زمستان 93
شماره پنجم

خبرنامه موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی
ت ح قی ق ات  ،ح ف ا ظت  ،م د یر ی ت

خرب انمه اختصاصی"دوره دوم کارگاه های منطقه ای پلنگ ایرانی و تدوین برانمه عملیاتی حفاظت از پلنگ در ایران"

در این شماره می خوان ید ...
ت
 کم یل برگزاری  10کارگاه آموزشی طی دوره دوم کارگاه های آموزشی  -مهارتی م نطقه ای تل یگ ابراتی ()1393 ن یازسنجی و س یاساتی اولو ن تهای حفاظتی تل یگ در ابران تا تمرکز بر موضوعات زیسنگاه ،برتامه های اجتماع محور ،تجهیزات و نیروهای مهارتی -آعاز فرآن ید تواتم ید سازی س یکه تل یگ ابراتی

 کارگاه برتامه ربزی برای تدوین برتامه عمل یاتی حفاظت از تل یگ در ابران برگزار سد -آعاز طرح تاتلوت اجتماع محور در شهرس یان سوادکوه اس یان مازتدران

همکاریها و مشارک تهای سازماتی ()1393-1391

سازمان حفاظت مح نط زیست ،اداره کل حفاظت و مدبرنت شکار و ص ید

برتامه کمکهای کوچک یسه یالت مح نط زیست جهاتی برتامه عمران سازمان ملل منحد
اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان الیرز
دایشگاه مح نط زیست

اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان لرس یان

اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان خراسان شمالی

اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان سیس یان و تلوچس یان
اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان توشهر

اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان آذرتاتحان غرتی
اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان گلس یان
اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان مازتدران
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ت
کم یل برگزاری  10کارگاه آموزشی طی دوره دوم کارگاه های آموزشی  -مهارتی م نطقه ای تل یگ ابراتی ( 30شهرتور تا دی ماه )1393

به دنبال کارگاه های آموزشی مهارتی م نطقه ای پلبگ ایراتی (دوره اول) که در پاییز و زمسبان سال  1391در چهار اسبان میزپان آذرپایجان غرتی ،خراسان شمالی،
بوشهر و گلسبان یرگزار سد ،یر اساس نبازسنجیهای صورت گرفته محورهای آموزشی و مج توای جدپدی یرای دوره دوم این سری از کارگاه ها بوسط نیمی متشکل از  8منخصص در زمیته
های مربوطه طراحی سد .این محورهای آموزشی عبارنبد از )1( :یخق نقات و پایش مشارکتی وضعیت پلبگ در ایران  )2( ،آموزش و یرپامه های اجیماع محور و ( )3رسابه و خیر و
کاریرد آن در حقاظت.

یر این اساس سه کباب آموزشی و راهیما بوسط نیم اخراتی پال نف سد که هر پک به ارابه اصول و روشهای مرن نط پا پکی از محورهای آموزشی پاد سده می یردازد .این
سری از کارگاه ها پا حضور مدیرنت وقت اداره کل حقاظت و مدیرنت سکار و صبد (مشعود عالنجاتی) ،مدیرنت اداره کل حقاظت مج نط زیست اسبان الیرز (حسین محمدی)،

هماهبگ کنبده ملی یرپامه کمکهای کوجک یسهبالت مج نط زیست چهاتی یرپامه عمران سازمان ملل منجد (الله داراتی) و مدیر عامل موسسه یخصصی مطالعات پلبگ آسباتی (آرزو
ه
صانعی) در پاریخ  30شهربور ماه در دایشگاه مج نط زیست افنباح سد .در اسبان الیرز ،مجنین  3کارگاه ملی پا حضور کارسباسان روانط عمومی ،کارسباسان آموزش و مج نط زیست -
تن نع
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طن نعی اسبانهای کشور در پاریخ  30شهربور ماه (گروه خیر ،رسابه و کاریرد آن در

در چاشیه کارگاه های خراسان شمالی...

چهارم پا هدف آموزش موصوعات مربوط به خیر ،رسابه و حقاظت در اداره کل
حقاظت مج نط زیست اسبان الیرز و پا حضور رانطین خیر این اسبان ،یرگزار سد .در

کنبدگان از پارکهای ملی سالوک و سارنگل پازدپد نمودپد و یرحی موصوعات مربوطه به

حقاظت) 15 ،مهرماه (گروه آموزش و یرپامه های اجیماع محور) و  30مهرماه (گروه
یخق نقات و پایش مشارکتی وضعیت پلبگ در ایران) یرگزار گردپد .کارگاه آموزشی

راسبای اهداف حقاظت و پایش مشارکتی وضعیت پلبگ در ایران ،این سری از
کارگاه ها در اسبان لرسبان پا حضور اعضای بورپا ل یخصصی پلبگ ایراتی در م نطقه
ه
غرب و ج توب غرتی ایران ،مجنین مج نط پاپان ،اعضا موسشات مجلی،

پازدپد مبداتی :در ارنباط پا موصوعات گروه پایش و یخق نقات ،پا همکاری اداره حقاظت
مج نط زیست اسفراین و در مسیرهای مشخص اعالم سده از سوی ایشان ،سرکت
صورت مبداتی مورد یحث قرار گرقت.

کارسباسان و خیرنگاران طی سه محور آموزشی پاد سده در آپان ماه سال جاری در خرم
آپاد یرگزار سد .این یرپامه در اسبان خراسان شمالی ،شهرسبان اسفراین پا حضور
مدعوین از مباطق شمال و شمال سرق ایران ادامه پاقت .گفننتست،
کارسباسان پاطر از دفیر آموزش و مشارکیهای مردمی سازمان حقاظت مج نط زیست
به م نظور نطارت و ارزپاتی دوره ها چهت درج در نقویم آموزشی سازمان ،در کلته

این یرپامه ها حضور داشنبد.
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رهاسازی تک راس آهو :در جاشته کارگاه های آموزشی مهارتی م نطقه ای پلبگ ایراتی در شهرسبان

اسفراین ،پک راس آهو که پا همباری اهالی روسبای کالبه آقازاده از منجلف گرفته سده بود بوسط اداره
مج نط زیست اسفراین در دشت پارک ملی سالوک رهاسازی سد.

برگزاری چلسه هم اتدیشی و تفدبر از مح نط تان پیسین م نطقه

سالوک :سرکت کنبدگان کارگاه های خراسان شمالی که از
اقراد بومی ،گروه های مردم نهاد مجلی ،مج نط پاپان و

ه
مجنین ،در جاشته این کارگاه ها از آقای یرانعلی پاکبگ ،مج نط پان و سریرشت تتسین

م نطقه سالوک به پاس همکاری مویر در طرح پاپلوت یخق نقاتی در حضوص مدلشازی

یراکتش پلبگ که در سال  1390/1391در اسبان خراسان شمالی اخرا سد ،قدرداتی گردپد.

کارسباسان اسبانهای شمال سرق و شمالی کشور بودپد ،یس
از انمام جلشات آموزشی و فعالنیهای گروهی ،اقدام به
یرگزاری جلسه هم اپدیشی نمودپد پا موصوعات و مشاپل
مسیرک در حضوص گوبه را در مباطق خود مورد یحث قرار

دهبد.
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س یاساتی اولو نتهای حفاظتی:

به م نظور نعنین ضرورنهای حقاظتی زیسنگاهی ،مدلشازی یراکتش پلبگ ایراتی یرای
س
اولین پار در طح کشور در سال ( 1390/1391به صورت م نطقه ای) ایجام سد .انبدا این
ن
پ
مدلشازی در اسبان خراسان شمالی به صورت پاپلوت اخرا سده ،ضمن صجنح روشها و کمبل داده
های حضور گوبه پا همکاری کلته اسبانهای کشور ،مدلشازی یراکتش پلبگ به صورت م نطقه
ای ( 5م نطقه) ایجام سد که اطالعات ارزشمبدی در حضوص وضعیت زیر گوبه و اقدامات
مدیرنتی و حقاظتی مورد نباز در اخنبار گذاشته اشت.

مناطق کوهس تاین واقع در شامل رشق اس تان یزد که به زیس تگاه های اس تان
خراسان جنویب مرتبط هستند (رنگهای آیب تریه منااینگر مطلوبیت مکرت برای
حضور پلنگ و رنگهای روشن تر منااینگر مطلوبیت بیشرت برای زیست گونه
است)

ن

قسیم نبدی اسبانهای کشور به  5م نطقه یر اساس قاک تورهای مطالعاتی چهت مدلشازی یراکتش

ه
پدین وسبله مجنین 2 ،م نطقه سباساتی سده اشت که ممکن اشت ن تواپد به
صورت طن نعی ارنباط تین یراکتش پلبگ در مباطق شمالی پا یراکتش آن در مباطق مرکزی و
س
ج توتی را پامین نماپد .مرجله نعدی این سری یخق نقات ،پدق تق اطالعات به دشت آمده در طح
ه
م نطقه ای و مجنین سباساتی کورپدورهای ارنباطی اشت.
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م
نبازسنجیها در ارنباط پا موصوعات اجیماع محور در سه محور موصوعات عتستی،
اجیماعی و حقاظتی به نقکبک اسبانهای وافع در هر م نطقه مطالعاتی ایجام
ه
سد .مجنین نبازهای یجهیزاتی ،طرفنیهای مهارتی و مشکالت مرن نط اخراتی در
حضوص یرپامه هاتی که مسنقیما پا گوبه مرن نط هسنبد (مانبد موارد درگیرنها و

نیمارنها) سباساتی سده اشت .نبازسنجیها در حضوص مواردی خون سباساتی

نقاط داغ درگیرنها و نعارصات و موارد مرگ و میرهای جاده ای یرای یرپامه
ریزنهای نعدی ییز ایجام سده اشت.

مرن نط پا حقاظت ،پایش و یخق نقات پلبگ در کشور بود.
بوانمبد سازی اعضا این سبکه از اهداف اصلی یرگزاری دوره دوم کارگاه
های آموزشی مهارتی م نطقه ای پل بگ ایراتی بود .پدوین یرونکلها ،اسباپدارد

سازی روشهای پایش ،پال نف کیب راهیما یرای اعضا سبکه ،آموزش

تتش از  500نفر از سراسر کشور در حضوص موصوعاتی خون یخق نقات
و پایش ،آموزش و اطالع رساتی مرن نط پا حقاظت گوبه و یشکبل گروه
های یخصصی در این سبکه ،از دس باوردهای این یرپامه بوده اشت.

آعاز فرآن ید تواتم ید سازی س یکه تل یگ ابراتی
از زمان پاشتس یرپال یخصصی پلبگ ایراتی در سال  1391به

ع توان اولین و نیها مرکز ن یت و ذخیره اتنیرنتی اطالعات مربوط به زیرگوبه

پلبگ ایراتی در ایران ،پا ک تون تتش از هزار نفر در این یرپال ن یت پام

نموده اپد .این اقراد که به صورت داوطلبابه در این مرکز عضو سده اپد
طرق یت قاپل بوچهی از امکاپات و دایش بومی ،یخصصهای مرن نط ،یستوابه
ع
لمی و اخراتی از سراسر کشور و کلته اسبانها را ایجاد نموده اپد .پا در نظر
گرفین انبکه پا بوجه به یراکتش گسیرده پلبگ در کشور ،نمی بوان حقاظت و
پایش وضعیت گوبه را پدون همکاری و مشارکت ظ نف وشنع ذ ن نفعان
م نضور سد ،نبایر این از اقدامات صورت گرفته یشکبل س بکه ای از اقراد
این
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کارگاه برتامه ربزی برای تدوین برتامه عمل یاتی حفاظت از تل یگ در ابران ،برگزار سد
به دنبال مطالعات تتسین و نبازسنجیهای صورت گرفته و وضعیت ک توتی پلبگ

ایراتی در مباطق مجبلف کشور ،پدوین یرپامه عملباتی به م نظور اخراتی سدن اقدامات و

راهکارهای حقاظتی گوبه ضروری اشت .به این یرن یب ،ظ تق یرپامه ریزنهای صورت گرفته و
پا مشارکت اداره کل حقاظت و مدیرنت سکار و صبد سازمان حقاظت مج نط زیست ،کارگاه
یرپامه ریزی در پاریخ  18و  19نهمن ماه سال جاری در اسبان شتسبان و پلوحسبان و پا
همکاری اداره کل حقاظت مج نط زیست این اسبان ،یرگزار سد.

ت
گروه اس یایهای م نطقه اول یس از کم یل موفق یت آمیز تخسهای برتامه ربزی فعالی تهای حفاظ تی مرتوطه

پا بوجه به وسعت و گسیره موصوعات مرن نط پا پلبگ ،سه موصوع اصلی یرای این
کارگاه دو روزه در نظر گرفته سده بود .این موصوعات سامل کلته مشکالت و نبازهای مرن نط پا
زیسنگاه ،موارد مرن نط پا مرگ و میرهای غیر طن نعی (مانبد نضادقات ،سکار ،طعمه مسموم،
ه
نیمارنها) و مجنین موصوعات مرن نط پا قواتین و اسیرایژنهای حقاظتی گوبه بود.
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زمستان 93

خبرنامه موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی

شماره پنجم

ت ح قی ق ات  ،ح ف ا ظت  ،م د یر ی ت

خرب انمه اختصاصی"دوره دوم کارگاه های منطقه ای پلنگ ایرانی و تدوین برانمه عملیاتی حفاظت از پلنگ در ایران"

در این کارگاه یرپامه ریزی در راسبای پدوین یرپامه عملباتی حقاظت از پلبگ در ایران ،مدعوین جالصه ای از کلته نبازسنجیهای تتسین را در
س
قالب سه درخت مشکل درپاقت نمودپد .م نعاقبا ،نمانبدگان اس بانها پا سرکت در گروه های مرن نط پا م نطقه خود ( 5م نطقه در طح کشور) در حضوص

موصوعات زیسنگاه و مرگ و میرها و مدعوین از سازمان مرکزی در گروه مرن نط پا قواتین و اسیرایژنها به یرپامه ریزی راهکارهای حقاظتی در ارنباط پا موصوعات و

نبازهای سباساتی سده یرداخنبد.

آعاز طرح تاتلوت اجتماع محور در شهرس یان سوادکوه اس یان مازتدران
پا بوجه به موارد مرگ و میر پلبگ به دالپلی خون نعارصات پا خوامع بومی،

سکار و اشنقاده از طعمه مسموم؛ شهرسبان سوادکوه از اسبان مازپدران یرای اخرای

طرح پاپلوت اجیماع محور اننجاب سد.

روسبای ابو پا قاصله ای معادل  24کبلومیر از مرکز شهرسبان سوادکوه و پا
جمعنتی پا لغ یر  350نفر وافع سده اشت .پا وخود حسمه های عتی و قراواتی آب در

پک م نطقه ج نگلی معبدل خزری ،سرانط ویژه ای در این م نطقه ایجاد سده اشت.
این آب و هوای مشاعد شیب جلب اقراد غیربومی ییز به روس با سده اشت و
وپالسازی در روسبا دپده می سود .نعارض ایشان در این روسبا نیها معظوف به پلبگ

تتست پلکه خرس ییز از دپگر موصوعات نعارض (یرای زن تورداران) محشوب می سود.
به دلبل مرکزنت روسبا و ظ نف اقشار پاییرگذار ساکن در آن ،روشهای مورد
اشنقاده در این یرپامه قاپلیت الگوسازی یرای روسباهای مجاور را دارد .دشت
اپدرکاران اصلی این طرح مردم بومی و به ویژه گروه/های مجلی هسنبد که پا کمک

نیم بوانمبدسازی یشکبل می سوپد.
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خبرنامه موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی

شماره پنجم

ت ح قی ق ات  ،ح ف ا ظت  ،م د یر ی ت

نتم اخراتی دوره دوم کارگاه های م نطقه ای تل یگ ابراتی 1393

خرب انمه اختصاصی"دوره دوم کارگاه های منطقه ای پلنگ ایرانی و تدوین برانمه عملیاتی حفاظت از پلنگ در ایران"

شع ید توری یشاط

یسهبلگر یرپامه های اجیماع محور

آرزو صاتعی
مدیر اخراتی
گلی احمدی فرد

و

آموزسگر راهیری مج نط زیستی

حم یدرصا میرزاده

یسهبلگر یرپامه ریزی اسیرایژپک

آموزسگر یحش پایش و یخق نقات

آموزسگر خیر ،رسابه و کاریرد آن در حقاظت

محمد مهدی صابرتون

آموزسگر یحش پایش و یخق نقات  ،یحش GIS

بروین تاکزادمیش

یسهبلگر یرپامه های اجیماع محور

ف
فرتد صنجی
هماهبگ کنبده

مهدی الماشی

مسنبد سازی
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امین صاتعی

آموزسگر خیر ،رسابه و کاریرد آن در

محمدعلی اد ن تی
سباساتی و اپدازه گیری جمحمه گوسنحواران

حقاظت
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خبرنامه موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی
ت ح قی ق ات  ،ح ف ا ظت  ،م د یر ی ت

خرب انمه اختصاصی"دوره دوم کارگاه های منطقه ای پلنگ ایرانی و تدوین برانمه عملیاتی حفاظت از پلنگ در ایران"

معرفی ک یایها و محموعه ها

چلد اول ک یاب بررشی وضعیت تل یگ در ابران

ن
این کباب که در سال  1387منتشر سدمسیمل یر  14فضل ( 298ضفحه) اشت و فضل نحم آن به یراکتش گوبه به نقکبک اسبانها و عوامل نهدپد آن در مباطق
حضور پلبگ می یردازد .در فضول نعد به ارابه مشخضات مورقولوژپک و ن تومیری نموبه هاتی از مباطق مجبلف ،موصوع نعارصات پا ایشان و دام و یررشی موردی رقبارسباشی پلبگ در

اسارت ،یرداخته سده اشت.

شماره وبژه مفاالت تل یگ ابراتی و تل یگ مالزی

ع
ژورپا ل "علوم جبات آسبا" دارای  15انبدکس لمی در سال  1390پک شماره خود را به دو زیرگوبه از پلبگهای آسباتی اج نضاص داد .این شماره مسیمل یر سش مقاله
اشت که سه مقاله آن به وضعیت پلبگ ایراتی در ایران می یردازد .این سری از مقاالت از طربق سانت موسسه یخصصی مطالعات پلبگ آسباتی در دسیرس می پاسبد.
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زمستان 93
شماره پنجم

خبرنامه موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی
ت ح قی ق ات  ،ح ف ا ظت  ،م د یر ی ت

خرب انمه اختصاصی"دوره دوم کارگاه های منطقه ای پلنگ ایرانی و تدوین برانمه عملیاتی حفاظت از پلنگ در ایران"

ک یایهای آموزشی و راهتما برای اعضا س یکه تل یگ ابراتی

موصوعات:

 یخق نقات و پایش مشارکتی وضعیت پلبگ در ایرانبویسبده :آرزو صانعی
پ
وضعیت :یشحه اول کمبل سده اشت
 آموزش و یرپامه های اجیماع محوربویسبدگان :سعبد بوری یشاط و یروین پاکزادمتش
پ
وضعیت :یشحه اول کمبل سده اشت
 خیر ،رسابه و کاریرد آن در حقاظتبویسبدگان :امین صانعی و جمبدرصا میرزاده
پ
وضعیت :یشحه اول کمبل سده اشت
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چلد دوم ک یاب بررشی وضعیت تل یگ در ابران

به دنبال مطالعات سالهای اخیر در حضوص پلبگ ایراتی ،پال نف جلد دوم این
پ
کباب کمبل سده اشت و مراجل اتتشار خود را سیری می نماپد.
پا بوجه به گسیره یراکتش این گوبه در جاورمبابه و نباز به نبادل نبایج یخق نقات

ایجام سده پا کشورهای همشابه به م نظور حقاظت هدفمبد پلبگ در جاورمبابه ،پال نف کباب
نگ
به زپان ا لتشی بوده اشت .اگرجه ،یرجمه مطالب کباب به زپان قارشی در دشتور کار
موسسه یخصصی مطالعات پلبگ آس باتی قرار دارد .ن نظیم این کباب به شتوه "فضلی"
بوده اشت و هر فضل بویسبدگاتی دارد که یر حسب موصوع آن و مشارکت اشجاص مجبلف
در یخق نقات پاد سده ،م نقاوت اشت.
ه
مجنین ،کبانهای پدوین سده یرای اعضا سبکه پلبگ ایراتی عمدپا به مقاهیم،
اصول و معبارها ،روشها و پکنبکها و مطانقت آنها پا اصول حقاظتی و سرانط بومی می یردازد.
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خرب انمه اختصاصی"دوره دوم کارگاه های منطقه ای پلنگ ایرانی و تدوین برانمه عملیاتی حفاظت از پلنگ در ایران"

تا س یاس از کلیه ادارات و افرادی که در برگزاری برتامه ها ی این دوره از کارگاه های م نطقه ای تل یگ ابراتی ( )1393همکاری و مشارکت تمودتد و به وبژه:
معاونت مح نط زیست طی نعی و ن نوع زیستی ،دکیر احمد علی کنحا

مدبرنت اداره کل حفاظت و مدبرنت شکار و ص ید ،مهیدس مشعود عالنحاتی و دکیر علی نتموری
هماه یگ کی یده ملی برتامه کمکهای کوچک یسه یالت مح نط زیست جهاتی ،مهیدس الله داراتی
مدبرنت اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان الیرز ،دکیر چسین محمدی
رتاشت دایشگاه مح نط زیست ،دکیر اضعر محمدی فاصل
مدبرنت اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان لرس یان ،مهیدس مهرداد فنجی نیراتوتد
مدبرنت اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان خراسان شمالی ،دکیر علی اضعر مطهری

مدبرنت اداره کل حفاظت مح نط زیست اس یان سیس یان و تلوچس یان ،دکیر شعید محمودی
مدبر کل دفیر آموزش و مشارک تهای مردمی ،دکیر محمد درویش
و

مه یدس امیر چسین داداشی ،مه یدس حم یدرصا عشگرتان  ،مهیدس رصا فرخی زاده و مهیدس س ید مهدی چسیتی ،فرن یا آفاچاتی ،مه یدس مهدی شرتفی ،دکیر آرش توشفی ،تاهید میر
طاهری ،مهیدس اچشان محمدی ،مهیدس مصطفی مصطفی وتد ،مهیدس یهرام رمضاتی ،مهیدس شه یال زماتی چگیتی ،یهمن نیراتوتد ،زهرا طالب زاده ،مهیدس حم ید فخراتی،محمد
رصاتی ،محمدرصا چسین زاده ن تها ،چسین فرخی ،مه یدس ملنحه علی احمدی ،مه یدس اشرف علی چسیتی ،مهیدس علی اکیر شراواتی ،مهیدس حی یب هللا تارمحمدی ،و مه یدس تورج

رپیشی شریشیزی ،مه یدس اتمان محمدی آنیز ،مهیدس امیرع یاس مسهدی احمدی ،مهیدس محمد خواد ن یک کار ،مه یدس ج یدر ویشی ،مهیدس اکیر چالوتدی ،مه یدس تمحید تاتدار،
مه یدس مهدی حمادی ،مه یدس اتمان صاتمی ،مه یدس عیدال یاصر تاران زهی ،مه یدس محمد اتور هاشم زهی ،موشی دهفان بژاد ،مه یدس اسک یدر گردمردی ،مه یدس محمدرصا یسملی،
مه یدس فرامرز اشق یدتاری ،مهیدس مهدی نتموری ،مهیدس رصا رمضاتی ،مهیدس تحمه فهرخی ،مهیدس محمدرصا مشعود ،مه یدس کورس رن نعی.
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