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سبل  3131در پنبهگبه حیبت وحش میبندشت ،بب مشورت و مشبرکت محیط ببنبن و
نکتهای که اگر چه کوچک ،امب سرمنشب مشکل
مسئول منطقه متوجه یک نکته شدیم .
بسرگی در حفبظت از منطقه بود.
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کمپیه آب برای یًزَا چگًوٍ شکل گرفت؟
ػبل  3131دس پٌبّگبُ حیبت ٍحؾ هیبًذؿت ،ثب هـَست ٍ هـبسکت هحیط ثبًبى ٍ هؼئَل هٌطمِ هتَجِ یک ًکتِ
ؿذینً .کتِای کِ اگش چِ کَچک ،اهب ػشهٌـب هـکل ثضسگی دس حفبظت اص هٌطمِ ثَد.
اکثش هٌبثغ آة هٌطمِ ثِ ؿکل دػتی ٍ ثب تبًکش پش هیؿًَذ .الصم اػت یک ًفش ثِ ػٌَاى ساًٌذُ تبًکش ٍلت خَد سا
صشف آثشػبًی ثِ آثـخَسّب کٌذ .ایي یک ًفش کؼی جض یکی اص هحیط ثبًبى هٌطمِ ًجَد .ثِ ایي تشتیت ػوال ایي هحیط
ثبى اص فؼبلیتّبی حفبظتی خَد هبًٌذ گـت صًی دس هٌطمِ ثبص هیهبًذ .ثش اػبع صحجت ّب ٍ ایذُ ّبی هطشح ؿذُ
لشاس ثش آى ؿذ تب یک فشد دیگش ثشای آثشػبًی ٍ ساًٌذگی تبًکش اػتخذام ؿَد ٍ هحیط ثبى هزکَس ثتَاًذ ثِ فؼبلیتّبی
اصلی خَد ثپشداصد .ثٌبثشایي اص اثتذای ػبل  3131کوپیٌی ثب ػٌَاى آة ثشای یَصّب ؿکل گشفت.
ایي کوپیي دس اداهِ ی ثشًبهِ ثلٌذ هذتی اػت ثب ّویي ًبم (ثشًبهِ آة ثشای یَصّب) کِ اص ػبل  3133ساُ اًذاصی ؿذ تب
ثِ ثْجَد ٍضؼیت هٌبثغ آة ٍ آثشػبًی دس صیؼتگبُّبی یَصپلٌگ ثپشداصد.
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کمپیه ،چٍ اَدافی را دوبال می کىد؟ تا چٍ میسان مًفق بًدٌ است؟
اص ػبل گزؿتِ یکی اص افشاد هحلی ثِ ػٌَاى ساًٌذُ تبًکش اًتخبة ؿذ .ثشای پشداخت حك الضحوِ اٍ ثِ کوک ّبی هبلی
ػاللوٌذاى ًیبص ثَد ثِ ّویي دلیل اًجوي یَصپلٌگ ایشاًی دس ٍثؼبیت خَد صفحِ ای سا ثشای ایي هٌظَس لشاس داد تب
دٍػتذاساى ٍ حبهیبى حیبت ٍحؾ ثتَاًٌذ ثِ ساحتی هجلؾ حوبیتی خَد سا ٍاسیض کٌٌذ ٍ اص هیضاى پیـشفت کوپیي هطلغ
ؿًَذ.

اّداف کوپیي?
ایي کوپیي دٍ ّذف اصلی
داسد -3 :آصاد کشدى ٍلت
کبسی

هحیط ثبى جْت

حفبظت فیضیکی اص هٌطمِ -2
ثِ کبس گیشی یک فشد
ػاللوٌذ هحلی ٍ ایجبد
اًگیضُ ثشای هـبسکت هشدهی
دس ثحث حفبظت هٌطمِ.
کوپیي ،تا چِ هیساى تِ اّداف خَد دست یافتِ است؟
ثشای ّذف اٍل ،ثب جوغآٍسی حوبیت هبلی ٍ پشداخت دػتوضد حذالل  8هبُ ثِ ایي فشد هحلی ،هحیط ثبى کِ پیؾ اص
ایي ساًٌذُ تبًکش ثَد ،ثب فکشی آػَدُتش ثِ گـت ٍ کٌتشل هٌطمِ هیپشداصد.
ثشای ّذف دٍم ًیض صحجتّبی ػیذ ػلی سضَی صادُ (فشد هحلی هزکَس) ،جبلت تَجِ اػت:
 "هي از سال ;= 68تا  >9تِ طَر داٍطلثاًِ تا هحیط زیست ّوکاری هیکردم؛ اها تِ دلیل شغل دیگری کِداشتن ًویتَاًستن ٍقت زیادی تِ ایي هَضَع اختصاص دّن .از زهاًی کِ ترای آترساًی هٌطقِ ،دستوسد هیگیرم
خیلی خَشحالن کِ هیتَاًن اکثر زهاى خَدم را ترای کوک تِ هٌطقِ صرف کٌن ٍ از ایٌکِ فرد کارآهدی در
هیاًدشت ّستن احساس رضایت دارم".
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چرا پىاَگاٌ حیات يحش میاودشت؟
ایي هٌطمِ ٍالغ دس اػتبى خشاػبى ؿوبلی دس

پٌاّگاُ حیاتٍحش هیاًدشت

حبل حبضش اص هؼذٍد صیؼتگبُّبی صادآٍسی
یَصپلٌگ آػیبیی دس ایشاى ٍ جْبى اػت .دس
ػبلّبی اخیش ،ثِ طَس هؼتوش تصبٍیش ٍ
هـبّذات یَصپلٌگ هبدُ ٍ تَلِ دس ایي هٌطمِ
ثجت ؿذُ اػت.
هذیشیت ایي هٌطمِ ثب چبلؾّبی صیبدی سٍثشٍ
اػت .دس فصَل پش ثبساى داهذاساى صیبدی ،اص
هٌطمِ ثِ ػٌَاى هشتغ اػتفبدُ هی کٌٌذ .هٌبثغ آة
هٌطمِ هحذٍد اػت ٍ خـکؼبلی ثبػث ؿذُ تب
آَّّب ثِ ػَی صهیيّبی کـبٍسصی حبؿیِای
سٍاًِ ؿذُ ٍ تؼبسض صیبدی ثِ ٍجَد ثیبٍسًذ؛
توبم ایي ػختیّب سا دس حبلی فشض کٌیذ کِ هَتَس ػیکلتّبی هحیط ثبًبى اص ٍضؼیت هٌبػجی ثشخَسداس ًیؼت ٍ
ایي هٌطمِ ثِ ؿذت ثب هـکل کوجَد ًیشٍ هَاجِ اػت.
اًجوي یَصپلٌگ ایشاًی تالؽ هیکٌذ تب دس ّش صیؼتگبُ یَص ،الذاهی هؼتمین ثشای سفغ هـکالت اًجبم دّذ.

3

کمپین آب برای یوزها – گسارش سال دوم

آذر ماه 1395

امسال چٍ اتفاقی افتاد؟
ػبل گزؿتِ هجلؾ ػِ هیلیَى تَهبى ثِ ػشػت ٍ طی یک ّفتِ جوغ آٍسی ؿذ.
اهؼبل ثشای دٍهیي ثبس ،ایي کوپیي تَاًؼت طی هشداد هبُ 5 ،هیلیَى ٍ ّ 077ضاس تَهبى تَػط کوکّبی هشدهی جوغ
آٍسی کشدُ ٍ حمَق هبّیبًِ ثیـتشی ثشای ایي فشد هحلی تبهیي کٌذ .دس لجبل ایي هجلؾ ثیـتش ،ػیذ ػلی سضَی صادُ ثِ
جض آثشػبًی دس اهَس دیگش هٌطمِ ،هحیط ثبًبى سا یبسی هیًوبیذ.
اهب ایي کوپیي یک الذام همطؼی ًیؼت .تین اًجوي یَپلٌگ ایشاًی تالؽ هیکٌذ کوکّبی هبلی هشدم سا دس جْت
اجشای دلیك ٍ تبثیشگزاس دس حفبظت اص حیبتٍحؾ صشف ًوَدُ ٍ گضاسؽ دّی ّشچِ ثْتش ٍ هَثش تشی داؿتِ ثبؿذ.
ّوچٌیي اهیذٍاسین سًٍذ ایي الذاهبت حفبظتی ثشای ػبلّبی آیٌذُ ثب یبسی ػاللوٌذاى ثِ حیبت ٍحؾ کـَس ،هؼتوش
ثبؿذ.
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جذٍل صیش ،اًشطی ٍ ّضیٌِ صشف ؿذُ ثشای آثشػبًی ثِ آثـخَسّبی هٌطمِ سا ًـبى هیدّذ.
ردیف

هاُ

حجن آب تْیِ ٍ

تعداد رٍزّای

هسافت طی شدُ جْت

تعداد ًفر-ساعت

دستوسد فرد

تَزیع شدُ (هتر

آترساًی در هاُ

آترساًی (کیلَهتر)

کارکرد

آترساى (تَهاى)

هکعة)
6

اسدیجْـت

327

32

3177

327

057.777

2

خشداد

357

35

3077

357

057.777

8

تیش

277

27

2307

277

057.777

9

هشداد

357

35

3027

357

057.777

:

ؿْشیَس

37

3

3777

37

057.777

;

هْش

87

8

077

07

057.777

<

آثبى

57

5

157

57

057.777

=

آرس

57

5

157

57

057.777

5,000,000

* الزم بٍ ذکر است مبلغ  5,640,000تًمان در ایه کمپیه جمع آيری شد کٍ مايالتفايت مبلغ وُایی ي دستمسد فرد
آبرسان ( 5درصد کل مبلغ) بٍ َسیىٍ َای جاری اوجمه تعلق گرفتٍ است.
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دربارٌ اوجمه یًزپلىگ ایراوی
اًجوي یَزپلٌگ ایراًی یک هَػؼِ ؿیشدٍلتی صیؼت هحیطی ،هؼتمل ٍ ؿیشاًتفبػی اػت کِ اص ػبل  3187ثب ؿوبسُ
ثجت  31017ثِ صَست سػوی فؼبلیت خَد سا آؿبص ًوَدُ اػت .هأهَسیت ػبصهبًی هب ،حفبظت اص تٌَع صیؼتی ایشاى ثب
تأکیذ ثش گَؿتخَاساى ٍ صیؼت ثَمّبی آىّب ّوشاُ ثب دس ًظش گشفتي جَاهغ ثَهی ٍ هحلی اػت.
هب اػتمبد داسین کِ هشارکت هردم ٍ حفاظت از طثیعت ثذٍى یکذگیش اهکبى پزیش ًجَدُ ٍ دس توبهی فؼبلیتْب،
سٍیکشدی یکپبسچِ ٍ ػیؼتوی دس دػتَس کبس لشاس دادین .ایي هْن سا ثب اًجبم پظٍّؾّبی ػلوی هجتٌی ثش فٌبٍسیّبی
سٍص دًیب ثشای یبفتي ساُ حل هـکالت هَجَد ٍ آگبُ ػبصی ػوَم هشدم ،دس ػشتبػش کـَس ثِ خصَف دس اطشاف
هٌبطك حفبظت ؿذُ ثِ اجشا دسهیآٍسین.
ّوکبسی ػبصهبًی ثشای ثِکبسگیشی ّوِ ظشفیتّبی هَجَد دس ػطح هلی ٍ هحلی اص طشیك ثِ هـبسکت گشفتي ّوِ
دػت اًذسکبساى ثشای هب یک اصل هحؼَة هیؿَد ٍ تالؽ هیکٌین ثیـتشیي هؼئَلیتپزیشی اجتوبػی ٍ ؿفبفیت
کبسی سا دس فؼبلیتْبی خَد داؿتِ ثبؿین.
طی ًضدیک ثِ یک ٍ ًین دِّ اص فؼبلیتْبی هتٌَع ثشای حفبظت اص طجیؼت ایي ػشصهیي ،افتخبسات هْوی ثذػت آهذُ
کِ اًجوي یَصپلٌگ ایشاًی سا ثِ یکی اص پشافتخبستشیي ًْبدّبی ؿیشدٍلتی صیؼتهحیطی ؿشة آػیب ثذل ػبختِ اػت .اص
جولِ ایي جَایض هی تَاى ثِ جبیضُ هلی هحیط صیؼت ایشاى ( ،)3185ػیوشؽ جـٌَاسُ فیلن فجش ایشاى ( ،)3137آیٌذُ
ای ثشای طجیؼت اص دیَیذ اتٌجَسٍ دس ّلٌذ ( ٍ )2773جبیضُ ًؼل آیٌذُ ثشای حفبظت اص گشثِ ػبًبى آهشیکب ()2732
اؿبسُ ًوَدّ .ذف هب ،حفظ طثیعتی سالن ٍ پایدار ترای ًسل ّای آتی اػت.
تلفکغ723-11052553 :
Website: www.wildlife.ir
Email: Info@wildlife.ir

