماسـت دارنـد کـه گهگاهی کـره نیز بـه آن اضافه
میشـود .اگـر گوسـفندی از کـوه پـرت شـود ،ذبحـش میکننـد
و بـا طبـخ مخصـوص خودشـان چلوگوشـتی بـا رویـهی ماسـت
میپز نـد .

دو فصل نامه داخلی انجمن یوزپلنگ ایرانی 52

کلوم ،خانه ییالقی

منزلشـان در ییلاق کلـوم ( )kolomنـام دارد .دیوارهـای سـنگی و
سـقف پالسـتیکی دارند و فرشـی محقـر و پاخـورده در آن پهن اسـت.
قسـمتی نیـز بـرای برههـای تازهمتولدشـده تعبیـه شـده کـه همیـن
فضـای محـدود را هـم تقسـیم میکنـد .همیشـه آتشـی زیـر کلـوم
برپاسـت و دود داخـل را احاطـه کرده اسـت .شـاید دلیل نبـودن کنه و
مگـس و پشـه همیـن دود باشـد.
گوسـفندان نیـز در اطـراف کلـوم هسـتند (مالنـگاه) .در بعضـی مراتع
آب و چشـمه وجـود نـدارد .ارتفـاع آنقدر زیاد اسـت که چـوب و هیزم
را نیـز بایـد از جنـگل بیاورند .مسـیر فقط مالرو اسـت .اینجـا اهمیت
قاطـر و اسـب در عصـر ماشـینی نمایان میشـود.
هـر سـرا (کل مجموعـهی دامـداری و مرتـع) ،بسـته بـه تعـداد دام و
میـزان تولیـد لبنیـات ،از یـک تا پنج اسـب و قاطـر دارد کـه وظیفهاش
حمـل مایحتـاج گالشـان اسـت.
اسـب و قاطـر هـر چنـد روز بایـد مسـافت چنـدده کیلومتـری تـا
نزدیکتریـن روسـتا را طـی کننـد .لبنیـات ببرنـد و مایحتـاج بیاورند.
بسـته بـه تعـداد دام و وسـعت مرتـع ،از سـه تـا پانـزده گالـش کار
مشـارکتی دامـداری را بـه عهـده دارنـد.
حضور گالشان در حاشیهی جنگل
بـا ویالسـازی و هجـوم شهرنشـینان بـه روسـتاها ،دیگـر آغلـی در
روسـتا وجـود نـدارد کـه جـای دام باشـد .بنابرایـن گالشـان مجبورند

دامهای خـود را در حاشـیهی جنگل و دور
از مناطـق مسـکونی نـگاه دارنـد.
گالشـی آداب و رسـوم خاص خـود را دارد.
ابـزار و لبـاس و غـذای مخصـوص دارنـد،
آواز و ترانههـای جالـب و دیرینـهای دارند.
گالشـان را کمتر کسـی میشناسـد .حتی
کمتر کسـی آنهـا را میبیند .کمتر کسـی
یـارای رفتـن بـه محـل کارشـان را دارد.
کمتـر کسـی بـه کلـوم آنهـا سـر میزند.
در دنیـای امروز ،کسـی از اهمیـت کار آنان
آگاهـی نـدارد و دیگـر کمتر به مشـکالت و
نیازهـای آنـان توجـه میشـود.
حیاتوحش
دامـداری در تنکابـن بـا همزیسـتی
حیاتوحـش عجیـن شـده اسـت .در
تمامـی فصلهـا در ییلاق و قشلاق و
میانبنـد اکثـر گونههـای وحشـی در
محـدودهی دامـداری قابل مشـاهدهاند .از
انـواع حشـرات و پرنـدگان کوچـک و بـزرگ گرفته تـا انـواع خزندگان
و مارهـای سـمی و غیرسـمی؛ تـا جایـی کـه معضـل افزایـش مارهای
سـمی ،مثـل افعـی البـرزی ،گریبـان دامـداران را در فصل ییلاق و در
مراتـع مرتفـع گرفتـه و سـالیانه باعـث تلف شـدن تعـداد قابلتوجهی
از دامهـا میشـود.
گالشـان محـل زندگـی و کسـب و کار خـود را از دیربـاز بـا گونههـای
گوشـتخواران بزرگجثـه از قبیـل پلنـگ و گـرگ و خـرس و لینکـس
و گربـهی جنگلـی تقسـیم کردهانـد .ایـن تقسـیم محـل زندگـی
بهناچـار مشـکالتی در پـی دارد.
هرازچندگاهـی حیوانـی بـه
گالشان محل زندگی
دامهـا حملـه میکنـد و تلفاتـی
و کسب و کار خود را
بـر جـای میگـذارد و متعاقبـاً
از دیرباز با گونههای
اعمـال تالفیجویانـهی گالشـان
گوشتخواران بزرگجثه
و صاحبـان احشـام گریبانگیـر
از قبیل پلنگ و گرگ و
حیـوان متعـارض میشـود.
خرس و لینکس و گربهی
اینجـا اسـت کـه بحـث جـدی
جنگلی تقسیم کردهاند.
تعـارض و راهکارهـای مدیریـت
این تقسیم محل زندگی
تعـارض پیـش میآیـد.
بهناچار مشکالتی در پی
مـکان قشلاق و میانبنـد
دارد .هرازچندگاهی
همپوشـانی زیسـتگاهی کاملی با
حمله
حیوانی به دامها
مـرال و شـوکا و گـراز دارد و مراتع
میکند و تلفاتی بر جای
ییالقـی دقیقـاً در شـکارگاهها و
زیسـتگاههای کل و بـز و پرنـدهی
میگذارد و متعاقب ًا
زیبـا و باابهـت کبـک دری واقـع
اعمال تالفیجویانهی
ا سـت .
گالشان و صاحبان احشام
گریبانگیر حیوان متعارض در حـال حاضر ،جمعیـت وحوش
رو بـه تنـزل گذاشـته ،ولـی
میشود.
بههیچعنـوان نبایـد از اهمیـت

وجود گالشـان در زیسـتگاه حیاتوحش غافل شـد .مسـئلهی کاهش
جمعیـت بحثـی جدیـد و مربـوط بـه
مکان قشالق و
چنـد سـال اخیـر اسـت ،ولـی شـیوهی
دامـداری و حضـور گالشـان در طبیعت میانبند همپوشانی
زیستگاهی کاملی با
قدمـت چندصدسـاله دارد.
همیـن تعـداد کـم حیاتوحـش مرال و شوکا و گراز
منطقـه بـا گالشـان ارتبـاط تنگاتنگـی دارد و مراتع ییالقی
دارد و شـناخت هـر چـه بیشـتر آنهـا و دقیق ًا در شکارگاهها
پیشهشـان میتوانـد کمـک زیـادی بـه
و زیستگاههای کل
حفـظ گونههـای منطقـه نمایـد.
و بز و پرندهی زیبا

و باابهت کبک دری
واقع است
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سیاهگوشهای
انگوران کجا هستند؟

انتشار نتایج نخستین

پژوهش میدانی پیرامون

لینکسهای ایران

ســیاهگوش یــا لینکــس اوراســیایی ،بــا وجــود پراکنــش وســيع در
دو قــارهی اروپــا و آســيا ،بهنــدرت در زیســتگاههای خــارج از اروپــا و
ســيبري مطالعــه شــده اســت .دانــش کنونــی از ســیاهگوش در ایــران
نیــز بــه معــدود ارزیابیهــای اولیــهی پراکنشــی محــدود میشــود
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کــه ،در چنــد ســال گذشــته ،از جمــعآوری گزارشهــای پراکنــده
و مشــاهدههای غیررســمی بهدســت آمــده اســت .هرچنــد ،بــر
اســاس مطالعــات مقدماتــی انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی ،پیشــنهاد
شــده اســت جمعیــت ســیاهگوش ایــران «آســیبپذیر» در نظــر
گرفتــه شــود ،در شــرایط کنونــی بهدلیــل
نبــود دادههــای حاصــل از پژوهشهــای
میدانــی امــکان هیچگونــه بــرآوردي از
وضعيــت حفاظتــي ایــن گربهســان در
ايــران وجــود نــدارد.
مجموعــهی حفاظتــی انگــوران در اســتان
زنجــان از معــدود مناطــق حفاظتشــده
در کشــور بــا گزارشهــای متعــدد حضــور
ســیاهگوش اســت و یکــی از زیســتگاههای
بالقوهمهــم ایــن گونــه در ایــران بــه شــمار
مــیرود .انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی ،در
فاصلــهی مهرمــاه  1388تــا اردیبهشــت
 ،1390نخســتین پایــش میدانــی پیرامــون
ســیاهگوش را بــا اهــداف ( )1ســنجش
اعتبــار گزارشهــای تأییدنشــدهی
حضــور ســیاهگوش؛ ( )2تخمیــن حداقــل
انــدازهی جمعیــت ایــن گربهســان؛ و ()3
بررســی نیازهــای حفاظتــی جمعیتــی
بالقــوه از ســیاهگوش در مجموعــهی
حفاظتــی انگــوران انجــام دادهاســت.
نتایــج ایــن مطالعــه در فصلنامــهی
علمی-پژوهشــی محیطزیســت جانــوری
انتشــار یافتــه اســت و اکنــون در دســترس
اســت.

چه خبر از چیتبال ها؟

همراهی چیتبالها با
کنوانسیون راهنمایان
گردشگری جهان
WFTGA2017
عکس ها از :مریم قرایی

«چیت بال» نام دو عروسک است ،یکی دلبر و
یکی کوشکی .ما بهشان می گوییم «چیتبال
دلبر» و «چیتبال کوشکی» .قرار هم نیست
فعال تعدادشان بیشتر از این باشد .حداقل تا
وقتی که این دو چیت بال بچه دار نشده اند.
بعدتر شاید تشکیل خانواده دهند و تعداد
چیت بال ها زیاد شود .دقیقا مثل کوشکی
و دلبر واقعی.
ماموریت چیت بال ها این است که سفر کنند
و به همه جا سر بکشند .چون کوشکی و دلبر
نمی توانند سفر کنند و در شرایط اسارت
نگهداری می شوند ،چیت بال ها به جایشان
سفر می کنند.
آن ها سفر می کنند به نقاط مختلف این کره
خاکی تا به انسان ها یادآوری کنند که هنوز
هستند و امید دارند به بودن و حیات...
این بار چیتبالها همسفر رکابزنان برنامه از
نوشهر تا بوشهر شدند تا با همراهی راهنمایان
گردشگری ایران ،آمادگی خود را برای
میزبانی نمایندگان راهنمایان گردشگری
جهان در ایران که زمستان سال آینده خواهد
بود اعالم کنند.
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گزارش کاملی از چگونگی خلق چیتبال ها،
رسالت آن ها و سفرنامه هایشان در یوزنامه
شماره  20آمده است.

 55دو فصل نامه داخلی انجمن یوزپلنگ ایرانی

معرفی محیط بانان زیستگاه یوز
از سال های نوجوانی مشغول به دامداری بوده و عالقه زیادی به حیات وحش و طبیعت داشته است .در حین دامداری،
آبشخورها و چشمه ها را برای استفاده حیات وحش الیروبی می کرده و از سال  1389به طور داوطلبانه با محیط
زیست شهرستان طبس همکاری خود را آغاز می کند.

محمدرضا رمضانی

 36ساله

اهل طبس

محل خدمت :پناهگاه حیات وحش دره انجیر

سابقه محیط بانی :ابتدای 1394

استعداد و توانایی اش در همان چندسال همیاری و اعتمادی که در
محیط زیست نسبت به او پیدا شد ،موجب شد تا ابتدای سال  1394که
اداره محیط زیست شهرستان اردکان در استان یزد برای جذب محیط
بان به دنبال فردی قابل اعتماد و سخت کوش بود ،محمدرضا رمضانی
از طبس را انتخاب کند.
به این ترتیب برگ جدید در زندگی محمدرضا رقم خورد و در پناهگاه
حیات وحش دره انجیر به عنوان محیط بان مشغول به کار شد .اتفاقی
که به گفته خودش از آن بسیار راضی است و تمام تالشش را در این
منطقه به کار بسته است.
اتفاقاتی که در حدود یک سال برای محمدرضا در منطقه دره انجیر رخ
داده برایش جالب بوده است .روزی از اولین مواجهه اش با رد یوزپلنگ
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تعریف میکرد " :با اینکه چندین سال در مناطق مختلف همیار بودم
و خودم دامدار بودهام ،اما روبرو شدن با رد تازه یوزپلنگ در رودخانه
که گویی فقط چند قدم جلو تر از من حرکت کرده بود حس عجیب و
ماندگاری برایم داشت".
اولین تجربه اش در دره انجیر برای دستگیری شکارچیان غیر مجاز را
اینگونه نقل میکند " :برای گشت زنی در کوه های جنوب درهانجیر
با موتور راهی شدم .برای اولین بار به این قسمت از منطقه آمده بودم.
در پای کوه ردپایی تازه دیدم .مشخص بود که مدت زیادی از آن نمی
گذرد ".پس جایی در کوه کمین کردم و همه منطقه را زیر نظر گرفتم.
بعد از کمی دوربینکشی ،دو نفر را دیدم که از روبرو به من نزدیک می
شدند .آنها من را ندیده بودند .متوجه شدم که تقریبا بین گله کل و بز
و شکارچی ها هستم!
محمدرضا ادامه می دهد" :چندین بار سعی کردم با پاسگاه تماس بگیرم
ودرخواست نیروی کمکی کنم اما آنتن نداشتم .شکارچی های با فاصله
ای نه چندان زیاد روبرویم نشستند و به سمت گله کل و بز که پشت سرم
بودند نشانه گیری کردند .با خودم گفتم چرا من باید تماشاگر این لحظه
باشم! ای کاش می توانستم کاری کنم اما متاسفانه چنین اجازهای
نداشتم .چندین تیر به گله شلیک و  2کل وحشی را شکار کردند .بیشتر
از این نمیتوانستم صبر کنم .به پایین کوه برگشتم ،با پاسگاه تماس
گرفتم و نیروی کمکی آمد .دوباره به سمت کوه رفتیم .با همکاران نقشه
ای کشیدیم تا شکارچی ها را به دام بیندازیم .نقشه ای که مو الی درزش
نمی رفت .بعد از مدتی عملیات آغاز شد و مثل چشم به هم زدن رفتیم
باالی سر شکارچی ها .یکی از آن ها فرار کرد و به کوه زد
اما فرد دیگر دستگیر شد و او به پاسگاه منتقل کردیم.
بعد از چند ساعت متوجه شدیم شخصی که فرار کرده
بود دچار مشکل جسمانی شده و نمی تواند از کوه پایین
بیاید .با توجه به اینکه آن محدوده بسیار سرد بود و آن
فرد هم تجهیزاتی با خودش نداشت احتمال مرگ برایش
وجود داشت؛ بنابراین با هماهنگی سرپرست منطقه ،من
دوباره راهی کوه شدم و آن شخص را در حالت نذاری پیدا
کردم و کمکش کردم که از کوه پایین بیاید".
به گفته مرتضی عزیزی ،رئیس اداره محیط زیست
شهرستان اردکان وجواد شکوهی ،سرپرست سابق
پناهگاه حیات وحش دره انجیر محمدرضا رمضانی
از ابتدای حضورش بسیار با ذکاوت ،کوشا و عالقمند
فعالیت کرده و برای این منطقه موثر است.

از آبشار ویکتوریا تا کرگدن سفید زامبیا!
تجربه سفر به زامبیا

ریحانه روحی

بدون شک سفر به افریقا برای
عاشقان حیات وحش ،رویایی
همیشگی است .ما هم از این قائده
مستثنی نبودیم و دل به دریا
زدیم برای رسیدن به این رویا...
مقصد ما زامبیا بود در جنوب
قاره سیاه ...طبیعت و حیات
وحش در کنار مردمان زامبیا
تجربه ای متفاوت بود...
خواستن و توانستن!

پس از بازدید از آبشار ویکتوریا ،راهی پارک ملی
 Mosi-oa-tunyaاز دیگر جاذبه های توریستی
شهر لیوینگ استون می شویم .در زامبیا برخالف
ایران ،نمی توان پیاده وارد پارک ملی شد و
ورود افراد حتما باید با ماشین های مخصوص و
راهنماهای پارک باشد.
تصورم از پارک ملی در آفریقا ،چیزی شبیه به
مستندهایی بود که دیده بودم؛ ساوان و گله های
بزرگ حیوانات .اینجا سرسبز بود با پوشش گیاهی
عالی پارک جنگلی .این پارک ملی گوشتخوار بزرگ
نداشت .انتظار دیدن حیواناتی مثل فیل ،زرافه،
بوفالو وکرگدن سفید را داشتیم .پرنده های مختلفی
دیدیم .ایمپال هم بسیار زیاد بود ،به حدی که بعد
از مدتی نه تالشی برای عکس گرفتن داشتیم و نه
توقف طوالنی برای بیشتر دیدنشان .دیدن ناگهانی
بوفالو هیجان انگیز بود .آرام و با ابهت نشسته بود و
خونسرد به ما نگاه می کرد .کمی جلوتر چند زرافه
دیدیم .دور بودند و خیلی واضح دیده نمیشدند.
هیچ یک از حیوانات از صدای ماشین نمی ترسیدند،
به عبور ماشین عادت کرده بودند ،می ایستادند،
تماشا می کردندو به محض اینکه از ماشین پیاده می
شدیم فرار می کردند .البته چون این کار مجاز نبود
فقط یکی از دوستان یکی دو بار برای عکاسی پیاده
شد که فایده ای هم نداشت.
در طول مسیر «ایمپال» و یک گونه زوج سم دیگر که
عکس ها از :حامد تیز رویان
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نامش «بوش باک» بود« ،گراز زیگیل دار» و
انواع پرنده ها را به وفور دیدیم .در حال خارج
شدن از پارک ،در نزدیکی جاده سه زرافه
در حال خوردن سرشاخه درخت ها بودند.
امنیتی که حیوانات حس میکردند خیلی
جالب بود.
وارد بخش دیگری از پارک شدیم که کرگدن
های سفید آن جا نگهداری میشدند .یک
محیط بان در این فاصله ما را همراهی کرد.
به این محیط بان و محیط بانانی که مسئول
نگهبانی از کرگدن ها بودند مبلغی جدا از
هزینه تور باید داده می شد .دیدن کرگدن
سفید از فاصله حدود  6متری فراموش
نشدنی است .محیطبان برایمان توضیح داد
که کرگدن سفید ( )White Rhinoدر اصل
کرگدن دهن گشاد ( )Wide Rhinoبوده که
به اشتباه در ترجمه از زبان آلمانی به انگلیسی
به این شکل در آمده است .سه کرگدن سفید
بودند ،دو کرگدن بالغ و یک بچه کرگدن.
یکی از کرگدن ها همان طور که مشغول
چریدن بودند ،در یک لحظه به ما خیره می
شد و چند قدمی جلو می آمد .با اینکه پشت
یک تنه افتاده درخت ایستاده بودیم ،باز هم
ترسناک بود .ایستادن پشت تخته چوب برای
امنیت بیشتر بود ،چون کرگدن نمی تواند از
روی آن بپرد .گورخرها را نیز از فاصله نزدیک
دیدیم ،بامزه و دوست داشتنی بودند ،حرکت
نمی کردند و به ما خیره می شدند ،شاید رفتار
دفاعی شان بود .از میان حیواناتی که دیدم
گورخر و کودو فوق العاده بودند و هنوز نمی
دانم کدام یک برایم جذاب تر بود.
در مسیر برگشت زمانی که دوباره وارد پارک
شدیم ،راهنما از ما پرسید که چه حیوان
دیگری میخواهید ببینید و ما گفتیم «فیل».
در کمتر از چند دقیقه دو فیل در مسیر جاده
مشغول خوردن برگ درخت ها بودند .راننده
سعی می کرد از فیل ها دور شود اما فیل به
ما نزدیک میشد و هیجان ما را زیادتر می
کرد .این هیجان زدگی و عقب رفتن ماشین
چندین بار تکرار شد تا نهایتا عبور کردیم و
رفتیم.
تنها حیوانی که میتوانستیم در این پارک
ببینیم و ندیده بودیم اسب آبی بود .دوباره
راهنما از ما پرسید که حیوان دیگری هست
که بخواهید ببینید؟ هنوز کلمه «اسب آبی»
را کامل ادا نکرده بودیم که راننده ایستاد و به

در طول مسیر «ایمپال» و
یک گونه زوج سم دیگر که
نامش «بوش باک» بود،
«گراز زیگیل دار» و انواع
پرنده ها را به وفور دیدیم.
در حال خارج شدن از پارک،
در نزدیکی جاده سه زرافه
در حال خوردن سرشاخه
درخت ها بودند .امنیتی
که حیوانات حس میکردند
خیلی جالب بود.
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سمت رود اشاره کرد .این اراده کردن و دیدن حیوانات حس لذتبخشی
داشت .حرفی از آن زده نشد ولی زبان مشترک تمام دنیا« خنده » نشان
از این حس مشترک داشت .راهنما این بار با افتخار پرسید"حیوان
دیگری هست که بخواهید ببینید؟" از اینکه توانسته بود تمام حیوانات
منطقه را به ما نشان دهد ،راضی و خوشحال به نظر می رسید .به دلیل
حسن وطن دوستی یا شاید رضایت از به انجام رساندن ماموریتش.

لوساکا

آشنایی با « بردزیل» در آبشار ویکتوریا باعث شد ما این بخش سفر را
طراحی کنیم .مرد میانسال زامبیایی به اسم بردزیل که ساکن لوساکا
بود و به ما پیشنهاد داد تا لوساکا را به ما نشان دهد.
بردزیل ما را به یک مرکز بازپروری شیر برد .در این مرکز از یک جفت
شیر زال نگهداری میشود و  4شیر آفریقایی هم در اسارت دارند.
شیرهای زال کامال دستی شدهاند و با انسان انس گرفتهاند اما شیرهای
دیگر هنوز به انسان عادت نکردهاند .به هرحال دولت اجازه رهاسازی
این شیرها را در زیستگاهشان نمیدهد.
دیدن« کودو» برای اولین بار آن هم از فاصله  1متری توصیف شدنی
نیست .زیبا بود و با ابهت .از بین انبوه شاخه های خشکیده به ما نگاه
میکردند و ناگهان ناپدید میشدند .استتارشان فوق العاده بود .طرفی
دیگر دیدن گلههای بزرگ گورخر آفریقایی و بوفالو و ایمپال حس در
آفریقا بودن را بیشتر میکرد.
بعد از سرخوشی های بسیار از دیدن حیوانات هیجان انگیز ،برای دیدن
اسب آبی راهی رودخانه کافوئه شدیم .منظره کنار رود سرسبز بود ،دم
غروب هوا خنک بود .صدای ساز و آواز باز هم به گوش می رسید .مردم
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آفریقا عالقه زیادی به موسیقی دارند .موسیقی های حیوانات به عبور
استون خیلی خوشحال بودم .شاید چون شهر را بیشتر
پر ضرب و آهنگ آفریقایی پیوسته همه جا شنیده می ماشین عادت کرده
میشناختم.
ایستادند
شد .در کشور زامبیا روزی  8ساعت برق قطع میشود .بودند ،می
آخریــن شــب گشــتی در کوچــه هــای لیوینــگ
اســتون زدیــم ،شــاید بــرای وداع ،رفتــن بــه نظــر
درشهر لوساکا که پایتخت بود ،از ساعت  12شب تا  8و نگاه می کردند .به
ســخت مــی رســید .بــه هاســتل برگشــتیم تــا
صبح ولی در بقیه شهرها زمانش متفاوت بود .به قدری محض اینکه از ماشین
وســایل را جمــع کنیــم .اســترس اضافــه بــار و اینکــه
گوش دادن به موسیقی جدی بود که قطع و وصل شدن پیاده می شدیم فرار
وســایلمان بیشــتر از فضایــی بــود کــه در چمــدان هــا
برق را میشد از صدای موسیقی فهمید .با شنیدن می کردند .البته پیاده
داشــتیم .باالخــره همــه چیــز جمــع شــد و صبــح روز
صدای موسیقی آفریقای اول صبح متوجه میشدیم که شدن ،مجاز نبود.
بعــد راهــی فــرودگاه شــدیم .در فــرودگاه مشــغول
برق وصل شده است .کنار رود هم از این قاعده مستثنی
صحبــت بودیــم .بحــث بــر ســر ایــن بــود کــه مــی
نبود و صدای موسیقی فضا را پر کرده بود.
توانیــم ادعــا کنیــم اولیــن ایرانــی هایــی هســتیم کــه ....در همیــن
با قایق موتوری به میان رودخانه رفتیم .کمتر از  5دقیقه طول کشید تا
حیــن یــک آقــای میانســال پرســید شــما ایرانــی هســتید؟!! در
یک اسب آبی را با بچه اش دیدیم .نفس میگرفت و سریع سرش را به
کانــادا زندگــی میکــرد و بعــد از دیــدن آفریقــای جنوبــی لــذت
زیر آب میبرد.
دیــدن آبشــار ویکتوریــا را از دســت نــداده بــود .بــه ایــن ترتیــب مــا
کمی جلوتر یک قایق کروز منتظر ما بود .از دوستان بردزیل بود .بردزیل
اولیــن ایرانــی هایــی نبودیــم کــه...
دوستان و آشنایان زیادی داشت .معلوم بود مرد سرشناسی است .غروب
خوشبختانه فاصله بین پروازهای برگشت کم بود .دقیقا بعد از رسیدن
رود کافوئه را هم از روی کروز دیدیم .لحظات ،واقعا لذت بخش و سرشار
به فرودگاه ژوهانسبورگ بود که واقعا احساس کردم نیاز دارم که هر
از آرامش بود .لطف و محبت بردزیل ناشی از حس وطن دوستی اش بود.
چه زودتر به خانه برگردم .در عین حال دلتنگ لیوینگ استون بودم و
کشورش را دوست داشت و دلش میخواست بهترین و زیباترین شکل
سفری که هنوز تمام نشده بود.
لوساکا را ببینیم.
نزدیک تهران توده ابر عجیبی روی شهر بود .حتی تصورش را هم
خورشید پشت ابرهای همیشه در صحنه آسمان آرام گرفت و یک روز پر
نمی کردم که حجم آلودگی زیر این توده ابر چقدر زیاد است .هوای
هیجان دیگر به پایان رسید.
خاکستری تهران بعد از  21روز دیدن آسمان آبی و هوای پاک هیچ
خوشایند نبود اما دیدن خیابان ها و کوچه هایی که میشناختم حس
روزهای آخر در لیوینگ استون
خوبی بود .به خانه رسیدم و سفر با یک دنیا تجربه به پایان رسید.
پایان سفر نزدیک بود .تنها  4روز به برگشت باقی مانده بود .به چوما
برگشتیم و برای آخرین بار اتوبوس های لیوینگ استون  -لوساکا
را سوار شدیم تا به لیوینگ استون برگردیم .ازبازگشت به لیوینگ
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کوکر یا باقرقره

رنگين کمان خوش آواز

مهدي جاللپور
عکس از :بهنام قربانی

کو َکــر (بــر وزن کوثــر) يــا باقِرقِــره يــا
ســنگخوارک پرنــدهاي اســت دانهخــوار
کــه زیســتگاه آن در ايــران مناطــق بيابانــي،
نيمــه بيابانــي ،اســتپي و نواحــي صخــره اي،
ريگزارهــايبيابانــي،زمیــنهــایکشــاورزی
و یــا بايــر وخشــک اســت .بــه طــور خالصــه
همســایه یوزپلنــگ هاســت!
«کرکـري» ،در جنوب
در کويـر مرکـزي ايران َ
غرب اسـتان هرمـزگان «خوتـوک» و در زبان
محلـي شهرسـتان الر «چگـور» ناميـده مـي
شـود .در هنـگام پرواز شـبیه کبوتر اسـت.

پرندهآرایشگر

اعتقـاد عمومـي مـردم بـر اينسـت کـه کوکر
بـا شـاپرک دم خـود هماننـد ميلـه سـرمه،
چشـم خود را سـرمه کشـي مي نمايد و شـايد
زيبايـي چشـمش بديـن لحـاظ باشـد.
کوکــر همچنيــن جــزو پرنــدگان پــر
صداســت چــه بــه هنــگام پــرواز و چــه
در وقــت دانــه چينــي و جفــت گيــري بــا
صدايــي شــبيه بــه غوغــو کــردن بــه نحــو
دلنشــيني آواز مــي خوانــد و روح دشــت و
آســمان را زنــده نگــه مــي دارد .باقرقــره هــا
را مــي تــوان يکــي از منابــع غذايــي پرنــدگان
شــکاري برشــمرد کــه در مناطــق بيابانــي
زندگــي مــي کننــد.

طراحی تانکر آب در زیر سینه

يـک اليـه پـر ميکروسـکوپي در زيـر سـينه
پرنـده وجـود دارد کـه عايـق سـرما و گرمـا
اسـت ،همچنیـن پرهـاي زيـر سـينه بـه طور
خاصـي بـراي حمـل و نگهـداري آب طراحی
شـده اسـت و بـه والديـن بـه خصـوص جنس
نـر ایـن امکان را مـی دهد کـه آب را بـه جوجه
ها که ممکـن اسـت کيلومترها دورتر باشـند،
برسـانند.
جنـس نـر در هنـگام نوشـيدن آب ،پرهـاي
سـينه خـود را در داخـل آب قـرار مـي دهـد و
در حـدود  20 -15ميلي ليتـر آب را انتقال مي
دهـدکـهدرنهايـتايـنآبتوسـطجوجهها
اسـتفاده مي شـود .جنس ماده هـم در هنگام
بـزرگ شـدن جوجه ها بـه جنس نـر در حمل
آب کمـک مي کنـد .باقرقـره ها مـي تواند آب
را تـا 60کیلومتـر دورتـر از منبـع آبـي ،انتقال
دهنـد.
کنترل حشرات و پراکنش گیاهان
باقرقرهـا بـا تغذيـه از حشـرات بـه تعـادل
جمعيـت آنهـا در طبيعـت کمـک مـي کنند.
ايـن پرنـده بـا خـوردن دانـه هـاي گياهـان و
دفع کردن آنهـا در مناطق دورتـر  ،به پراکنش
ايـن دانـه هـا کمـک مـي کننـد.
حمداله مسـتوفي مـورخ قرن هشـتم کوکر را
پرنـده اي زيـرک مي دانـد که تخم هـاي خود

را در شـن وماسـه مخفـي مـي کنـد و هنـگام
احسـاس خطـر از تخم هـاي خـود فاصله مي
گيـرد و بـا ايـنکار ،شـکارچی را از محـل النه
وتخمگـداري دور ميکنـد.
کوکرهـا تـک همسـر هسـتند .بعـد از تخـم
گذاری ،شـب هـا پرنده نـر و روزها پرنـده ماده
بـر روی تخـم مـی خوابد.

شیوهفرارازدستپرندگانشکاری

باقرقرهـا آسـيب پذيـري زيـادي در هنـگام
نوشـيدن آب دارنـد و بـا تعـداد زيـادي از
پرنـدگان فـرز بـر سـر آب حاضـر مـي شـوند
وباايـن روش پرنـده شـکارچي بـراي انتخاب
يـک پرنـده هـدف بـه مشـکل مـي افتـد و به
احتمـال زيـاد قبـل از نزديـک شـدن بـه گله
باقرقـره ها خـال به خال مي شـود و به اشـتباه
مـي افتـد .باقرقـره هـا بـراي فـرار از پرندگان
شـکاري و پسـتانداران و شـکارچيان از منابـع
آبـي کـه در اطـراف آنها پوشـش گياهـي زياد
وجـود دارد اجتنـاب مـي کنند.آنهـا بـراي
اسـتفاده از منابع آب سنتي مسـافت زيادي را
پـرواز مي کنند و نسـبت بـه منابع آبـي موقت
تمايـل کمتري نشـان مي دهند .ايـن موضوع
مي توانـد بخاطر جلوگيـري از بي آب شـدن و
تلـف شـدن در بيابانهـاي خشـک باشـد.
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saxicolor) in the Iranian Caucasus.

Bird Conservation International

Biological Conservation 191:770-
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انتشار خبرنامهی انگلیسی
دومین شمارهی خبرنامهی انگلیسیزبان انجمن یوزپلنگ ایرانی منتشر شد.
خبرنامهی انگلیسی انجمن یوزپلنگ ایرانی ویژهی متخصصان و کارشناسان و
مخاطبان بینالمللی منتشر میشود تا در جریان فعالیتها و تالشهای حفاظتی
صورتگرفته برای حیاتوحش ایران قرار گیرند.
در این شماره از خبرنامهی انگلیسی ،که بهار و تابستان سال  ۲۰۱۵منتشر شده،
آخرین اخبار شش ماه گذشته مرور شده است.
پیش از این خبرنامهی انگلیسیزبانی با عنوان «خبرنامهی پلنگ» در هشت شماره
منتشر شده بود .شمارهی جدید خبرنامه در  ۸صفحه به صورت االحسان محمدی
مقانکیر اختیار مخاطبان انگلیسیزبان و بر روی سایت انجمن قرار گرفته است.
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خزندگان

جابهجایی زیستگاه افعیهای کوهزی
Yousefi, M. et al. Upward altitudinal

پرندگان

Farhadinia, MS. et al. Leveraging

جمعیت جغد شاخدار در ایران

mountain vipers since the Last
Glacial Maximum. PLo S ONE
10)9): e0138087 (2015).

تقدیر از محیطبانان پارک
ملی کویر در جشنوارهي
سینما حقیقت
مستند «اشک سیاه» ،به کارگردانی فتحاله امیری ،با حضور جمعی
از محیطبانان پارک ملی کویر و تقدیر از آنان در جشنوارهي سینما
حقیقت رونمایی شد.
در این مراسم ،که با حضور گستردهي عالقهمندان و اعضای انجمن
یوزپلنگ ایرانی برگزار شد ،امیری با بیان اینکه محیطبانان عوامل
اصلی این مستند محسوب میشوند تعدادی از آنها را براي حضور
روی سن دعوت کرد و آنها در میان تشویق ممتد تماشاگران روی
سن رفتند.
در این جلسهي رونمایی همچنین هدایایی از طرف کارگردان
به محیطبانان اهدا شد که به گفتهي امیری در دورافتادهترین و
محرومترین نقطهي کویری مشغول به حفاظت از زیستبوم ایران
هستند.
کارگردان مستند «اشک سیاه» در توضیح کوتاهی دربارهي ساخت
فیلم گفت« :دوربینگذاری این مستند از سال  ۱۳۸۸و درست در زمانی
آغاز شد که در خبرها اعالم شد فقط یک قالده یوزپلنگ ایرانی در
پارک ملی کویر باقی مانده است .اما من احتمال میدادم چنین نباشد.
بنابراین تحقیق و پژوهش و دوربینگذاری را آغاز کردیم و کار تا سال
 ۱۳۹۳طول کشید».

پخش مستند زندهگیری پلنگ تندوره از تلویزیون هلند
و بلژیک

در جریــان زندهگیــری چهارمیــن پلنــگ ایرانــی در پــارک ملــی
تنــدوره ،یــک گــروه مستندســاز هلنــدی دو هفتــه گــروه را همراهــی
میکــرد تــا جزئیــات ایــن اتفــاق را ثبــت كنــد .ایــن گــروه هلنــدی
درحــال تهیـهي یــک مجموعـهي چندیــن قســمتی اســت دربــارهي
تالشــهای یــک دامپزشــک شناختهشــدهي هلنــدی ،بــه نــام ژاک
کانــدورپ.
حضــور ایــن تیــم هلنــدی منجــر بــه تولیــد دو اپیــزود  ۱۵دقیق ـهای
از ایــران شــد کــه در پاییــز  94از تلویزیــون هلنــد و بلژیــک پخــش
شــده اســت .بــه گفت ـهي آرتــور مــارس ،تهیهکننــدهي ایــن فیلــم،
جذابتریــن اپیزودهــای ایــن مجموعــهي هفــت فصلــي تابهحــال
ایــران بــوده و بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت.
محمــد فرهادینیــا ،مدیــر ایــن پــروژه و مدیــر بخــش پایــش انجمــن
یوزپلنــگ ایرانــی ،دراینبــاره میگویــد« :خوشــحاليم كــه در ایــن
پــروژه توانســتهایم در شناســایی جاذبههــای طبیعتگــردی
کشــورمان بــه بخشــی از مــردم اروپــا مؤثــر واقــع شــویم».

توجویپلنگایرانی»درنیویورک
درخشش«درجس 

نمایش مستند «کوشکی ،یک یوزپلنگ آسیایی»

کوشکی نام یوزپلنگی است که زمانی که توله بود به دام انسانها افتاد و
از آن پس زندگیاش دستخوش اتفاقات بسیاری شد.
فیلم «کوشکی ،یک یوزپلنگ آسیایی» ،در قالب مستند داستانی،
تصاویری کمتردیدهشده از زندگی کوشکی و محل زندگیاش را به
نمایش میگذارد.
اوایل زمستان امسال ،سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران میزبان
سعید آقایی ،کارگردان فیلم ،و جمع بسياري از اعضای انجمن بود تا
ضمن تماشای فیلم ،تجربیات و خاطرات سازندهي فیلم را از ساخت
آن بشنوند.

مســتند «در جســتوجوی پلنــگ ایرانــی» ،ســاختهي فتحالــه
امیــری و محصــول مشــترک مؤسســهي تصویــر حیاتوحــش
و انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی ،در پنجمیــن جشــنوارهي حفاظــت
حیاتوحــش نیویــورک بــه عنــوان بهتریــن فیلــم خارجیزبــان
انتخــاب شــد.
در ایــن جشــنواره کــه فیلمهایــی از کشــورهای کانــادا ،امریــکا،
بلژیــک ،ســوئد ،آلمــان ،انگلیــس ،نپــال ،هندوســتان ،اوکرایــن،
چــک و ....حضــور داشــتند ،در نهایــت ایــران جایــزهي فیلــم
برگزیــده را دریافــت کــرد.
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