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 برنامه پلنگ  .1

 

منطقـه شـكار    ،سازي جامعه محلي براي حفاظت از پلنگ در ناحيـه قفقـاز   ظرفيت« پايان پروژه ) الف

  »ديلمان –ممنوع درفك 

بـه   1393آغاز و در خرداد ماه  1390بهمن ماه پروژه از  اين
سـازي   درا بتدا پروژه به منظور آمـوزش و آگـاه  . اتمام رسيد

اما نتـايج  . حفاظت از پلنگ شكل گرفت جهتجوامع محلي 
داد مسئله حمله پلنگ به دام در  هاي اوليه نشان مي پيمايش

روستاهاي هدف پروژه، كـامال پررنـگ و جـدي اسـت، بـه      
پـروژه    شناسـي  همين خاطر تصميم به تغيير رويكرد و روش

شناسـي   به اين ترتيب استفاده از رويكرد و روش. گرفته شد
مشاركتي براي حل مسئله تعـارض، ادامـه مسـير پـروژه را     
تعيين كرد و مسئله مورد بررسي پروژه از حفاظت پلنگ بـه  

مـاموريتي كـه تـيم پـروژه     . مسئله خسارت گاو تغيير يافـت 
راي خود قائل بود در واقع تسهيلگري يك فرايند مشاركتي ب

ريـزي   گيري گفتگوها و برنامـه  شكل. بوده است، فرايند مشاركتي ارتقاي ظرفيت جامعه محلي براي مديريت تعارض با پلنگ
بـا   هـاي يكـديگر دربـاره مسـأله تعـارض      جمعي براي كاهش مسئله خسارت گاو، آشنا شدن مردم و محيط زيست با ديدگاه

هاي محلي بـراي   هاي دولتي براي كاهش مشكل خسارت گاو و درگير شدن پتانسيل گيري تعامل مردم با ارگان پلنگ، شكل
وحـش   هيجدهمين نشست حيات. هايي است كه در بستر اجراي اين پروژه شكل گرفته است رفع اين مشكل از جمله فرصت

  . اص يافتانجمن به ارائه تجارب و دستاوردهاي اين پروژه اختص
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 پروژه پلنگ در شمال شرقي ايران ) ب

دو فرد آنها ، در بخشهاي داخلي ايـن پـارك   . سه پلنگ نر بالغ در پارك ملي تندوره مجهز به گردنبندهاي ماهواره اي شدند
ه دكتـري  اين پـژوهش بـه عنـوان پايـان نامـ     . زنده گيري شده و اوايل مهرماه به فاصله چهار شب از يكديگر به تله افتادند

محمدصادق فرهادي نيا در رشته جانورشناسي ازسال گذشته آغـاز شـده و بـا همكـاري دكتـر ايمـان معماريـان و عليرضـا         
شهرداري به عنوان دامپزشك و دستيار آن، آرش محرمي به عنوان دستيار پـروژه و نيمـا عسـگري بـه عنـوان فيلمبـردار و       

نيز در مراحل ابتدايي به عنوان كارشناس تله گـذاري تـيم پـژوهش را     همچنين هومن جوكار. مستندساز درحال انجام است
  .همراهي كرد

  
برنا پلنگ نر جوان حدودا چهار تا شش ساله است كه ابتدا زنده گيري شد و پس از آن برديا، پلنـگ نـر هشـت تـا ده سـاله      

از طي مراحل بيهوشي و نصب گردنبند، هيچيك از دو حيوان آسيبي از تله ها نديده و پس . مسن تري مجهز به گردنبند شد
. نقاط بدست آمده از هر دو پلنگ نشان از جابجـايي مـنظم پلنـگ هـا در قلمـرو خـود دارد      . با سالمت محل را ترك كردند

  .سومين پلنگ با نام برزو در شمال پارك ملي تندوره زنده گيري و مجهز به گردنبند شد 1393همچنين در بهمن 
هايي كه از ديرباز درباره پلنگ ايراني و البته بسياري ديگر از گونه ها مطرح است، وسعت قلمـرو و   يكي از مهمترين پرسش
از گذشته قلمرو پلنگ ها را كوچـك در نظـر   . يعني در چه محدوده اي نيازهاي آنها برآورده مي شود. گستره خانگي آنهاست
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مـثال بسـياري از   . حفاظت شده تعـداد بـااليي پلنـگ دارد    مي گرفتند و برهمين اساس همواره گمان بر اين بوده كه مناطق
تـا زمانيكـه نـدانيم هـر پلنـگ چـه       . پلنگ براي اين منطقه قائل بودند 150تا  100محيط بانان قديمي پارك گلستان حتي 

ويـايي  وسعتي را نياز داشته و چقدر از قلمرو هم دوري مي كنند، نمي توانيم تصور صحيحي از وضعيت جمعيت پلنگ ها و پ
  .بدون شك، پاسخ اين پرسش فقط با استفاده از گردنبندهاي ماهواره اي قابل حصول است. آنها داشته باشيم

امـروزه بيمـاري هـاي مختلفـي حيـات وحـش را       . به عالوه، از اهداف اين پژوهش، بررسـي وضـعيت سـالمت پلنگهاسـت    
انگـل هـاي   . صوص درميان گوشتخواران در حـداقل اسـت  موردتهديد قرار مي دهند، ولي دانش ما درباره اين بيماري ها بخ

از مهمترين مواردي هستند كه در ميان پلنگ هاي زنده گيـري شـده    FIV خارجي و بيماري هاي ويروسي مانند ديستمپر و
  .مورد بررسي قرار خواهند گرفت

ن خـارج از آن، ارزيـابي   اين پژوهش با هدف بررسي جابجايي هاي آنها در داخل مرزهاي منطقـه حفاظـت شـده و همچنـي    
ناكافي بودن مرزهاي فعلي مناطق حفاظت شده براي تضمين بقـاي بلندمـدت پلنـگ هـا، بررسـي امكـان جابجـايي        /كافي

فرامرزي پلنگ ها از ايران به سمت تركمنستان، بررسي هاي پزشكي و ارزيابي وضعيت سالمتي افراد پلنگ از نظر انگلهـا و  
  .اي اكولوژيك ديگر درحال انجام مي باشدبيماري هاي ويروسي و بررسي ه

وزن جانور بيشتر باشد تا خللي در رفتار و جابجايي هاي آن % 3براساس استانداردهاي موجود در دنيا، وزن گردنبندها نبايد از 
ر رفتـه در  با بررسي هاي فراوان و مكاتبات گسترده با شركت سازنده گردنبندها، خوشبختانه وزن گردنبندهاي بكا. وارد نكند

 GPS .وزن پلنگ ها تجاوز نمي كند، اين درحالي است كه بيش از يكسال عمر بـاطري آنهـا خواهـد بـود    % 1اين پروژه از 

بار روشن شده و نقطه حضور پلنگ را ثبت مي كنند، اين روشن روشن فاقد سر و صدا  24تا  8موجود روي گردنبندها روزانه 
بليت ديگر روي اين گردنبند آنست كه يكسال پس از نصب بـه صـورت خودكـار از    قا. بوده و زمان محدودي طول مي كشد

عالوه بر نقطه، يـك فضـاي بـا سـه     . گردن جانور باز شده و به اين ترتيب نياز به زنده گيري مجدد جانور و بيهوشي نيست
ا با تحليل اين داده هـا متوجـه   محور مختصات هر پنج دقيقه يك بار در هر روز وضعيت فعاليت جانور را ثبت مي كند تا بعد

  .شويم كه هر پلنگ در هر روز چقدر انرژي مصرف كرده و چقدر نياز دارد
بـه ايـن   . در زمان نزديك شدن به روستاها، گردنبندها به محقق پيام داده و نرخ برداشت نقاط به هر يك سـاعت مـي رسـد   

زديك شده و آيا تالش براي حمله به دامهاي اهلي دارد يـا  ترتيب مي توانيم مطمئن باشيم كه پلنگ دقيقا چطور به روستا ن
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در عـين حـال كـه فـوم هـاي      . رنگ گردنبند كامال متناسب با پوشش بدن جانور بوده و استتار آنرا خدشه دار نمي كند. خير
   .نصب روي گردنبند از فشار بيش از حد به گردن جانور مي كاهند
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 برنامه يوزپلنگ  .2

  

 زپلنگ آسيايي در ايرانيملي يو پايش) الف

كمبود امكانات و اطالعات در گذشته دليل وجود خال در دانسته هاي مرتبط با يوزپلنگ ها بود و همواره اين پرسـش وجـود   
با وارد شدن تكنولوژي دوربين هاي تله اي به كشور، قدمي بـزرگ در جهـت از   . داشت كه در ايران چند يوزپلنگ وجود دارد

فاز نخست پايش ملي يوزپلنگ آسيايي  1390انجمن يوزپلنگ ايراني نيز در اين راستا سال . ا بوجود آمدبين بردن اين خاله
تجربه ثابت كرده است كه موفقيت يك پايش زمـاني  . فرد مختلف يوزپلنگ عكسبرداري شد 20را كليد زد و طي دو سال از 

در ادامه فاز نخست، فاز دوم پايش جمعيـت يوزپلنـگ در    خواهد بود كه مستمر و طي چندين سال ادامه يابد، به همين دليل
در زيسـتگاه هـاي يوزپلنـگ پرداختـه      93در ادامه به شكل مختصري به فعاليت هاي انجام شده در سال . ايران آغاز گرديد

  .شده است

  دربند راور

سان بزرگ جثه اين منطقه به دام  ماه دوربين گذاري در پناهگاه حيات وحش دربند راور، باالخره يكي از دو گربه 18پس از 
توسـط انجمـن يوزپلنـگ ايرانـي و اداره حفاظـت محـيط زيسـت         1391در اين پروژه كه از مهر . دوربين هاي تله اي افتاد

نقطـه در بخشـهاي مختلـف     25شهرستان راور با حمايت اداره كل حفاظت محيط زيست كرمان درحال اجراسـت، بـيش از   
، از پلنـگ ايرانـي در دو نقطـه    1393ينهاي تله اي موردپايش قرار گرفتند تا اينكه در فروردين سال منطقه با استفاده از دورب

يكي از تصاوير . پيش از اين، از گربه وحشي و كاراكال نيز در اين منطقه تصويربرداري شده بود. اين منطقه عكسبرداري شد
ديگر امكان مقايسه خالها و شناسـايي افـراد را غيـرممكن     نشان دهنده جنسيت ماده اين پلنگ است و زاويه متفاوت تصوير

كيلـومتر گرفتـه    8با اين حال، ظاهر اين جانور نشان از آن دارد كه هر دو تصوير كه در دو نقطه متفاوت با فاصله . مي نمايد
  .شده است، احتماال متعلق به يك فرد مي باشد

تان كرمان قرار دارد كه به دليل وجود ناامني هـاي متعـدد، امكـان    پناهگاه حيات وحش دربند در شرق شهرستان راور در اس
به همين دليـل، بـه دليـل پيگيـري محـيط بانـان ايـن منطقـه و همچنـين          . بررسي تنها بخشي از منطقه در آن وجود دارد
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ن هاي تله اي
 از يـوز در ايـن
وز در منطقه دوچ
مود، به همـين
ي مدلسازي مط
 كه نقشـه نشـا
ل آسيب يوزپلنگ
حيات وحش راور

ي سابق يوزپلنگ
از همين رو،. يد

ور در اين منطقه
ن بررسي كه از ز

ان و محيط بان

13 

نقطه دوربين 4ر
 تصـويربرداري
ي ثبت حضور يو
گان دوچندان نم
ن يوزپلنگ ايراني

وبيتي آن و مطل
در نتيجه احتمال
ساحت پناهگاه ح

ي از زيستگاه ها
جددا اثبات گرد
ضعيت اين جانو

در اين. ست آورد
نهاد كارشناسان

393 سال در يراني
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 اينكه تابحال د
ز موفقيتي براي
ن پروژه را براي
ي بقاي يوزپلنگ
ظهار نظر، انجمن
اند تا بر اساس
 داشته باشد و د

هكتار به مس 50

    

ن شاهرود يكي
در اين منطقه مج
دام به بررسي وض
ن نادر ايران بدس
قه براساس پيشن

يوزپلنگ اير انجمن

با. ر بدست آمد
ه اند، ولي هنوز

نگ اميد تيم اين
نگراني ها را براي
 انجمن براي اظ
ذشته انجام رسا
 براي اين گونه

000, در حدود

 شمال شهرستا
ضور اين جانور د

اقد پلنگ ايراني
ت اين گربه سان
ي مختلف منطق

ان هاي فعاليت رش

الخره اين تصوير
 كار گذاشته شد

تصاوير پلن.  دارد
ناهگاه، نن در پ

ط زيست از اين
حضور گونه در گذ
ين مطلوبيت را
ب زيستگاه نيز

  يالق

خوش ييالق در
ه يوزپلنگ، حض
ري انجمن يوزپ
خصوص جمعيت
ه اي در بخشهاي

گزار

سان انجمن باال
 آن ديده شده،
 همچنان ادامه
راي احداث معد
ن حفاظت محيط

ر اساس نقاط حض
 گردد كه كمتري
ين راستا در جنو

يخوش ي

ه حيات وحش خ
 اخيرا با مشاهد
 سمنان با همكا
ت دقيقتري درخ
دوربين هاي تله

كارشناس
تازه در
تالشها
اقدام بر
سازمان
ها را بر
احداث

در همين

پناهگاه
شد كه
زيست

اطالعات
است، د
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برخي روستاهاي پيرامون اين منطقه ميزبان كاروان نمـايش انجمـن يوزپلنـگ ايرانـي بـراي       1391پيش از اين نيز در سال 
در همـايش تجليـل از محـيط بانـان زيسـتگاه هـاي       . برگزاري جشنواره هاي آموزشي به منظور آشنايي با اين جانور بودنـد 

توسط انجمن برگزار شد، يكي از محيط بانـان پـرتالش ايـن منطقـه از دسـت رياسـت        1392يوزپلنگ كه در مهرماه سال 
  .سازمان حفاظت محيط زيست مورد تقدير قرار گرفت

 

  دره انجير

در ادامه فاز اول پروژه پايش سراسري يوزپلنگ در ايران، در هر منطقه تعدادي دوربين جهت رصد كلـي گونـه هـاي هـدف     
هـا سـه قـالده    هايي از سوي اداره محيط زيست اردكان منتشر شـد و در ايـن عكـس   مسال، عكساواخر آبانماه ا. باقي ماند

در فـاز   1391در ابتدا اين سه فرد همان افراد يوز هايي تشخيص داده شده بودند كـه سـال   . يوزپلنگ عكسبرداري شده بود
هـاي  هـاي جديـد بـا عكـس    قايسه عكسها و منخست پروژه پايش يوزپلنگ ثبت شده بودند، اما پس از بررسي دقيق خال

اي ظـاهر نشـده   هاي تلهاي جلوي دوربينقديمي مشخص شد يك فرد از سه فرد عكسبرداري شده، تا بحال در هيچ منطقه
  .بود و بدين ترتيب يك يوز پلنگ نر جديد به تعداد يوزهاي عكسبرداري شده اضافه گرديد
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  مياندشت

پايش يوزپلنـگ در ايـن   . انجام گرفت 93ت وحش مياندشت از مرداد تا آبان ماه سال پايش جمعيت يوزپلنگ در پناهگاه حيا
فـرد   4در مجمـوع  . فاز دوم اين پروژه آغـاز شـد   93كليد خورد و در تابستان  91اي از سال هاي تلهمنطقه به كمك دوربين

 . منطقه ثبت گرديديوزپلنگ در اين دوره شناسايي و عكسهاي متعددي نيز از انواع گونه هاي جانوري 
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  نايبندان

پس از جمع آوري دوربين ها از پناهگاه حيات وحش مياندشت، اوايل آذرماه با همكاري اداره محيط زيست خراسان جنوبي و 
اين منطقـه بـا وسـعتي بـالغ بـر      . موسسه كاوشگران حيات وحش پارت، پناهگاه حيات وحش نايبندان دوربين گذاري گرديد

هكتار، يكي از وسيع ترين پناهگاه هاي حيات وحش ايران است كه زيستگاه بسيار مهمـي بـراي يوزپلنـگ هـا     1,400,000
هزار هكتار، دوربين تله اي نصب شد تا براي دومين  50در محدوده امن اين زيستگاه با وسعتي در حدود . محسوب مي شود

ربين گذاري مجددا از يوز نر اين منطقـه معـروف بـه آرش و گونـه     در اين دوره از دو. بار يوزپلنگ هاي نايبندان پايش شوند
  . هاي مختلفي از گوشتخواران و علفخواران عكسبرداري شد

   

  

  آب براي يوزهابرنامه ) ب

. تابستان داغ در مناطق كويري يكي از اصلي ترين و اساسي ترين نياز حيات وحش ايران را با چـالش روبـه رو كـرده اسـت    
ر برخي مناطق موجب مهاجرت حيات وحش به نزديكي مناطق مسكوني شده تا شانس خود را براي پيدا كـردن  كمبود آب د

 اسـت بشخورها و اليروبي چاه ها از جمله اقـداماتي  آاحداث . ان هم ندارد امتحان كننداب در مناطقي كه امنيت زيادي برايش
كاهش  ،انجام شده است، اما روند رو به رشد خشكسالي هاكه توسط محيط بانان زحمت كش زيستگاه ها در چند سال اخير 

اب چشمه ها و قنات هاي طبيعي حيات وحش را با چالشي عجيب روبه رو كرده كه براي زنـده مانـدن خـود و فرزندانشـان     
در برخي مناطق حضور گونه هاي در خطر انقراض مثل يوزپلنگ اسيايي حساسـيت موضـوع را   . ست به هر كاري مي زنندد
  .وچندان كرده استد



wildli  

 

  
ي يوزهـا و   
وز و طعمـه       
سـت شـش        

ايـن  . شـدند   
قادرند حجم 
كر است كه 

منبـع   15ت 
د، مجهز به 
ـابع موجـود   
يشبرد آن از 

  

 ife.ir

 تأمين آب بـراي
ينـه توسـط يـو
 در مرحلـه نخس
 برابـر شـترها ش
نياز باالي آبي ق

شايان ذك.  نمايد
 وحش مياندشت
رساني مي شوند
د را از ساير منـا
رديده و براي پي

راني با دو هدف
ـور اسـتفاده بهي
ـراد عالقمنـد،
رهاي مقاوم در

ا به دليل نشتره
كل كم آبي مي
ر پناهگاه حيات

ط محيط بانان آبر
بود نياز آبي خود
ن جاجرم اجرا گر

13 

من يوزپلنگ اير
جانوران به منظـ
بـا همكـاري افـ
مجهز به ساختار
ش. د، غير از شتر

ن را دچار مشك
در سرتاسر. ارند

ي با تانكر توسط
ن قادر خواهند ب
يست شهرستان

393 سال در يراني
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توسط انجم“ زها

ب در برابر ساير ج
 مالي موردنياز ب
حش مياندشت م
ن آب را مي دهد
مر يوزها و آهوا
 منطقه حضور د
 صورت دوره اي
، شترها همچنان
حفاظت محيط ز

  .گرفته شد

   

يوزپلنگ اير انجمن

آب براي يوز”ن
ضمين امنيت آب
ري كمك هاي
ناهگاه حيات وح
ور براي نوشيدن
مايند و همين ام
رقانوني در اين
مورد آنها كه به

با اين حال،.  اند
همكاري اداره ح
و كرمان بهره گ

ان هاي فعاليت رش

نامه اي با عنوان
طق خشك و تض

از جمع آورپس  
شهاي مختلف پن
وران اجازه حضو
 نوبت مصرف نم
و به صورت غير

مو 6ارد كه تنها
رابر شترها شده

وژه با هاين پر. د
ترداراني از يزد و

گزار

، برن1393 سال
هايشان در مناط
. طراحي گرديد
ر اصلي در بخش
ها به تمامي جانو
 از آب را در هر
ترها اهلي بوده و
آبشخور وجود دا
هاي مقاوم در بر
طقه تأمين نمايند
يي هاي فني شت

از بهار
طعمه ه
هايش
آبشخور
سازه ه
بااليي
اين شت

بي و آآ
سازه ه
در منط
راهنماي
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ـ      «آغاز پروژه ) پ يه بسترسازي مشاركت مردم محلـي در پـايش جمعيـت يوزپلنـگ آسـيايي در حاش

  »انجير پناهگاه حيات وحش دره

ش براي پيمودن اين مسـير پـژوه  . داند بيني و چشم انداز خود را كمك به حفاظت پايدار گوشتخواران ايران مي ن جهانانجم
حلقه گم شـده ايـن رونـد، مشـاركت مـردم      . به ويژه اگر تاكيدمان بر پايداري حفاظت باشد. الزمه كار است، اما كافي نيست

زيستي را دنبال  هاي محيط زيست ايران و جهان كه رسانه مندان محيطمردماني كه برخالف شهرنشينان و عالق. محلي است
عالوه بـر ايـن معمـوال    . شوند هاي پژوهشي اجرا شده در منطقه زندگي خود با خبر نمي گاه از نتايج طرح كنند، اغلب هيچ مي
آيا . شود ديده نمي شود كه جايي براي همكاري و مشاركت افراد غيرمتخصص هاي پژوهشي چنان تخصصي دانسته مي طرح
هاي پژوهشي در پيش گرفت؟ اين سوالي است كه به تازگي در انجمـن يوزپلنـگ    توان رويكرد متفاوتي را در انجام طرح مي

انجمن در نظـر دارد در كنـار اجـراي فـاز دوم پـروژه پـايش جمعيـت يوزپلنـگ آسـيايي،          . ايراني به دنبال پاسخ آن هستيم
بـاز در   وحش دره انجير و ني آغاز كار، پناهگاه حيات براي. هاي عالقمند محلي بيابد و گروههايي براي مشاركت مردم  فرصت

بسترسازي مشاركت مردم محلي در پايش جمعيت يوزپلنگ آسيايي در حاشيه پناهگـاه  «پروژه . استان يزد انتخاب شده است
انجمـن اميـدوار   . دت يك سال ادامه خواهد داشتآغاز شده و حداقل به م 1393از آذر ماه » انجير و ني باز حيات وحش دره

  .تر در مسير حفاظت پايدار يوزپلنگ آسيايي بردارد است با پيمودن اين روند، رويكردي نو را تجربه كرده و قدمي استوار
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 ها كنفرانسشركت در  .3

 

  مليكنفرانس هاي ) الف

هـاي   در كنفـرانس ملـي ارزيـابي پيشـرفت در مولفـه      نـي يوزپلنگ ايرا شركت خانم صفورا زواران به نمايندگي از انجمن  -
  .موزش براي توسعه پايدار در ايرانمختلف آ

  .محيط زيست در گروه هاي غيردولتي هاي آموزش جلسه هم انديشي روش شركت در -
 

 كنفرانس هاي بين المللي ) ب

ر كشورها، افزايش سطح كيفي آموزشي و حضور در كنفرانس هاي بين المللي به گسترش فعاليت ها و مبادالت علمي با ساي
به همين سبب انجمن بوزپلنگ ايراني براي دستيابي به اين . پژوهشي و دستيابي به آخرين پديده هاي علمي منجر مي شود

در ايـن  . در شش كنفرانس بين المللي شركت كرده و در اين زمينه سال پركاري را پشـت سرگذاشـت   1393اهداف در سال 
عي شده است تا معرفي و اطالعات مناسبي از حيات وحش ايران ارائـه گـردد و در كنـار انتقـال تجربيـات، از      كنفرانس ها س

  .آخرين علوم و اطالعات مرتبط با حيات وحش بهره برده شده است
  

  اجالس گربه سانان در آذربايجان

در  International Dialogue for Environmental Action (IDEA) سـانان قفقـاز بـه ميزبـاني بنيـاد      همايش گربـه 
ماه، با حضور طيف وسيعي از موسسات فعال در زمينه حفاظـت از حيـات وحـش و پژوهشـگران      ارديبهشت 18-17روزهاي 
دفتر حيات وحش و تنوع زيسـتي  «از ايران نيز نمايندگاني از . اي برگزار شد سانان در سطح جهاني و منطقه شده گربه شناخته

انجمـن متخصصـين   «و » انجمـن يوزپلنـگ ايرانـي   «بـه همـراه سـه پژوهشـگر از     » يست كشـور سازمان حفاظت محيط ز
  .بودند به اين همايش دعوت شده» پستانداران ايران

رساني پيرامون تنوع زيستي  محيطي و آگاهي هاي آموزشي زيست يكي از نهادهاي فعال در عرصه اجراي برنامه IDEA بنياد
تمركز اين همايش . كند ظر تعدادي از اعضاي خانواده رئيس جمهور اين كشور فعاليت ميجمهوري آذربايجان است كه زير ن
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امروز انقراض پلنگ ايراني . هاي كشور جمهوري آذربايجان پيرامون حفاظت از پلنگ ايراني بود روزه بر آشنايي با فعاليت يك
تند حضور پلنگ در ساير كشورهاي اين منطقـه  هاي مس رسد و گزارش قطعي به نظر مي) روسيه و گرجستان(در قفقاز بزرگ 

هاي پلنگ در شمال غرب ايران نقـش كليـدي    رسد جمعيت از همين روست كه به نظر مي. است به جز ايران بسيار نادر بوده
هـاي   با ايـن وجـود، تـاكنون تـالش    . هاي اين گوشتخوار در خطر در جمهوري آذربايجان و ارمنستان دارد در بازيابي جمعيت

  .است كي براي اجراي يك برنامه حفاظتي مشترك بين ايران و ساير كشورهاي حوزه قفقاز وجود داشتهاند
هـاي   حضور نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست كشور و پژوهشگران ايراني در اين همايش و رايزني پيرامون همكاري

  . تايج اميدبخش اين همايش بودبيشتر با هدف حفاظت از پلنگ و ساير گوشتخواران در اين محدوده، از ن
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  نشست ذينفعان حفاظت از پستانداران بزرگ جثه در آسياي مركزي در قرقيزستان

در شـهر بيشـكك   ) 2014نوامبر ( 93يازدهمين كنفرانس حفاظت از پستانداران بزرگ جثه در آسياي مركزي، آبان ماه سال 
يك پيش نويس جهت يك برنامه عمل كـاربردي بـراي حفاظـت از    در اين نشست كه با هدف تهيه . قرقيزستان برگزار شد

پستانداران مهاجرت كننده و شناسايي الويت ها برگزار شده بود، مرتضي اسالمي به عنوان نماينده انجمـن يوزپلنـگ ايرانـي    
هـاي نماينـده   تهاي انجمن يوزپلنگ و پارتنر شدن در بخش يوزپلنگ اين كنفرانس از اهم فعاليـ ارائه پروژه . حضور داشت

  .انجمن در نشست مذكور بوده است
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  كنفرانس ساالنه اتحاديه جهاني متخصصين خرس ها در يونان

المللـي   ام مهرماه امسال، شهر ثسالونيكي كشور يونـان ميزبـان بيسـت و سـومين همـايش بـين      18تا  14در فاصله روزهاي 
هـا بـراي يـك همزيسـتي      حـل  ها و راه چالش: بيست و يكم ها در قرن ها و خرس انسان«پژوهش و مديريت خرس با شعار 

بيش از يكصد نفر از پژوهشگران و كارشناسان سرتاسر جهان در اين همايش به ارائه آخرين دستاوردها و . بود» آميز مسالمت
ايرانـي   چهار پژوهشگر. هاي خرس پرداختند هاي گوناگون گونه هاي خود پيرامون پژوهش، حفاظت و مديريت جمعيت تالش

را بـراي حاضـران بـه اشـتراك     ) بلـوچي (آسـيايي    سـياه   اي و خـرس  هاي خود پيرامون خرس قهوه نيز آخرين نتايج فعاليت
  .گذاشتند

اي  نامه كارشناسي ارشد خود را در قالب ارائه بخشي از پايان -احسان محمدي مقانكي از پژوهشگران انجمن يوزپلنگ ايراني
 Genetic census of a regionally-important population of Syrian bears in the Iranian» بـا عنـوان  

Caucasus reveals a substantially smaller population size than what is perceived»   در ايـن  . بيـان كـرد
ولي و ژنتيك سرگين هاي مولك بار به كمك روش است، براي نخستين پژوهش كه در دانشگاه لوند كشور سوئد انجام پذيرفته

  . است كره ارسباران تخمين زده شده گاه زيست اي در ذخيره اندازه جمعيت خرس قهوه

  



  wildlife.ir  1393 سال در يوزپلنگ ايراني انجمن هاي فعاليت گزارش

  20 

  در انگلستان World Land Trustمراسم بيست و پنجمين سالگرد تأسيس بنياد جهاني سرزمين 

زه به مناسـبت بيسـت و پنجمـين    در پايان ارديبشت سال جاري، نماينده ي انجمن يوزپلنگ ايراني، در سمپوزيومي چهار رو
  .اين سمپوزيوم در باغ هاي گياهشناسي كيو در لندن برگزار شد. شركت كرد WLTسالگرد تاسيس 

هاي همكـار   NGOويژه بين ه هدف از برگزاري اين سمپوزيوم، تسهيل تبادل دانش و تجربه بين سازمانهاي بين المللي و ب
 .بود WLTبا 

WLT ،29  كشور دنيا دارد و با جذب كمك هاي مالي بين المللـي از پـروژه هـاي ايـن سـازمان هـا        23سازمان همكار در
انجمن يوزپلنگ ايراني به عنوان جديدترين سازمان همكار و تنها نماينـده از خاورميانـه در ايـن سـمپوزيوم     . حمايت مي كند

  .شركت كرد

  
  

 چهاردهمين نشست ساالنه گروه حفاظت از صحرا در پرتقال

در  .كاراكال ايران و ارزيابي تعامل آن با جوامع انساني در مركز ايراني در كنفرانسي در كشـور پرتغـال معرفـي شـد    وضعيت 
، ياسمن حسن بيگي از كارشناسان انجمـن  Sahara Conservation Fundطول برگزاري چهاردهمين نشست ساالنه گروه

نس وضعيت گونه كاراكال در مركز ايران را براي حاضرين ارائـه  و يكي از اعضاي تيم پژوهشي درباره كاراكال، در اين كنفرا
درصد خـانواده  20اين گزارش مبتني بر يك دوره هشت ماهه كارگذاري دوربين هاي تله اي همراه با مصاحبه با حدود . كرد

  .هاي ساكن در داخل و پيرامون پناهگاه حيات وحش عباس آباد نايين مي باشد



  wildlife.ir  1393 سال در يوزپلنگ ايراني انجمن هاي فعاليت گزارش

  21 

ارديبهشـت مـاه سـال     11و  10ساالنه حفاظت از حيات وحش در بيابـان اسـت و در روزهـاي    موضوع اصلي اين كنفرانس 
عمده مقاالت ارائـه شـده از   . در مركز تحقيقاتي تنوع زيستي و منابع ژنتيكي دانشگاه پورتو در كشور پرتغال برگزار شد1393

ديگـري دربـاره حفاظـت حيـات وحـش در       منطقه ساحل و صحرا و همچنين ساير مناطق در قاره آفريقا و همچنين مقاالت
  .كشورهاي حوزه خليج فارس بود

در مقاله ارائه شده ابتدا وضعيت پراكندگي كاراكال در ايران و همچنين پناهگاه حيات وحش عباس آبـاد بـه عنـوان يكـي از     
  .ا انسان اشاره شدشناخته شده ترين زيستگاه هاي اين گونه مطرح شد و سپس به مخاطرات اين گونه خصوصا در رابطه ب

درحال حاضر اين اين پژوهش درحال تجزيه و تحليل هاي تكميلي داده هاي گـرداوري شـده مـي باشـد و درنظـر دارد تـا       
  .راهكارهاي حفاظتي كارامدي درجهت كاهس تلفات كاراكال با همكاري جوامع انساني به مرحله اجرا درآورد

  
 بخش پايش و پژوهشدعوت گروه تاريخ طبيعي امارات از كارشناس 

مدير بخش پايش و پـژوهش انجمـن يوزپلنـگ     ي امارات از محمدصادق فرهادي نياگروه تاريخ طبيع 93در اسفند ماه سال 
براي معرفي دستاوردهاي پژوهشي پروژه پلنگ ايراني دعوت نمود تا دو سخنراني در العين و ابـوظبي بـراي اعضـاي    ايراني 

سخنراني ها به معرفي وضعيت پلنگ در غرب آسيا، از جمله پلنگ ايراني و عربي پرداخته شد و در اين . اين گروه ارائه نمايد
گـروه  . فعاليتهاي صورت گرفته براي زنده گيري پلنگ در شمال شرقي ايران و نتايج حاصل از آنها براي حضار تشـريح شـد  

يه خليج فارس شيشتر طبيعت اين كشور حاتاريخ طبيعي امارات يك مؤسسه مردم نهاد است كه سالهاست درجهت شناخت ب
    .و ارتقاي دانش زيست محيطي مردم اين كشور تالش مي كند
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 هامشاركت  .4

 

  قصه گويي يوزپلنگي براي كودكان كار) الف

معصـومه ابتكـار    دكتـر  مدير عامل انجمن يوزپلنگ ايراني در همراهي بادهكردي همزمان با هفته كودك، مرتضي اسالمي 
حضور يافت و داستان يوزپلنگ ايراني را براي  12، در مدرسه كودكان كار منطقه ايران حفاظت محيط زيسترئيس سازمان 

  .كودكان كار روايت كرد
ي كودك براي اين گروه خاص از كودكان تهراني يعني كودكـان كـار    در بخشي از اين مراسم كه با هدف گراميداشت هفته

  .شده جمعي از اين كودكان معرفي ب يكمايش پوستر اينفوگرافبر گزار شده بود، يوزپلنگ ايراني با ن

  
  

 فوتبال 2014جام جهاني ) ب

آوردگاه جام جهاني فوتبال فرصت مغتنمي است كه مردم كشورهاي دنيا، آداب و رسوم و فرهنگ خود را به جهانيان معرفي 
د ميليارد انسان، به يك نقطه درطي يك مـاه،  برگزاري هر چهارسال يكبار اين مسابقات و معطوف شدن نگاه هاي چن. كنند

نحـوي از ظرفيـت هـاي بـه وجـود آمـده        كشورهاي راه يافته به  بازي هاي جام جهاني مي دهد كه به هر را بهاين امكان 
  .كنندرا  بهترين بهره برداري
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فعاالن محـيط   از سوياي  تالش هاي گسترده پيشنهاد آرش نورآقايي از چهره هاي مطرح صنعت گردشگري ايران، در پي
شكل گرفت كه  برزيل 2014پيراهن تيم ملي فوتبال در جام جهاني  روي زيست براي استفاده از لوگوي يوزپلنگ آسيايي بر

فوتبال براي پيگيري موضوع يوز و جـام جهـاني    به عنوان دبيرخانه كارگروه جام جهاني انجمن يوزپلنگ ايراني در اين ميان
الش كارگروه نتيجه داد و با نقش بستن تصوير يوزپلنگ ايراني بر روي پيراهن تيم ملـي، گـام بزرگـي    انتخاب شد و نهايتا ت

  .در جهت شناخت اين گونه در خطر انقراض به ايرانيان و البته مردم دنيا برداشته شد
  

 چيت بال  

برزيـل و بـر    2014ني فوتبال چيت بال نام عروسكي است با شكل و شمايل يوزپلنگ كه هم زمان با رويداد بزرگ جام جها
عروسكي كه قرار است سفيري باشد از ايران با پيام صلح و دوستي و احتـرام بـه محـيط    . اساس ايده اي خالقانه ساخته شد

اين عروسك كوچك از زبـان يـوز ايرانـي مـي خواهـد      . زيست و حفاظت از گونه هاي جانوري و گياهي در معرض انقراض
چيت بال سفر مي كند، عكـس  . است توجه خود را به زميني كه در آن زندگي مي كنيم بيشتر كنيمبگويد كه براي بقاء الزم 

  .مي گيرد، سفرنامه مي نويسد و سفرنامه هاي خود را در فضاي مجازي منتشر مي كند
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 استاديوم آزادي  

برزيـل برنامـه    2014گ آسيايي در جام جهاني ايران و گينه، كارگروه حمايت از نماد يوزپلن تيم ملي فوتبال در بازي دوستانه
  .اي نمادين در استاديوم آزادي برگزار كرد

هاي تصوير نماد يوزپلنـگ در جايگـاه تماشـاچيان    ) پيكسل( اين برنامه به منظور شكل دادن تصوير يوزپلنگ با كمك قطعه
نفر نيروي انساني درگير بودند كه بخشـي از آنـرا نيـروي داوطلـب انجمـن       130نامه بيش از در اين بر. طرح ريزي شده بود

  . داد يوزپلنگ ايراني تشكيل مي

  
 زيست توپ  

نام توپي است كه پس از درج لوگوي يوزپلنگ روي پيراهن تـيم ملـي بـه منظـور نشـان دادن حساسـيت و       » زيست توپ«
كـارگروه حمايـت از حضـور يوزپلنـگ     «يا توسط محمد كبريا در قالب برنامه هـاي  عالقمندي ايرانيان به تنوع زيستي در دن

اين توپ در ارديبهشت ماه سال جاري به مناسبت روز جهـاني تنـوع زيسـتي بـا     . طراحي شد» آسيايي در جام جهاني برزيل
لنـگ ايرانـي، مـدير پـروژه     زيست، مدير عامل انجمـن يوزپ  اي از سازمان ملل، معاونين سازمان حفاظت محيط حضور نماينده

) ايده پرداز حضور يوزپلنگ بر روي پيراهن تيم ملـي ( حفاظت از يوزپلنگ آسيايي، نماينده فدراسيون فوتبال و آرش نورآقايي
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در مراسم بدرقه تيم ملي فوتبال توسط دكتر معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت محـيط  » زيست توپ«. رونمايي شده بود
تحويل داده شد تا طبق هماهنگي هاي انجام شده ايـن تـوپ روز مسـابقه تـيم هـاي ملـي ايـران و         نامزيست به جواد نكو

بـه دليـل    هرچنـد  .آرژانتين از سوي جواد نكونام كاپيتان تيم ملي ايران به ليونل مسي كاپيتان تيم ملي آرژانتين اهـدا شـود  
 . يار فدراسيون فوتبال استاين برنامه انجام نشد و زيست توپ در اخت ممانعت مسئولين فيفا

  
  

 نمايشگاه نقاشي كودك، محيط زيست، صلح و فوتبال  

جامعـه درجهـت    اقشـار  به منظور قدرداني از حمايت تيم ملي ايران از يوزپلنگ آسيايي، همچنين تشـويق كودكـان و ديگـر   
د بـه هنـر نقاشـي در بـرج     هزار كودك عالقمنـ نزديك به  ترويج فرهنگ همزيستي مسالمت آميز با محيط زيست با حضور

صورت نمادين براي هر يك از سي و دو كشور شركت كننـده در جـام   ه در اين جشنواره يك روزه ب .ميالد تهران برگزار شد
ها كه اختصاص به گونه درحال انقراض كشـورهاي   يك از اين ايستگاه هر اي راه اندازي شد و در برزيل، غرفه 2014جهاني 

ضمن وجود اطالعاتي از اين گونه در حال انقراض عكسـي نيـز از تـيم ملـي آن كشـور       ،ني داشتشركت كننده درجام جها
  .نمايش داده شدجهت آشنايي هرچه بيشتركودكان 
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در پايان نيز كودكاني كه اقدام به نقاشي گونه هاي در حال انقراض كرده بودند اثر انگشت خود را بروي يك كره نمادين در 
هدف از اين كار حفظ كره زمين و كمك و همكاري همه انسـانها بـراي حفـظ ايـن كـره      . ي كردندقاره هاي مختلف ثبت م

  .خاكي بود

 

  

  جشنواره آموزشي كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال) پ

گروه آموزش انجمن يوزپلنگ ايراني، در ادامه فعاليتهايي كه منجر به درج تصوير يوزپلنگ بر لباس تيم ملي فوتبال ايران در 
برزيل شد، به درخواست كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال و به مناسبت آغاز دومين فستيوال ملي فوتبـال   2014جام جهاني 

در اردوگـاه شـهيد    1393شهريور  دراين كارگاه آموزشي . پايه ايران، در كارگاه آموزشي و فرهنگي اين فستيوال شركت كرد
  .برگزار شد سال 12آموز زير  فوتبال 500باهنر با حضور 

  .هاي آموزشي با يوزپلنگ آسيايي آشنا شدند ها و بازي آموزان با انجام فعاليت ساعت فوتبال 3در اين برنامه آموزشي به مدت 
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 اشتراك يافته ها .5

 

 سمينارهاي حيات وحش) الف

ايـن  . تنوعي برگـزار شـد  نشست با موضاعات م 5همچنان به روند خود ادامه داده و  1393سمينارهاي حيات وحش در سال 
بررسـي  «زاده، توسط آقاي خسرو رجبـي » هاي شمالي و غربي ايرانتنوع مارهاي كلوبريده كوهستان«موضوعات عبارتند از 

وحش در جاده هاي تصادفات حيات«توسط آقاي محمد فرهادي نيا، » روابط طعمه و طعمه خوار در مناطق كوهستاني ايران
هـاي كالمنـد بهـادران يـزد و     آقاي عليرضا محمدي و محمد اسفندياري كـه مطالعـاتي را در جـاده    با دو ارائه توسط» ايران

ظرفيـت سـازي جوامـع    « هاي انجمن يوزپلنگ ايرانـي بـا عنـوان    گلستان انجام داده بودند، ارائه دستاوردهاي يكي از پروژه

توسـط تـيم پـروژه، بررسـي آشـيان بـوم       » لماندي_محلي براي حفاظت از پلنگ در ناحيه قفقاز، منطقه شكار ممنوع درفك
اي در شناختي غذايي يوزپلنگ و پلنگ در منطقه كوه بافق با ارائه آقاي علي رضايي، تخمـين انـدازه جمعيـت خـرس قهـوه     
بـا   93منطقه حفاظت شده ارسباران توسط آقاي احسان محمدي مقانكي و در نهايت بيسـتمين و آخـرين سـمينار در سـال     

  .زاده و با موضوع كودك و طبيعت برگزار شددالحسين وهابحضور آقاي عب
اين سمينارها جهت ارتقاي دانش و تبادل اطالعات ميان دانشجويان و اساتيد و بهره مندي از آخرين دستاوردهاي پژوهشـي  

ست سمينار بـا  بي 1393آغاز گرديد و تا پايان سال  1392و علمي كشور در زمينه حيات وحش و تنوع زيستي از مهرماه سال 
  .همكاري انتشارات فني ايران و خبرگزاري زيست بوم برگزار شد
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 سمينار وضعيت پلنگ در قفقاز ) ب

وضعيت پلنگ ايراني در حوزه قفقاز در شرايط مناسبي نبوده و تالشهاي بين المللي گسـترده اي در سـالهاي اخيـر در سـاير     
با اين حال، ايران كمتر ميزبـان ايـن   . حفظ اين جانور صورت گرفته استكشورها به منظور ارتقاي فعاليتهاي حفاظتي براي 

  .تالش بوده است
انجمن يوزپلنگ ايراني تالش نموده تا ارتباط ميان سازمان هاي بين المللي و دست اندركاران ملي و محلي را  1389از سال 

ه در شمال غربي كشـور بـراي حفـظ پلنـگ     در اين زمينه تسهيل نموده تا منجر به شكل گيري تالش هاي حفاظتي گسترد
همزمان نيز نظر به ضعف شديد اطالعات درباره پلنگ، وضعيت آن و تعامل آن با جوامـل محلـي در اسـتانهاي    . ايراني شود

شمالي غربي كشور، فعاليتهاي متنوعي را براي افزايش دانش كاربردي براي حفاظت با همكـاري سـازمان حفاظـت محـيط     
همزمان با پايان اين پژوهش هـا، بـه منظـور بـه اشـتراك      . ها به مدت دو سال طراحي و اجرا نموده استزيست و دانشگاه 

گذاشتن يافته ها با تصميم گيرندگان و دست اندركاران، حلسه اي با حضـور مـديران و كارشناسـان بخـش محـيط طبيعـي       
عاونت محيط زيست طبيعي سازمان محـيط  سازمان حفاظت محيط زيست در ارديبهشت ماه در محل سالن كنفرانس حوزه م

پژوهش مختلف در زمينه جمعيت، اولويت بندي حفاظتي، تعامل با جوامع محلي و بـه   6در اين جلسه، . زيست برگزار گرديد
مشاركت گرفتن روستاييان نتايج تالشهاي خود در شمال غربي ايران را به استحضار حضار رسـانده شـد تـا پايـه اي بـراي      

  .ي شكل گيرداقدامات آت
  

 اردكان يزد محيط بانان زيستگاه يوز در كارگاه) پ

ايـن  . در اداره بخشداري اردكان يـزد برگـزار شـد    93دي ماه  17ارائه دست آورد پروژه هاي يوزپلنگ روز چهارشنبه  كارگاه
رار گرديـد و در آن مـدير   ساعته با تالش پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي و اداره كل محيط زيست استان يزد برق 7برنامه 

كل و معاون محيط طبيعي محيط زيست استان يزد، مدير سنگ آهن بـافق و  نماينـدگاني از دفتـر حيـات وحـش سـازمان       
محيط زيست و  ادارت محيط زيست شهرستانهاي بافق، اردكان، نـائين اصـفهان، راور كرمـان و علـي آبـاد طـبس حضـور        

ارائه نتايج پـروژه هـاي خـود در زيسـتگاه     ه و مؤسسه حيات وحش ميراث پارسان ب داشتند؛ همچنين انجمن يوزپلنگ ايراني
  .پرداختند آسيايي هاي يوزپلنگ
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به ارائه نتايج سه سـال پـايش يـوز در كشـور پرداخـت و       يوزپلنگ ايراني مدير عامل انجمن دهكردي تدا مرتضي اسالميبا
فاز دوم برنامه پايش  عنوان مديره ز مطرح و نويد قليخاني را بچشم انداز بخش پايش و پژوهش انجمن را در مورد پايش يو

  .معرفي نمود
پس از آن صفورا زواران مدير بخش آموزش و بسترسازي انجمن، با مشاركت تمام حاظرين در كارگاه ديدگاه محيط بانان و  

اين كارگاه جهت همفكـري بيشـتر   . دست اندركاران را در مورد حفاظت مشاركتي جمع آوري كرده و به تحليل آنها پرداختند
با محيط بانان استان هاي يزد، اصفهان، خراسان جنوبي و كرمان جهت عملكـرد بهتـر در پـروژه هـاي حفـاظتي يوزپلنـگ       

  .آسيايي برگزار شده بود
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 وحش ها بر حيات كارگروه كنترل اثرات سوء جاده) ت

وحـش بـا حضـور نماينـدگاني از وزارت راه و شهرسـازي،پليس راه      اولين جلسه كارگروه جلوگيري از حوادث جاده اي حيات 
راهور ناجا، نمايندگاني از انجمن يوزپلنگ ايراني و ديده بان حقوق حيوانات و كارشناسان دفاتر مرتبط با موضوع، در سـازمان  

  .اني برگزار شدپيشنهاد انجمن بوزپلنگ اير با حفاظت محيط زيست و به ميزباني دفتر حيات وحش و تنوع زيستي و
متاسفانه در كشور هر روز پرونده تصادفات جاده اي حيات وحش قطورتر مي شود به طوريكه عليـرغم وجـود تنـوع زيسـتي     
منحصر بفرد در كشور و وجود گونه هاي ارزشمند و با ارزش هاي بين المللي از جمله يوزپلنـگ آسـيايي كـه تنهـا جمعيـت      

ست و همچنين پلنگ ايراني، تاكنون اقدام عاجلي در خصوص كاهش آمار تلفات جـاده اي  اندكي از آن در ايران باقي مانده ا
  .صورت نگرفته است

در اين نشست مقرر شد هماهنگي هاي الزم از طريق سازمان حفاظت محيط زيسـت و وزارت راه و شهرسـازي بـه منظـور     
ه استانها صورت گرفته تا اطالعات مكاني مرگ و ميـر  ايجاد ارتباط نزديكتر ادارات حفاظت محيط زيست استانها و ادارات را

جاده اي حيات وحش در اختيار ادارات راه استاني قرار گيرد و  نمايندگان محيط زيست در كارگروه هاي استاني در خصـوص  
  .راه ها و جاده سازي حضور يابند

همچنين ابتدا به صورت پايلوت جاده هايي كه آمار مـرگ  
نهـا باالسـت انتخـاب و اطالعـات     و مير حيات وحش در آ

مكاني و راهكارهاي پيشنهادي از طرف سازمان با در نظر 
گـرفتن ديــدگاههاي كارشناســي وزرات راه بــراي اجــراي  

  .پيشنهادات ارائه شده به وزارت راه ابالغ شود
گفتني است، در اين جلسه بر ارزيابي سيستماتيك اجـراي  

ني كـه قبـل و   راهكارهاي پيشنهادي تاكيد شد ، بدين مع
بعد از اجراي راهكارها، ارزيـابي از وضـعيت مـرگ و ميـر     
حيات وحش صورت گيرد تا بتوان به اثربخشـي اقـدامات   

  .انجام شده در خصوص كاهش اثرات پي برد
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 وحش كميته امداد و نجات حيات) ث

يات وحش نموده كه متشـكل  دفتر حيات وحش و تنوع زيستي سازمان محيط زيست اقدام به تشكيل كميته امداد و نجات ح
اين كميته از سه كارگروه اطالع رساني، آموزش و امداد و نجـات ذيـل گـروه    . از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي مي باشد
هـاي حيـات وحـش،     به دليل اهميت بحث آموزش در حفظ و حراست از گونه. امداد و نجات حيات وحش تشكيل شده است

انجمـن  . مباحث آموزشي تخصصي براي محيط بانان و جوامع محلي را دنبـال خواهـد كـرد    كارگروه آموزش به صورت ويژه
  .يوزپلنگ ايراني يكي از اعضاي اين كميته مي باشد

 

 هاي محيط زيست  هاي عمومي در فعاليت مشاركت) ج

ون نخسـتين  محيطـي عمـومي نيـز همچـ     هاي زيسـت  هاي اصلي خود، در فعاليت انجمن يوزپلنگ ايراني در كنار فعاليت
همچنـين عضـويت در   . همايش تخصصي حقوق حيوانات، كمپين پروازو كمپين مبارزه با سد خرسان مشاركت داشته اسـت 

محيطي در ايران برگزار شده توسط مركز مطالعات  گذاري زيست كميته تدوين برنامه ششم توسعه و حضور در پنل سياست
 .ها قرار داد دسته فعاليت توان در اين استراتژيك رياست جمهوري را نيز مي

  



  wildlife.ir  1393 سال در يوزپلنگ ايراني انجمن هاي فعاليت گزارش

  32 

 همكاري با دانشگاه ها .6

. ، سه مطالعه در قالب همكاري علمي با دانشگاه هاي تعريف شد كه همگي در مقطع كارشناسي ارشد بودنـد 1393طي سال 
 خانم مژگان كمايي از دانشگاه صنعتي اصفهان به بررسي وضعيت خرس قهوه اي در البـرز مركـزي و تـأثير تغييـر كـاربري     

كاوه حب علي نيز به بررسي وضـعيت كفتـار راه راه در دو منطقـه    . اراضي بر انتخاب زيستگاه اين گوشتخوار بزرگ پرداخت
ليال هالكويي نيز از واحد علوم و تحقيقات . مياندشت و ناي بندان و ارزيابي عوامل زيستگاهي مؤثر بر جمعيت آن مي پردازد

. ا با موضوع بررسي تعارض انسان و پلنگ در منطقـه المـوت قـزوين بـه پايـان رسـاند      دانشگاه آزاد تهران پايان نامه خود ر
همچنين محمدبهشتي زواره از دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان مطالعه خود درباره مدلسازي مطلوبيت زيستگاه گربـه شـني   

  .در پناهگاه حيات وحش عباس آباد در مقطع كارشناسي آغاز نمود
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 از محيط بانان يحمايت هاي برنامه .7

 

 جايزه يحيي) الف

      

بانان، به ابتكار دو تن از اعضاي هنرمند خود، مجتبي رمـزي و پريـدخت    هاي حمايتي خود از محيط انجمن در راستاي برنامه
 اين. موده استگذاري ن زيست پايه بانان زحمتكش سازمان حفاظت محيط اي مخصوص تقدير از محيط ساالنه  مشكزاد، جايزه

بانـاني   هدف از اين جايزه، تجليل از محيط. نام گرفته است» جايزه يحيي« بان شهيد، يحيي شاهكومحلي جايزه به ياد محيط
در . انـد  هاي محل خـدمت خـود داشـته    زيستي در حوزه هاي تنوع گيري در زمينه حفاظت از عرصه هاي چشم است كه تالش

در درگيري با شكارچيان غيرمجاز دچار صدمات جدي جسمي  1392ي سال باناني كه ط سال نخست، تعداد پنج نفر از محيط
طي مراسمي با حضور فعاالن محـيط زيسـت، مـديران و معـاونين سـازمان       1393بودند، برگزيده شده و در ارديبهشت   شده

  .حفاظت محيط زيست جوايز خود را دريافت كردند
مراسـم  . ، آغاز كـرده اسـت  93راي تجليل از محيط بانان منتخب سال انجمن يوزپلنگ ايراني، دومين دوره جايزه يحيي را، ب

  .برگزار خواهد شد 1394 مردادماهاهداي اين جايزه در 
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 تقدير و ارائه دستاوردها) ب

حضور انجمن يوز پلنگ ايراني در پناهگاه حيات وحش عباس آباد به سال هاي گذشته باز مي گـردد و در ايـن بـازه زمـاني     
تعددي همچون تهيه فيلم مستند حيات در بيابان، فعاليت هاي آموزشي مانند اجراي تئاتر، دوربين گـذاري بـه   فعاليت هاي م

  .انجام شده است... منظور ثبت حضور يوزپلنگ آسيايي و ساير گوشتخواران منطقه و
وربـين گـذاري، در   جهت تقدير از محيط بانان و مسئوالن اين منطقـه بـراي همراهـي و همكـاري در پـروژه د      93در سال 

مراسمي با حضور مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، رييس اداره محيط زيست شهرسـتان نـايين و مـديرعامل    
  .انجمن يوز پلنگ ايراني در نايين تقدير شد

مـدير   در اين مراسم كه روز بيست و سوم دي ماه در اداره محيط زيست شهرستان نايين برگزار شد ، مهندس حميد ظهرابي
كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ،  مهنـدس حسـين اكبـري، ريـيس اداره محـيط زيسـت شهرسـتان  و مرتضـي         
اسالمي، مدير عامل انجمن يوزپلنگ ايراني به نكاتي در مورد اهميت منطقه، لزوم حفاظت بيشتر و همكاري بهتـر سـازمان   

  .  ها پرداختند NGOحفاظت محيط زيست و 
اي از پروژه انجام شده در پناهگاه حيات وحش عبـاس آبـاد، بـه پـاس     يوزپلنگ ايراني پس از ارائه خالصه در پايان انجمن 

  .تقديم كرد ايشانبه   خدمات محيط بانان و مسوالن اين پناهگاه، هدايايي را
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 مقاالت علمي .8

 

  پلنگ در برابر اوريال: روابط طعمه و طعمه خوار در مناطق كوهستاني

ايـن منطقـه داراي جمعيـت خـوبي از     . مورد نظر در پارك ملي ساريگل واقع در شمال غربي ايران انجام گرفته استمطالعه 
جهت برآورد جمعيت پلنـگ و قـوچ و مـيش در منطقـه، رژيـم      . قوچ و ميش اوريال و جمعيت كوچكي از كل و بز مي باشد

بازديد ميداني انجام گرفته، چهار ترانسكت بـه   20سال غذايي پلنگ و ميزان برداشت آن از حيات وحش منطقه، در طول دو
. سـرگين جمـع آوري شـده اسـت     129كيلومتر زده شده، دوربين گذاري در مناطق عبور پلنگ انجام شده،  24طول مجموع 

  .همچنين براي شناسايي بهتر نر، ماده و بره بودن قوچ و ميش ها در گله از آنها عكسبرداري شده است
قوچ و ميش در منطقه زندگي مـي كننـد كـه     1111حليل مراحل قبل به اين نتايج دست يافته شده است كه پس از انجام ت

اگر تعداد كل و بزها و گرازها را كه حاصل از سرشماري سازمان محيط زيسـت بـوده را بـه آنهـا اضـافه كنـيم، در مجمـوع        
درصد از سهم غذاي پلنگ را قـوچ و   50اده است كه آناليز سرگين ها نشان د. كيلوگرم گوشت در منطقه وجود دارد 47600

درصد از كل و بز ها در منطقه توسط پلنگ  12درصد از جمعيت قوچ و ميش ها و 10ميش تشكيل ميدهد و در نتيجه حدود 
عكس ها حضـور   .اين نشان ميدهد كه هرچه جمعيت گونه كمتر باشد فشار طعمه خوار بر آنها بيشتر است. استفاده مي شود

گوسـفند يـا بـز در     36درصد بوده است اين معادل است بـا   15پلنگ را نشان داده اند كه ميزان برداشت آنها از دام اهلي  4
  .سال و مبلغ نه چندان زياد خسارت كه نشان دهنده تعارض پايين بين مردم و پلنگ در منطقه مي باشد

بايد همراه با آموزش جوامع محلي، فعاليت هـاي آموزشـي در   در پايان به اين نكته اشاره شد كه تنها پژوهش كافي نيست و 

  .انجام گيرد كه در اين پژوهش به آنها پرداخته شده است …مدارس و
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  بررسي ساختار جمعيت خرس قهوه اي

اخيرا مقاله اي توسط كارشناسان انجمن منتشر شد كه نشان دهنده وضعيت و ساختار جمعيـت خـرس قهـوه اي در منطقـه     
انجام گرفـت، سـاختار جمعيـت خـرس      1391و  1390در اين پژوهش كه به صورت متوالي در سالهاي . مي باشدگلستانك 

قالده خرس در دو سال متوالي مشاهده شـد كـه    21و  30در مجموع تعداد . قهوه اي بر اساس داده هاي ميداني بررسي شد
از ميـان افـراد مشـاهده    . ز ماده و توله هـايش بودنـد  به صورت گروه هاي خانوادگي متشكل ا%) 56.8(حدود نيمي از آن ها 

بود؛ احتماال به اين دليل كه اين خرس هـا بـراي اجتنـاب از خـرس     %) 9.8(شده، كمترين سهم متعلق به خرس هاي نابالغ 
. ددر طول اين تحقيق نيز رفتار تهاجمي خرس نر نسبت به خرس هاي نابالغ مشاهده ش. هاي بزرگسال نر پراكنده مي شوند

نتايج اين تحقيـق مـي توانـد پايـه اي بـراي      . از جمعيت را تشكيل مي دادند% 53همچنين خرس هاي بالغ از هر دو جنس 
عالوه بر افزايش تالش ها در جهت پايش اين جانوردر . تحقيقات بعدي بر روي ساختار خرس قهوه اي در شمال ايران باشد

ظتي براي ايمن شدن جمعيت اين گونـه بـراي حفاظـت از منطقـه امـن      زيستگاه هاي كليدي اش، افزايش فعاليت هاي حفا
 .خرس هاي ماده ضروري است

  

 (ZSL)ها با انجمن جانورشناسي لندن تحليل يافته

اي در هـاي تلـه  ي دوربـين ي جمعيت گوشخواران به وسـيله ي سه ساله مربوط به مطالعههاي يك دورهدر اين پژوهش داده
محبوبه شيرخوردشيدي درحال حاضر مشغول تحليـل  . در مركز ايران، مورد بررسي قرار مي گيرد شده ي حفاظتپنج منطقه

آماري اين يافته ها با همراهي متخصصان حيات وحش انجمن جانورشناسي لندن انجام بوده و و نتايج آن به زودي در قالب 
  .يك مقاله ي علمي به چاپ خواهد رسيد
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 انتشارات عمومي .9

 

 يوزنامه

هدف از انتشار يوزنامه، . دگذر نزديك به يك دهه از انتشار آن ميخبرنامه رسمي انجمن يوزپلنگ ايراني است كه » نامهيوز«
بـه اعضـا، همكـاران و عالقمنـدان     هـاي حفـاظتي انجمـن     خرين دستاوردهاي پژوهشي و فعاليترساني درخصوص آ اطالع
  .باشد مي

صفحه به ارائه  36با شكل و شمايلي متفاوت به صورت تمام رنگي و در  يني،به سردبيري محمد گاي بيستمين شماره يوزنامه
هـاي انجمـن    ن وضـعيت يوزپلنـگ ايرانـي و فعاليـت    اخبار و مقاالت مختلف در زمينه حيات وحش و گزارش هايي از آخـري 

   .يوزپلنگ ايراني پرداخته است

  
   



wildli  

 

نگليسي بـه  
تـرين   مهـم 

ن خبرنامـه،  
ل تابستان و 
 وي سـايت     

ي و كمبـود     
هـاي   تعالي

ن يوزپلنـگ    

  

 ife.ir
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اي از م ه چكيـده  
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 مربوط به فصل
ـه پلنـگ بـر ر

زپلنـگ آسـيايي
رامون مجموع فع
ي زبـان انجمـن

شم 6 ايراني در 
گ ايراني و ارائـه

گران ب و حفاظت
شتم خبرنامه كه
 گذشـته خبرنامـ

ويـژه يو شور بـه 
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13 
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هاي شيو شماره

واران بزرگ كش
 جاي خود را به
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393 سال در يراني
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توسط انج» پلنگ
هاي انجمن عاليت

تقبال قابل توجه
پس ا .نتشر شد

آرش.  قرار گرفت

ن ساير گوشتخو
، خبرنامه پلنگ

داده است و دن

       

يوزپلنگ اير انجمن
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ي با محوريت گو

  .شد
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 مه پلنگ

ه پلنگ ايراني د
هدف اين. رسيد

وجود از اين گو
 هفتم خبرنامه پل

منتش است 139
fe.ir در نشاني 

هاي ه به فعاليت
اي بر پو خبرنامه

 يوزپلنگ ايراني
منتشر خواهد ش
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خبرنامه
انتشار ر
اخبار مو
شماره
3پاييز 
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ايراني م
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 مجالت رشد

 

يابـد   با مجالت رشد كه توسط آموزش و پرورش جهت توزيـع در مـدارس سراسـر كشـور انتشـار مـي       1381انجمن از سال 
، كارشناسان آموزشي انجمن به عنـوان نويسـنده مطلـب و كارشـناس     حسيني صفورا زواران 93در سال . است همكاري كرده

در سـال  . همكـاري داشـت  و ابتـدايي  آمـوز   با مجلـه رشـد دانـش    زيستي ايران زيست و تنوع محيطمطالب مرتبط با موضوع 
  . عنوان مقاله چاپ شده است 13، 93تحصيلي 

  

 سراسري و نشريات خبرگزاري ها

همشهري محله، ايران، جام جم، صبح اقتصاد، هما، معراج،  ،سرزمين منها و انتشار اخبار پروژه ها در نشريات  معرفي فعاليت
  ...و  روزنامه آسيا، روزنامه فرهيختگان خبرگزاري آنا، ايسكانيوز،ايرنا، خبرگزاري خبرگزاري  ،جهانگردان
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  افتخارات. 10

  

 ر سازمان ملل متحدتقدي

تـن از   5شهريور، روز ملي حفاظت از يوزپلنگ ايراني در سازمان محيط زيسـت برگـزار شـد از     9در مراسمي كه به مناسبت 
  .سازمان مردم نهاد تقدير شد 2محيط بانان زيستگاه هاي يوزپلنگ آسيايي و 

حضور دكتر ابتكار رياسـت سـازمان محـيط زيسـت     در اين مراسم كه از طرف نماينده سازمان ملل متحد، گري لوييس و با 
  .از فعاالن پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در ايران تقدير شد ،برگزار شد

  
  

 BBC Wildlifeتصوير برگزيده دوربين هاي تله اي جهان به انتخاب مجله 

در كادر دوربين ها ظاهر  ييوزپلنگو در جريان فاز اول برنامه پايش سراسري جمعيت يوزپلنگ آسيايي،  1391آبان ماه سال 
توسط دوربين تله اي انجمن يوزپلنگ ايرانـي گرفتـه شـد، يكـي از     » آرش«از عكسي كه . نام گرفت» آرش«شد كه بعدها 

اكنون اين عكـس بـه عنـوان برتـرين      .زيباترين عكس هايي بود كه تا آن زمان از يوزپلنگ آسيايي در جهان ثبت شده بود
 .انتخاب شده است 2014در سال   BBC Wildlife ه اي جهان در مسابقه مجلهعكس دوربين هاي تل

الزم به ذكر است پروژه دوربين گذاري پناهگاه حيات وحش نايبندان جهت برآورد جمعيت يوز در ايـن منطقـه بـا همكـاري     
زپلنـگ آسـيايي، موسسـه    اداره كل حفاظت محيط زيست استان خراسان جنوبي، انجمن يوزپلنگ ايراني، پروژه حفاظت از يو
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Panthera         و با مشاركت موسسه كاوشگران حيات وحش پارت انجام شد و عكـس برگزيـده بـا تـالش مهنـدس مرتضـي
 .اسالمي دهكردي و محيط بانان منطقه آقايان شرفي، ميركالني، عجمي و حسن خاني ثبت گرديده است

در پارك ملي ضـامن آهـو و پناهگـاه حيـات وحـش      : ران آمده استاما در نام برگزيدگان اين مسابقه يك بار ديگر نيز نام اي
در كنار آبشخور گرفت كه اين عكس هم در  دسته ي آهوهاوزپلنگ ايراني عكسي زيبا از مياندشت، دوربين تله اي انجمن ي

  .قرار گرفته است BBC رده ي بهترين عكس هاي ارسالي به مجله
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 بين المللي محيط زيستغرفه برگزيده چهاردهمين نمايشگاه 

  .در مراسم اختتاميه چهاردهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست در تهران، از غرفه انجمن يوزپلنگ ايراني تقدير شد
هـاي زيسـت    در اين مراسم كه با حضور خانم دكتر ابتكار رييس سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد در بخـش تشـكل  

  .به دليل حضور موثر در اين نمايشگاه شايسته تقدير شناخته شدمحيطي، انجمن يوزپلنگ ايراني 
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  World Land Trustبرگزيده بهترين فيلم دوربين هاي تله اي حيات وحش توسط موسسه 

نگذشته بود  BBC Wildlifeهنوز چند ماهي از  برنده شدن عكس يوزپلنگ نايبندان در مسابقه دوربين هاي تله اي مجله 
با همكاري اداره كـل حفاظـت محـيط زيسـت خراسـان شـمالي و پـروژه         دوربين هاي تله اي در مياندشت كهكه فيلمي از 

، برگزيده بهترين فيلم دوربين تله اي در مسابقه دوربـين هـاي تلـه اي موسسـه     ه بودحفاظت از بوزپلنگ آسيايي بدست آمد
World Land Trust رها را بر سر آبشخور و در حال آب خوردن نشـان  اين فيلم ترس يوزپلنگ از شت. كشور انگلستان شد

در اين رقابت، تصويري از جگوار در پاراگوئه جـايزه بهتـرين عكـس را از آن    . ميدهد كه در نوع خود بسيار جالب توجه است
در . همين طور دو عكس ديگر در بخش هاي گونه در خطر انقراض و رفتار غير معمول، برگزيـده شـده انـد    .خود كرده است

  . قسمت فيلم نيز يوزپلنگ آسيايي جايزه را تصاحب كرد
در مـاه آگوسـت سـال     WLTبه مناسبت بيست و پنجمين سالگرد موسسه  Timesاين رقابت بين المللي با همكاري مجله 

  . برگزار شده است 2014
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   IUCNندر وبسايت گروه گربه سانا آسيايي پروژه پايش جمعيت يوزپلنگانتخاب 

 Cat Specialist Group   پروژه برآورد جمعيت يوزپلنگ آسيايي در ايـران بـه عنـوان پـروژه مـاه وبسـايت      فاز نخست 

در اين وبسايت به شرح پروژه پرداخته شده است كه در راستاي معرفي هرچه بيشتر يوزپلنگ آسيايي و فعاليـت  . انتخاب شد
 . هاي انجام شده حول اين گونه، مي باشد

 IUCN )Intrnational Union Conservation Nature andاظت از طبيعـت و منـابع طبيعـي    اتحاديه ي جهاني حف

Natural resourses (ايـن  . مهمترين و بزرگترين شبكه بين المللي حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي در جهان است
 181هزار دانشمند و كارشناس از 10دولتي و  تشكل غير 800آژانس دولتي، بيش از  110كشور،  83اتحاديه متشكل است از 

المللي حفاظت از طبيعت تحت تـاثير قـرار    ماموريت اصلي اتحاديه بين .كنند كشور كه به صورت مشاركت جهاني فعاليت مي
دادن، تشويق و ترغيب جوامع دنيا است تا عالوه بر حفظ تنوع زيستي، روند استفاده از منابع طبيعي را بر اسـاس معيارهـاي   

 .، متعادل كنداكولوژيك

اين سازمان داراي گروه هاي تخصصي ويژه اي براي گونه هاي گياهي و جانوري زمين است كه هركدام از ايـن گـروه هـا    
 CSG – Canid Specialist(گروه سـگ سـانان    داراي متخصصين برجسته اي در كشورهاي مختلف هستند؛ بطور مثال

Group(  يا گروه ويژه گربه سانان)Cat Specialist Group ( متخصص و دانشـمند در زمينـه    201كه گروهي متشكل از
كشور جهان از جمله ايران است كه در وب سايت خود هرماه مقالـه ي بهتـرين    57ي تحقيقات و حفاظت از گربه سانان از 

  .منتشر مي كند "پروژه ماه"پروژه هاي مربوط به گربه سانان در جهان را با عنوان 
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 دكتر سيد جواد قهاريجايزه دوساالنه 

ويژه جايزه دوساالنه دكتر قهاري از انجمن يوزپلنگ ايراني به عنوان موسسه فعـال   »از زمان تا زمين«در مراسمي با عنوان 
اين جايزه كه به همت موسسه مدد هر دو سال يكبار برگزار مي شود، در اين دوره  .مردمي در زمينه محيط زيست تقدير شد

  .بودست پرداخته به موضوع محيط زي

        
 

 جايزه نخست فستيوال فيلم هاي كوهستاني مونيخ

  
جايزه نخست بخش طبيعت كوهستان دوازدهمين فستيوال فيلم هـاي كوهسـتان   » در جستجوي پلنگ ايراني«فيلم مستند 

  .جشنواره مونيخ را از آن خود كرد
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توليد شده اسـت   1390تا  1384تح اله اميري در طي سال هاي به كارگرداني فتوسط انجمن يوزپلنگ ايراني و  اين فيلم كه
پيش از اين نيز موفق شده بود به عنوان يك مستند حيات وحش براي اولين بار سيمرغ بلورين برترين فيلم مستند جشنواره 

  .فيلم فجر را كسب كند و جوايز متعددي از جشنواره هاي بين المللي را از آن خود كند
 به موضوع چگونگي تصويربرداري از پلنگ ايراني در البرز مركزي، وضعيت پلنگهـاي منطقـه،  » گ ايرانيدر جستجوي پلن«

  .طعمه ها و رقباي پلنگ و نمايش برخي از رفتارهاي منحصر بفرد پلنگ مي پردازد
الشـه خـواري پلنـگ     رفتار تعيين قلمروي پلنگ نر، رفتـار : برخي از رفتارهاي ثبت شده پلنگ در اين فيلم مستند عبارتند از

ماده، جستجوي پلنگ ماده براي يافتن محل زايمان و تعقيب مرال توسـط پلنـگ، صـحنه گـاو بـانگي مـرال، يكـي از بـي         
روند توليد اين اثر، كه برخـي از  . نظيرترين صحنه هاي ثبت شده در حيات وحش ايران است كه به تنهايي ارزش ديدن دارد

  .، نشان دهنده ي گذار سالها و ارتقاي تجهيزات در گذر زمان استآنها در فيلم نمايش داده شده است
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  ي آموزشيكارگاه ها. 11

 

 »زمين، سياره زنده«كارسوق 

را در مدرسـه متوسـطه دور اول،   » زمين؛ سياره زنده«) كارسوق(كارگاه  93گروه آموزش انجمن يوزپلنگ ايراني در تابستان 
آمـوزان   دانش. آموزان گفتگو شد هاي در حال انقراض با دانش زيستي، گونه ، درباره تنوعنامهبردر اين . اجرا نمود) 4(فرزانگان 

هاي كارگاهي، گروهي، بازي، گفتگو و تحليل و مشاهده فـيلم   پايه ششم و هشتم مخاطب اين برنامه بوده و با انجام فعاليت
زيسـتي و   هـا، عوامـل مـوثر بـر غنـاي تنـوع       برخي گونههاي در حال انقراض ايران، نيازهاي زيستي و عوامل تهديد  با گونه

  . همچنين عوامل تاثيرگذار آشنا شدند
كتاب علوم اجتماعي پايه هفتم متوسـطه دوره اول طراحـي و اجـرا     6محتواي اين برنامه آموزشي متناسب با محتواي فصل 

  .آموزان و اولياي مدرسه قرار گرفت شد كه مورد استقبال دانش
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 ارگاه هاي آموزشي ويژه اعضاي انجمنك

پوشـش گيـاهي زيسـتگاه    بررسي « ، سه كارگاه با موضوعات1393به منظور افزايش دانش و آگاهي اعضاي انجمن در سال 
بـا موضـوع حيـات     كارگاه طراحـي پوسـتر  « و »در طبيعت و حيات وحش مقدمات و تجهيزات عكاسي«  ،»يوزپلنگ ايراني

  . برگزار گرديد و عالقمندان يوزپلنگ ايراني مخصوص اعضاي انجمن» وحش
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  اندازي سيستم جديد عضويت  راه. 12

 

هـاي   مشاركت در مهم ترين پروژه هاي حفاظت از گونه و سال از فعاليت انجمن يوزپلنگ ايراني 13امروز با گذشت بيش از 
ها نياز بـه ارتبـاط بيشـتر بـا      ها و پروژه فعاليتبا گسترش  و هم چنين مختلف حيات وحش اين سرزمين و به ويژه يوزپلنگ،

از اين رو بـه  . متخصصان، عالقمندان و دلسوزان محيط زيست، حيات وحش و طبيعت ايران بيش از پيش احساس مي شود
آگاهي از پروژه ها و فعاليـت هـاي جـاري، سيسـتم جديـد      و  و پاسخ به نياز هميشگي همراهان منظور تعامل بيشتر با اعضا

 .ت انجمن يوزپلنگ ايراني راه اندازي شدعضوي
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  سفرهاي آموزشي . 13

 

  سفرهاي آموزشي حيات وحش

به منظور آشنايي هر چه بيشتر اعضا با مناطق تحت حفاظت سازمان محـيط زيسـت،    1393انجمن يوزپلنگ ايراني در سال 
ارسـباران و   ،مراكـان  ،حيات وحش كيـامكي  منطقه حفاظت شده پرور، پناهگاه. سفرهاي آموزشي به اين مناطق برگزار كرد

پارك ملي كنتال، پارك ملي پابند و منطقه حفاظت شده هزار جريب، پناهگاه حيات وحش مياندشـت و پـارك ملـي ضـامن     
 .قرار گرفتنداعضاي انجمن  مورد بازديداز جمله مناطقي بودند كه  آهو، تاالب كاني برازان و پارك ملي تندوره
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  ستگاه يوزپلنگ آسيايي و برگزاري كارگاه آموزشي ويژه خبرنگارانبازديد از زي

جمعي از خبرنگاران فعال در حوزه ي محيط زيست و نمايندگان رسانه هاي جمعي به دعـوت انجمـن يوزپلنـگ ايرانـي بـه      
  .كند رفتند ديدار كوشكي، يوزپلنگ ايراني كه در شرايط نيمه اسارت زندگي مي

با حمايت مالي موسسه ايران برگزار شد، آشنايي بيشتر اصحاب رسانه با طرح هاي حفاظتي انجام خبري كه  تورهدف از اين 
  .گرفته براي يوزپلنگ ايراني بوده است
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  تلويزيونيبرنامه هاي در حضور . 14

 

در  هـا  يـت و فعالهاي مختلف تلويزيوني جهت معرفي انجمن  در برنامه »فعال محيط زيست«عنوان  احضور اعضاي انجمن ب
  ...و  ، اسوشيتدپرسويستند، الكوثر، جام جم، پرس تي ، مدو يك، هاي شبكه
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  رويدادها. 16

 

  هشتمين گراميداشت روز ملي يوزپلنگ ايراني

آغـاز   1386شهريور ماه هر سال براي عالقمندان و فعاالن محيط زيست يادآور روز يوزپلنگ است كه برگزاري آن از سـال  
انتخاب شـد تـا دوسـتداران     »روز ملي حفاظت از يوزپلنگ ايراني«يور ماه به عنوان در اين سال، روز نهم شهر. گرديده است

  .تالش كنند سان در حال انقراض حفظ اين گربهبراي محيط زيست با انجام فعاليت هاي نمادين و معرفي يوز، 
و حضور شهرهاي مختلـف   رديدهاي متعددي در سراسر ايران برگزار گ برنامه ،امسال نيز به مناسبت روز ملي يوزپلنگ ايراني

  .هاي گذشته بوده است تر از سال هاي امسال بسيار پر رنگ در برنامه
شـهر   25هم زمان با هشمتين گراميداشت روز حفاظت از يوزپلنگ ايراني برنامه هاي متعددي در بـيش از   1393شهريور  9

كنندگي برنامه نيز به عهـده خـانم    دي بودند و هماهنگدبير اين برنامه خانم مريم محم .گرديددر نقاط مختلف ايران برگزار 
زد، اردكان، سمنان، شاهرود، دامغان، شهميرزاد، اصفهان، بادرود، چوپانان، كاشان، آران و بيدگل، كرمـان،  ي. پريسا خالقي بود

و خـرم آبـاد ميزبانـان    رفسنجان، بم، راور، جاجرم، بجنورد، مشهد، سبزوار، بيرجند، شيراز، ورامين، كـيش، بنـدرعباس، اراك   
  .بودندهمايش روز يوز امسال 
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پخش فيلم هايي با موضوع يوز و معرفي كوشكي و دلبر، برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع محـيط زيسـت و زاينـده رود در    
  استان اصفهان 

  
پلنـگ در شهرسـتان   هاي آموزشي، پخش فيلم، برگزاري مسابقات گوناگون و نيز توزيع پوسـتر معرفـي يوز   برگزاري نشست

  شهميرزاد، استان سمنان
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برگزاري نشست هاي آموزشي، پخش فيلم، برگزاري مسابقات گوناگون، نقاشي كودكان و نوجوانـان دامغـاني، نوشـتن نامـه     
  براي يوزپلنگ هاي ايراني، اجراي نمايش، توزيع بروشور و پوستر معرفي يوزپلنگ در شهرستان دامغان، استان سمنان

  
هـاي عـوارض    بـر روي ليبـل  » ايران آخرين سنگرگاه يوزپلنـگ ايرانـي  «و يا » حفاظت از يوزپلنگ ايراني«ا مضامين درج ب

  .  ساليانه خودروها با همكاري شهرداري شهر بم
  

  
برپايي چندين غرفه و نمايشگاه در جشنواره محيط زيست با عنوان حفاظت از يوزپلنگ ايرانـي و برگـزاري مراسـمي تحـت     

  محيط زيست در آموزه هاي رضويعنوان 
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  در سطح شهردوچرخه سوار  100بادرود به تعداد  شهر نمادين دوچرخه سواري كودكان برنامهاجراي 

  

  
متري موستاق آتا چين به  7546درج نشان وتصوير يوزپلنگ بر روي پيراهن اعضاي تيم هيماليانوردي ايران در صعود به قله

    زدليل نزديكي با روز ملي يو
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  برنامه دوچرخه سواري با هدف آموزش جوامع محلي

  .هاي سمنان و خوزستان برگزار كردند دو برنامه دوچرخه سواري در استان 1393اعضاي انجمن يوزپلنگ ايراني در سال 
. گرفـت م انجا »دلبر ازكوشكي  خواستگاري« با عنوانزيستگاه يوزپلنگ آسيايي بود كه ركاب زني در يكي از اين برنامه ها، 

پناهگاه حيات وحـش مياندشـت در اسـتان    
ــك    ــداري ي ــل نگه ــمالي مح ــان ش خراس
يوزپلنگ آسيايي نر در حالت نيمـه اسـارت   
است كه كوشكي نام دارد و از طرفي پارك 
ملي توران در استان سـمنان، ميزبـان يـك    
يوزپلنگ ديگر در اسارت به نام دلبـر اسـت   

  .كه اتفاقا جنسيت آن ماده است
گزاري اين برنامه دوچرخه سواري، عالوه بر حساس كردن افكار عمومي نسبت به موضوع محيط زيست و حيـات  هدف از بر

براي سرنوشـت ايـن دو يوزپلنـگ در     مناسبگيري  ولين مرتبط به جهت تصميمئوحش، اعالم وجود خواست عمومي به مس
  .بوده است اسارت

هدف اصلي در سفر خوزستان، يادآوري اهميت پناهگـاه حيـات   . را شددر استان خوزستان اج ،اما برنامه دوم دوچرخه سواري
وحش شادگان و زيبايي هاي آن به مردم و مشاركت در شناساندن اين زيبايي ها و استفاده پايدار از طبيعت بـراي حفـظ آن   

از تـاالب شـادگان   اهميت موضوع در يكي از بازديدهاي اعضاي انجمـن   .طيالت نوروز و حضور گردشگران بوددر آستانه تع
مشخص شد و پس از آن به پيشنهاد تعدادي از اعضاء خوزستاني انجمن، برنامه دوچرخه سواري حاشـيه تـاالب بـه منظـور     

  .يادآوري اهميت تاالب و شيوه هاي بهره برداري پايدار از آن برگزار شد
، انجمن يوزپلنگ ايراني، اداره محيط زيسـت  مجله جهانگردانفرهنگي استان خراسان شمالي، ها با حمايت ميراث  اين برنامه

 .شديان انجمن يوزپلنگ ايراني برگزاراستان خراسان شمالي، اداره محيط زيست استان سمنان و دكتر رادمنش از اعضا و حام

 

 




