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  چکیده

ن سمیت شناختن ایرعالوه بر به  .شودمی گرفته نادیده اوقات گاهی بیوفیزیکی محیط با توجه به رشد جمعیت و تکنولوژی،

 و حیط زیست احتیاج به توجهمحفاظت از  .کنند ایجاد زیست محیط تخریب هایفعالیت علیه هاییمحدودیت باید هادولت موضوع،

 در هایوگونه مهاجم هایگونه معرفی از ناشی) زیستی تنوع ین رفتنب از و هوا آلودگی های مختلف انسانی دارد. تولید زباله،فعالیت

 آمیخته هم در رفاکتو سه تاثیر تحت زیست محیط از حفاظت. هستند زیست محیط حفاظت با مرتبط موارد از بعضی( انقراض حال

المللی و هم در صمیمات بینت سطح در هم فاکتور، سه این از کدام هر. پرورش و آموزش و اخالق محیطی، زیست قوانین: است

ه مرحله شامل: تدوین سیند مدیریت راهبردی در برگیرنده آفرگذارند. ر میهای رفتاری و شخصی، بر محیط زیست تاثیسطح ارزش

أموریت، ن بیانیه مله تدویهای مختلفی از جمتدوین راهبرد مشتمل بر اقدامشود. راهبردها، اجرای راهبردها و ارزیابی راهبردها می

قوت  اسایی نقاطرند، شنآو هایی را به وجود می کنند یا فرصتشناسایی عواملی که در محیط بیرونی سازمان یا برنامه را تهدید می

ادامه  های خاص جهتناگون و انتخاب اقدامو ضعف درونی، تعیین هدفهای بلند مدت، در نظر گرفتن اقدامهای بلند مدت گو

را از پیکر غولی پاندا گونه ،چین به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه با تکیه بر دانش مدیریت راهبردی ت.فعالیت اس

ری از گیرهات یوزپلنگ آسیایی به همراه بهبرداری از شیوه حفاظتی کشور چین به منظور نجالگو معرض خطر نجات داد.

اقعیت تبدیل شود، برای اینکه حفاظت از محیط زیست به و رود.گام مهمی برای نجات این گونه به شمار می های جدیدتکنولوژی

  .و تصمیمات زیست محیطی را اتخاذ کنند ها پیشرفت کردهمهم است که جوامع، در این زمینه

 حیطیقوانین زیست میوزپلنگ آسیایی، محیط زیست، مدیریت راهبردی، پاندای غول پیکر، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های جانوری ایران از معروفترین گونهگیرد. یکی و جانوری و زیستگاه طبیعی آنان را دربرمی گیاهی هایگونه ایران حیات وحش 

ببر  های شیر وشود. ایران گونهشود و امروزه فقط در ایران یافت میاست که یوز ایرانی هم خوانده می یوز آسیایی آخرین گونه

  .است را در اوایل قرن بیستم از دست داده مازندران

های آب ماهیان و دوزیست ،خزنده ،پرنده ،پستاندار گونه جانوری اعم از 1۵۰۰ ،طبق آمار سازمان حفاظت محیط زیست ایران

است. از  های داخلی کشور شناسایی شدههای خشکی و آبهای دریایی در اکوسیستمگونه ماهی در آب ۶۵۰داخلی و حدود 

های گونه ماهیان آب 1۶۰گونه دوزیست و  21گونه خزنده،  22۷گونه پرنده،  ۵۳۵گونه پستاندار،  1۹۷توان به ها میگونهاین

 1 فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت های جانوری ایران درگونه از رده ۷۶کرد. از این تعداد حدود داخلی اشاره 

IUCN  گونه از خزندگان، چهار گونه از دوزیستان  1۶گونه از پرندگان،  2۵گونه از پستانداران،  1۹ها شامل گونهقرار دارد که این

گونه از  ۷۴کم اعالم کرد که دست 1۳۹2ن حفاظت محیط زیست ایران در سال سازمات. های داخلی اسگونه از ماهیان آب 1۰و 

که در وضعیت بحرانی  یوزپلنگ ایرانی جزه قرار دارند. ب المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بین قرمز سیاهه جانوران این کشور در

تمساح پوزه  ،خرس سیاه آسیایی ،پلنگ ،هوبره ،فک دریای خزر ،گورخر آسیایی ،گوزن زرد ایرانی ندارانی مانندقرار دارد، پستا

ترین ایران با داشتن حدوداً شش هزار گونه گیاهی یکی از غنی. تندنیز در معرض خطر انقراض هس اینهنگ باله و نهنگ آبی ،کوتاه

  .ستدارا …ای تا درختزارهای سازگار با خشکی وهای گیاهی در کشورهای خاور نزدیک را از جنگلهای شبه حارهگونه

 

 ضرورت حفاظت از محیط زیست -۱

 گفته گیرد،می صورت آن تخریب از جلوگیری یا محیطزیست هرگونه عملیاتی که برای نگهداری به حفاظت محیط زیست

  .شودمی

ا دولتی، ها، در سطوح شخصی، سازمانی یحفاظت از محیط زیست، عبارتست از تالشی که به منظور حفظ سالمتی محیط و انسان

 .(1۳88)اسالمی و همکاران،  کندمی محافظت طبیعی محیط از

 

 : حفاظت از موجودات زنده، به دالیل زیر ضروریست

 .ردک خواهد ناپذیریجبران هایآسیب دچار را حیاتآسیب به محیط زیست، زنجیره  :حیات هحفظ زنجیر

 .شودمی هاستفاد اندرم منظور به گیاهان از چین و شرقی جنوب آسیای هند، آمازون، گنجینه درمانی: دربسیاری از مناطق مانند

 .استنگرفته قرار استفاده مورد چندان هنوز که است خوراکی مواد انباری وسیع: طبیعت مخزن بزرگ

 کاربرد که هاستمدت انی،حیو یا گیاهی هایچربی گیاهی، هایروغن نباتات، از بعضی شیره ها،نشاسته  معدنی برای صنعت:

 (.1۳8۹)پاداش و همکاران، دارند صنعتی

 های حفاظت از محیط زیستروش -2

 داوطلبانههای زیست محیطی موافقت نامه ۱-2

هایی دهند تا حرکتها ارائه میهای زیست محیطی داوطلبانه، اغلب یک پلت فرم را به شرکتدر کشورهای صنعتی، موافقت نامه

های زیست محیطی حمایت کنند. در فراتر از حداقل استانداردهای نظارتی را به رسمیت بشناسند و از گسترش بهتر فعالیت

ها معموال برای اصالح سطح قابل توجهی از عدم رعایت مقررات آمریکای التین، این موافقت نامه کشورهای در حال توسعه، مثل

                                                             
1 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
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ها وجود دارد. با ها، اهداف، نظارت و گزارشهایی در چگونگی ایجاد اطالعات پایه این توافق نامهشوند. چالشاجباری استفاده می

گیرند و ممکن است محیط زیست را تحت تاثیر منفی لب مورد سوال قرار میتوجه به مشکالت ذاتی در ارزیابی اثر بخشی، آنها اغ

 .قرار دهند

 

 روش اکوسیستم 2-2

 جای به یستم،اکوس کل پیچیده متقابل روابط گرفتن نظر در هدف زیست، محیط از حفاظت و منابع مدیریت با اکوسیستم روش

ریزی و تی مشترک برای برنامهگیری به این روش، فعالیتصمیم آل،ایده حالت در. کندمی دنبال را، هاچالش و خاص مسائل به پاسخ

ها و های دولتی، همچنین نمایندگان صنعت، گروهای از سهامداران در سراسر دپارتمانگیری است که شامل طیف گستردهتصمیم

 های متضاد، با نتیجه وسعه استراتژیطالعات، توآل، سبب تبادل بهتر اباشد. این روش، در حالت ایدهجوامع محیط زیستی می

 .شودای میبهبود حفاظت محیط زیست منطقه

 

 المللی زیست محیطیهای بینتوافق نامه 3-2

ها برای این است که باشند، در نتیجه، بیشتر تالشهای بشری میپذیر هستند زیرا تحت تاثیر فعالیتبسیاری از منابع زمینی آسیب

های بشری بر روی منابع ها جلوگیری یا تاثیر فعالیتها با امضای آن، از آسیبکشورها گسترش دهند تا دولتها را در نامهتوافق

ها و آلودگی هوا باشند. ها، رودخانهتوانند شامل عوامل موثر بر روی آب و هوا، اقیانوسها میمحیطی را مدریت کنند. این توافق نامه

کنند. این توافق ها به مفاد حقوقی در اسناد حقوقی نیاز پیدا میی محیط زیستی پیروی نشود، آنالمللهای بینوقتی از توافق نامه

در اروپا، امریکا و آفریقا بسته  1۹1۰های چند ملیتی پیش از این در باشند، برخی از توافقنامهها دارای سابقه طوالنی مینامه

 .اندشده

 Kyoto Protocol ،Vienna Convention on the اخته شده شاملهای چند ملیتی شنبعضی از این توافقنامه 

Protection of the Ozone Layer، Rio Declaration on Environment and developmentباشدمی ( Masseti, 

2009). 

 هادولت۴-2

مفهوم گسترده،  چند، درکند. هر ها، مجلس و اجرای قانون تمرکز میبحث در مورد حفاظت محیط زیست اغلب روی نقش دولت

نفعان ای از ذیت شامل طیف گستردههای مربوط به محیط زیسحفاظت محیط زیست وظیفه همه مردم است نه فقط دولت. بحث

یست باشد. تصمیمات گرفته شده برای حفاظت محیط زهای محیطی و نمایندگان جامعه میهای بومی، گروهشامل صنعت، گروه

ت ی برای حفاظباشند. بسیاری از قوانین، حقوقی اساسنفعان هستند و در بیشتر کشورها مشترک میاز ذیبازتاب این طیف گسترده 

ها، المللی حق زندگی در محیط سالم را قائلند. همچنین، بسیاری از کشورکنند و بسیاری از معاهدات بینط زیست وضع مییحز ما

 بخش ملل، سازمان اند. در برنامه محیط زیستزیست اختصاص داده شدههایی دارند که به حفاظت از محیط ها و آژانسسازمان

 مراکز، این اما نیست دولتی هایآژانس وظیفه تنها زیست محیط از حفاظت اگرچه. دارد وجود المللیبین زیست محیط از حفاظت

عرابی و همکاران )ا دارند اساسی اهمیتی مردم، با آن تعامل و زیست محیط از حفاظت بنیادی استانداردهای حفظ و ایجاد در

1۳8۵ .) 

 IUCN آشنایی با لیست قرمز -3
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 ترین لیستبوجود آمد جامع 1۹۶۳ل های در معرض خطر سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی که در سالیست قرمز گونه

ترین سازمان معتبر المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعیسازمان بین .وضعیت نگهداری از منابع طبیعی گیاهی و جانوری است

 .(Jowkar et al, 2008) ها استاعالم نظر در مورد وضعیت گونه

. است شده استوار گونه رزی و گونه هزاران انقراض خطر ارزیابی جهت دقیقی ضوابط روی بر( سرخ هایداده لیست) این لیست قرمز

گیران و ردم، تصمیممهدف از تدوین این لیست جلب توجه  .شودمی دنیا مناطق تمام در هاگونه همه به مربوط ضوابط این

 گیاهی هایگونه انقراض رشد به رو روند از طریق این  بع طبیعی است تا ازالمللی به موضوع حفاظت از مناهمچنین اجتماعات بین

ها در دنیا، انجمن مطالعه بر زندگی حیوانات لندن، موسسه گران گونهها و سنجشترین ارزیاباصلی .شود جلوگیری جانوری و

  هایای گونههای تخصصی که با کمیسیون بقمطالعه بر زندگی حیوانات، مرکز جهانی نظارت بر منابع طبیعی و بسیاری از گروه

 زا نیمی حدود هاگروه و سازمان این هایارزیاب کنون تا کلی طور به. هستند کنندمی کار طبیعی منابع از اظتحف جهانی سازمان

  (Wozencraft, 2005) .اندخطر انقراض را گزارش کرده در هایگونه

سال است. در  1۰سال و یا هر  ۵ارزیابی آنها در صورت امکان هر و  های هر گونهبدست آوردن دسته  IUCN یکی دیگر از اهداف

سنجیده  1۹۹۶ها تا سال شناسایی شد. این گونه قرمز لیست در درج برای هزار گونه زنده۷، بیش از  2۰۰۶ها در سال گونه بینیباز

گونه در  ۳۰۶هزار و  1۶قرمز خود را تا  های لیستگونه 2۰۰۷سپتامبر سال  12اش در این سازمان در آخرین ارزیابی .نشده بودند

 .است 2۰۰۶گونه بیشتر از آخرین ارزیابی در سال  188معرض انقراض باال برده است. این رقم 

 

 

 

 

 

 

  IUCNطبقه بندی گونه ها در لیست سرخ  -۱شکل 

 

 هابندی گونهطبقه ۱-3

 پراکندگی جدول موجود، جمعیت تعداد ،کاهش آهنگ ترتیب به و شوندمی بندی تقسیم گروه ۹ در های گیاهی و جانوریگونه

 :شامل هاگروه این. دهندمی نشان را هاگونه جغرافیایی

EX 

Extinct:  با نام  گیرند. ببر ایرانی یا ببر مازندرانهای که کامال منقرض شده و در طبیعت وجود ندارند در این دسته قرار میگونه

مازندران که افراد کرده از این گونه است. آخرین ببر در های مازندران زندگی میکه در جنگل (Panthera tigris virgata)علمی

 .ه.ش در جنگل به دست یک شکارچی محلی شکار شد 1۳۳8گفتند در سال محلی به آن شیر سرخ می

http://www.hamshahrionline.ir/details/35202
http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/
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EW 

 Extinct in the Wild: ها و مراکز تحقیقاتی کنند و فقط به صورت محدود در باغ وحشهای که در طبیعت زندگی نمیگونه

 .توان یافتمی

CE 

Critically Endangered:  پشت عقابی که در ها به صورت بحرانی و به شدت وخیم در حال انقراض هستند. الکن گونهای

 .آیدشوند جزو این گروه به حساب میقشم یافت می

EN 

Endangered:   پذیری به ین طبقه به دلیل کمی جمعیت، آسیبهای اشناسند. گونهمی "در حال انقراض"این گروه را به عنوان

بقه قرار طیرا در این ها در معرض نابودی هستند. یوز ایرانی اخمحیط زندگی و یا شکار غیر مجاز بیشتر از سایر گونهدلیل تغییر در 

 .ین طبقه قرار داده استبرداری شده را در اهای نمونهدرصد از گونه ۴۰حدود  IUCN .گرفته است

VU 

Vulnerable :  ها کم است و شوند. تعداد این گونهمعرفی می "در معرض آسیب هایگونه"حیوانات و گیاهان این طبقه به عنوان

 .گونه در این طبقه جای دارند 8۵۶۵بر اساس آمار لیست قرمز سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی 

NT  

Near Threatened :  (1)شکل دارالدر آستانه تهدید قرار دارند ولی هنوز در معرض آسیب قرار ندارند. مانند روباه ی. 

 مقایسه رویکردهای مدیریتی حفاظتی گونه های پاندا و یوزپلنگ آسیایی در چین و ایران -4

 ی غول پیکرپاندا۱-4

 ویژگی های ریختی ۱-۱-4

پاندا به سادگی  .کندزندگی می چین که در نواحی مرکزی و جنوب غربی. است خرس نوعی Ailuropoda melanoleuca پاندا

راسته  دور بدنش قابل شناسایی است. این حیوان هرچند در های سیاه روی گوش و دور چشم ولکه توسط 

شوند پانداهایی که در اسارت نگهداری می .دهدتشکیل می بامبو گیاه را آن غذایی رژیم ٪۹۹قرار دارد اما  گوشتخوارسانان زیستی

 .کنندرا هم مصرف می سیب زمینی ، برگ گیاهان وموز ،مرکبات ،ماهی ، تخم پرندگان،عسل غذاهایی مانند

د به درستی چرا بدن این داننبندی گوشها و دستها و دور چشم پاندا، سیاه و بقیه بدن سفید است. دانشمندان نمیز نظر رنگا

طور شده باشد. پاندا زنند که به علت ایجاد توانایی استتار در میان برف و سنگ اینخرس به این رنگ درآمده اما حدس می

های آسیاب بزرگ با فکی قوی دارد که برای خوردن گیاه بامبو مناسب است. بسیاری از مردم پاندا را حیوانی خپل و بانمک دندان

نوعانش خطرناک باشد. پنجه پاندا پنج انگشت و یک شست دارد. انگشت تواند به اندازه سایر همارند اما این حیوان نیز میپندمی

است. پاندا دومین دم بلند در میان خانواده شست حیوان برای راحتی درگرفتن و خوردن گیاه بامبو به مرور زمان تغییر شکل یافته

سانتیمتر است. اولین دم بلند در میان خرسها متعلق به خرس تنبل است.  1۵تا  1۰م این حیوان . د(2) شکل  ها را داردخرس

 .کنندسال عمر می ۳۰تا  2۰پانداها 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ailuropoda
https://en.wikipedia.org/wiki/Ailuropoda
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 ساختار انگشت شست پاندای غول پیکر -2شکل

 پراکنش  2-۱-4

کنند. زندگی می گانسو و شیشاآن و در حد کمتری در سیچوآن عمدتاً در ایالت چین پاندا امروزه فقط در چند کوهستان مرکزی

و برخی از  هااز بین رفتن جنگل زمانهای زراعی و همکردند اما با پیشرفت زمینتر هم زندگی میارتفاعپانداها زمانی در نواحی کم

 .(۳)شکل  عوامل دیگر پانداها به مناطق مرتفع پناه آوردند

 

 

 نقشه پراکندگی پاندای غول پیکر -3شکل

 

 رفتار شناسی  3-۱-4

کنند و همچنین با پنجه کشیدن بر درخت و همچنین با کنند با یکدیگر ارتباط برقرار میپانداها با صداهایی که از خود تولید می

ها از درخت باال برود و در درختان توخالی یا شکاف سنگتواند کنند. این حیوان میگذاری میبوی ادرار خود محدوده خود را نشانه

ها به ارتفاعات روند بلکه در زمستاننمی خواب زمستانی ها بهسازد. پانداها مانند سایر خرسپناه بگیرد اما برای خود النه دائمی نمی

 .کند تا حافظه دیداریضایی تکیه میف حافظه روی بیشتر حیوان این که است این پانداکنند. نکته دیگر درباره گرمتر نقل مکان می

 تغذیه 4-۱-4

و  هضمگیاهی را  سلولز تواند به خوبیگوشت است و نمی خوردنپاندا در رده حیوانات گوشتخوار است و سیستم گوارشی پاندا ویژه 

ضخیم دستگاه گوارش پاندا، این  موکوز است. البته به دلیل الیه بامبو ویژه گیاه جذب کند؛ اما خوراک غالب این حیوان گیاه و به

 ۳8های بامبو مقاوم است ولی به دلیل ناتوانی در جذبی انرژی از سلولوز روزانه بیش از جانور در برابر صدمات ناشی از خرده چوب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%86%D9%88%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%86%D9%88%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7
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دهند نشان می فسیل شناسی هایساعت مشغول غذا خوردن هستند. پژوهش 1۶تا  12ار تغذیه کرده و کیلوگرم از گیاهان فیبرد

 و زمان مرور با و اندآورده روی گیاهخواری به گوشت کمبودمیلیون سال پیش طی یک دوره  ۷تا  2ن که پانداهای باستانی بی

 .دهدبامبو تشکیل می را پانداها هیتغذ حجم از ٪۹۹ امروزه. اندداده دست از را گوشت خوردن به میل ژنتیکی تغیرات شدن انباشته

های زیاد العملهای تند یا عکستلف نشود و به این ترتیب از گذشتن از شیبشان بیهوده کنند تا انرژیپانداها بسیار دقت می

 .کنندها پرهیز مینسبت به سایر خرس

 تولید مثل 5-۱-4

گذارد و ماده، گیری، نر ماده را تنها میتشوند اما بعد از جفهمدیگر جمع می گیری در کنارپانداها تنها در طول دوران کوتاه جفت

دوره  .سالگی ادامه یابد 2۰ست تا اسالگی شروع و ممکن  8تا  ۴توانایی جنسی پانداها از  .کندتنهایی بزرگ می اش را بهتوله

 . درشوندگیری میروز که آن هم فقط یک بار در سال است آماده جفت ۳تا  2ها برای گیری در سه ماه بهار است که مادهجفت

آورد. پردازند و نر غالب ماده را به دست میت میدست آوردن یک ماده با هم به رقابنر برای به  ۵تا  2گیری طول مدت زمان جفت

کشد ولی ممکن است حیوان نر برای اطمینان دقیقه طول می ۵ثانیه تا  ۳۰مدت زمان برقراری ارتباط جنسی بسیار کم است و از 

هایشان، پانداها در نیمی از زایمان. کشدمی طول روز 1۶۰ ات ۹۵ آبستنیاز حسن انجام کار، عمل لقاح را چند بار تکرار کند. دوره 

 .آورنددوقلو به دنیا می

 

 تهدیدات پانداها 2-4

گیری ها از جمله دالیل شکلتکه شدن زیستگاهترین تهدید بقای پانداها، تخریب زیستگاه است. متاسفانه تکهدر حال حاضر مهم

زیرجمعیت  ۳۳شان داد، پانداها در مجموع متشکل از نتحقیقی انجام شد که  میالدی 2۰1۵های ایزوله است. در سال جمعیت

ترین های جمعیتی هم یکی از مهمانشقاق کند.فرد پاندا زیست می 1۰تر از ها تنها کممورد از این زیرجمعیت 18هستند که در 

های بعدی منتقل کنند ژنتیکی خوبی را به نسل توانند ذخیرههایی از این دست نمیجمعیت پذیری پانداهاست چرا کهدالیل آسیب

ترین تهدیدات بقای کی از مهمیاز سوی دیگر،  ها اغلب زیاد است.شان نیز نسبت به بیماریپذیریو از سوی دیگر ضریب آسیب

مبو در یک زمان کند. هر گونه باهایشان شروع به خشک شدن میدهی، برگدهی بامبوهاست. بامبوها بعد از گلپانداها، نحوه گل

 است. دهی سایر بامبوها هم متفاوتن با زمان گلدهد که البته این زماخاص گل می

   از معرض خطر انقراضپیکر غولبرنامه حفاظتی چین برای نجات پاندای  3-4

انداهای پتعداد ، رفته در چینبا اقدامات صورت گ. حیوانی که تبدیل به نماد حفاظت از حیوانات شده استپیکر، پاندای غول

 18۶۴ها خمینشود از آستانه انقراض نجات پیدا کردند. بر اساس آخرین تپیکر که حیوان بومی این کشور در نظر گرفته میغول

شود که در مجموع های پاندا مشخص نیست اما حدس زده میکنند. تعداد دقیق تولهپیکر بالغ در جهان زندگی میپاندای غول

درصد افزایش یافته است و اتحادیه  1۶در طول یک دهه گذشته، جمعیت این حیوان ها  .برسد 2۰۶۰پیکر به لشمار پانداهای غو

این  د. اما علتییر دابین المللی حفاظت از طبیعت روز گذشته وضعیت بقای این حیوان را از خطر انقراض به شرایط آسب پذیر تغ

 پیروزی بزرگ چینی ها در نجات این حیوان چیست ؟

  حفاظت از زیستگاه ۱-3-4

ایش جمعیت انسان ها و توسعه اما افز ،است کشور چین بوده جنوب پراکنش آن در باشد کهمی نماد ملی چین به عنواناین حیوان 

 .رسید و آنها به سمت انقراض رفتند 12۰۰ی به دمیال 8۰های زندگی این حیوانات را محدود کرد، جمعیت آنها در دهه مکان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 زیرا کرد، بامبو های جنگل ساختن دوباره به شروع کار این برای و کرد زیادی تالش حیوانات  برای افزایش جمعیت این دولت چین

و بدین کیلوگرم بامبو بخورند  ۳8تا  12این حیوانات باید هر روز  .دهندمیها تشکیل پیکر را بامبوپاندا های غول غذای درصد ۹۹

کاهش قابل  اولمعرض انقراض بود دو دلیل دارد؛  در 1۹۹۰موفقیت برای حیوانی که از سال  این .شدغذای آنها تامین  ترتیب

گسترش عظیم در زیستگاه حفاظت شده این حیوان  ، دومدر چین اتفاقی رایج بود ( 1۹8۰ه مالحظه در شکار ) شکار کردن در ده

 .با عرضه فراوان بامبو
 

 پایش جمعیتی 2-3-4

دهی کرده که بر بار آن هم در سطح ملی سازمانسال یک 1۰بررسی جمعیتی را هر  ۴امروز، دولت چین تا به  1۹۷۴از سال 

بیش از  میلیون هکتار توسط ۴.۳۶انجام شد، مساحتی بالغ بر  2۰1۴الی  2۰11های مبنای آخرین بررسی که در حدفاصل سال

 .دشفرد در طبیعت عنوان  1.8۶۴دا ها حدود هزار نفر مورد پایش قرار گرفت و بر این اساس جمعیت کل پان ۶۰

، توان کرده اسعناندا بازسازی زیستگاه پ علت اصلی نجات پاندا از انقراض رالیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت 

ت گاه برای پاندا ها حفاظ ۶۷هم اکنون در چین  .تامین نموده استفضا و غذای مورد نیازشان را  حفاظت از زیستگاه این گونه 

 .استپیکر غولوجود دارد و این یکی از اصلی ترین نشانه های تالش فراوان چین برای نجات پاندا های 

عداد تییر اقلیم که تغ با این وجود خطر دیگری ممکن است دوباره تعداد پاندا های چین را کاهش دهد، دانشمندان بر این باورند

 ین افزایش تعداد گونهابررسی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت حاکی از آن است که  .دهدمیسال آینده کاهش  8۰و ها را تا بامب

ا را شود تغییرات آب و هوایی بیش از یک سوم بامبوهتواند در کوتاه مدت از بین برود چرا که پیش بینی میمیپیکر غولپانداهای 

ها تداوم ز جنگلاتی موثر ببرد. بنابراین برای حفاظت از این گونه جانوری ضرورت دارد تا اقدامات حفاظسال آینده از بین  8۰طی 

 .پیدا کند و تهدیدهای نوظهور مد نظر قرار گیرند

 و جلوگیری از شکار غیرقانونیمیراث ملی  به عنوان پانداهادر نظر گرفتن  3-3-4

یک قرن  در طبیعت شمارش شد. در حالی که (American Bison) بوفالوی آمریکایی  1۰۰۰میالدی، تنها  188۹در سال 

 ینی دریافتند کهمتخصصان حیات وحش چمیلیون فرد بود.  ۶۰فالوها در علفزارهای آمریکای شمالی رقمی بالغ بر تر، تعداد بوپیش

 شان واقعا جزم است.ها در حفاظت از میراث ملیمین وخامت است. بنابراین عزم آنها هم درست به هشرایط برای پانداهای آن

شان باقی مانده نیز پاندایی که در طبیعت 2۰۰۰ای در این مورد جدی هستند که حتی برای حفاظت از حدود ها به اندازهچینی

توان به حکم اعدام برای شکارچیان ها میسخت چینی هایاند. از جمله قانونای را در پیش گرفتهگیرانهراهکارهای بسیار سخت

 متخلف پاندا در این کشور اشاره کرد.

 برنامه های زادآوری 4-3-4

های زادآوری پایدار جمعیت این پستانداران بومی نواحی مطالعه رفتار و اجرای برنامه ،های طبیعی به پانداهاگاهذخیرهاختصاص 

تکثیر در  ها وجود دارد.ای هم بر آنهای نوین حفاظتی است که البته تاکید ویژهاز جمله روشغربی چین شرقی هیمالیا و جنوب 

کند. برخی از کارشناسان ها دالر سرمایه را طلب میوحش است که اغلب هم میلیون برانگیز حیاتاسارت یکی از مسائل مناقشه

شوند بلکه در عین حال کمک موثری هم در راستای هی جمعی میتنها باعث افزایش و ارتقاء آگاهایی نه معتقدند چنین طرح

ها باید در جاهای دیگر های در معرض خطر انقراض هستند. اما در مقابل برخی دیگر نیز باور دارند که این پولحفاظت از گونه

سازد که بتوان روی حساسیت اهم میوحش این امکان را فر نگهداری و تکثیر پانداها در باغ گذاری شوند.ها سرمایهنظیر زیستگاه

ها را نسبت به اهمیت یک حیوان در معرض خطر انقراض آگاه کرد. استوارت پیم از طرح نگهداری در اسارت مردم کار کرد و آن
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برای این کار یک دستاورد بزرگ »گوید: به عنوان یک طرح موفق یاد کرده و می  Sichuan State ) (پانداها در ایالت سیچوان 

ای های در معرض خطر بزرگ جثه، اکنون این پانداها هستند که محدوده گستردهدولت چین است چرا که در مقایسه با سایر گونه

 «شود.شان حفاظت میاز زیستگاه

 صندوق جهانی طبیعتحمایت   5-3-4

ها فاظت از گونهالمللی که در راستای حبینهای ترین اتحادیههمان طور که گفته شد، صندوق جهانی طبیعت در مقام یکی از بزرگ

 1۳۴۰ سال در که جموعهم این. است داشته جهانیان به حیوان این شدن شناخته در هم موثری نقش امروز به تا کند،می فعالیت 

مورد رکورددار  هایی بالغ بر چند هزارا پروژهب و جهان کشور 1۰۰ از تربیش در اکنونهم شد، گذاریپایه سوئیس کشور در. ش.ه

 حفاظت از حیات وحش است.

 جلوه های بصریتقویت  6-3-4

گذارند. این مساله ها را در معرض نمایش عموم میها در چین هستند که به محض تولد نوزادان پانداها، آنبسیاری از باغ وحش

 تفاقاتا از یکی قلو سه پانداهای تولد  باعث شده که توجه بخش کثیری از جامعه هم نسبت به اهمیت موضوع حفاظت جلب شود.

 لونگوحش سافاری چیمه باغ اند.فاقاتی از این دست خبره شدهات بزرگنمایی در چینی هایوحش باغ که است غیرمعمول و نادر

هایی است که در این زمینه در جنوب چین یکی از باغ وحش  (Safari Park Chimelong de Guangzhou) گوانگزو

 تجارب موفق بسیاری داشته است. 

 هایزیستگاه توان پایانی برای آن متصور شد.الزم به ذکر است که حفاظت از یک گونه در معرض خطر انقراض کاری است که نمی

 انداها بدونها به تاراج رفته است بنابراین نجات پسانهاست که توسط انحیوانات در معرض خطر انقراض مانند پانداها، سال

بایست در این راستا های حفاظتی جامعی میرحطکارشناسان معتقدند که  معناست.شان در عمل بیحفاظت از زیستگاه طبیعی

هند. در کشور بایست دست به دست هم بدهای یک جامعه میتنظیم شود و عالوه بر آن برای رسیدن به موفقیت نیز همه بخش

ر نده بقای پانداها دکنرود که این مساله بتواند تضمینچین تعهد بسیار جدی نسبت به این موضوع ملی وجود دارد و امید می

 آینده باشد.

 یوزپلنگ آسیایی 4-4
  
 اطالعات کلی ۱-4-4

کنون است که ا یوزپلنگ شدّت در معرض خطر انقراض ازبه زیرگونه یک  Acinonyx jubatusایرانی یوزپلنگ یا یوزپلنگ آسیایی

هاست که نسل کرد و سالشود. این جانور در مناطق بیابانی در سطح منطقه زندگی مییافت می ایران تنها چند ده قالده از آن در

یوزپلنگ در مناطق حاشیه کویر  ۷۰تا  ۵۰دهد که بین آن در معرض نابودی کلی قرار دارد. نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می

برداری زمینی است که توسط وجود داشته باشد. این تخمین نتیجه نقشه میاندشت و انجیردره ،نایبندان ،خارتوران مرکزی از جمله

به عنوان تنها زیستگاه  1۹۷۰ایران از دهه  .دوربین دید در شب که در مکانهای مختلف کار گذاشته شده بود 12۰۰۰بیش از 

 .Mallon, 2007)  (است. یوزپلنگ ایرانی تنها نژاد این جانور است که یال داردهای آسیایی )ایرانی( شناخته شدهنگیوزپل

 شکل ظاهری یوزپلنگ 2-4-4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4_%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4_%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4_%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%AA
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، های کوچک و گردش یوزپلنگ ایرانی دارای سر کوچک، دست و پای بلند و کشیده، کمر باریک، سینه بزرگ، دم بلند و کلفت، گو

های کوچک، شود است. خالمیفید های زیرین بدن سسطح بدن پوشیده از موهای نخودی رنگ تا زرد کم رنگ که در قسمت 

ت. فریقایی استر از نوع آ گوشه چشم تا دهان )خط اشک( دارد، این خط در نوع ایرانی ضخیمسیاه و توپر، دو نوار سیاه رنگ از 

ع برای سری هک سانان استهای غیرقابل جمع شدن آن یکی از مهمترین وجوه تمایز یوزپلنگ از سایر گربههای آزاد با ناخنپنجه

وسط انسان برای تسال پیش  ۵۰۰۰از  (.۴)شکل  ام گرفته استستاندار خشکی جهان ندویدن تکامل یافته، بطوریکه سریعترین پ

 8۴زرگش گاهی تا سانتی متر استو دم ب 1۳۵تا  112شده است. اندازه بدن یک یوزپلنگ بالغ بین میهمراهی در شکار تربیت 

 .کندمیکیلوگرم تغییر  ۵۵تا  ۳۵سانتی متر طول دارد. وزن آن بین 

 تغذیه 3-4-4

 وتها خرگوش یلی وقیوزپلنگ ایرانی استاد شکار کردن غزال است. در ایران آنها به شکار آهو، قوچ و میش، بز و کل و حتی خ

د. به ندرت توانند شکار کننمیابند کال هر حیوانی را در بیابان بی .کنندها را هم شکار میحیوانات از قبیل روباه ها و شغالدیگران 

شد و له کرده بانسانی حمانگ به حیوانات اهلی مانند بز و گوسفند حمله کند و تا به حال شنیده نشده که به آید که یوزپلمیپیش 

انقراض یوزپلنگ  ر از عواملی دیگار یکاند. البته عالوه بر شکها پرداختهها همواره به شکار آنآن را آزار داده باشد که متاسفانه انسان

وچ و میش مین دلیل قاند به هست. در سال های اخیر حیوانات اهلی بسیاری از آن ها را از بین بردهها اایرانی از بین رفتن چراگاه

ی انجیر وحش مانند اند. در شمال ایران حتی دیده شده این حیوانات از گیاهانیکه غذای اصلی یوزپلنگ هستند هم کاهش یافته

 2۰۰ا ت 1۰۰شوند و یک فاصله میه ابتدا با احتیاط به طعمه نزدیک روش شکار کردن یوزها به این صورت است ک .کنندمیتغذیه 

کنند. میحمله  کنند و ناگهانمیا پنهان ها یا دیگر پوشش ها خود رهای زمین بوتهکنند و پشت ناهمواری میمتری را با آن حفظ 

ایرانی  یالبته یوزها در این سرعت باال بدوند. ن زیادیتوانند زمامیاست. البته آنها نسرعت یوز در مسافت کوتاه بسیار قابل توجه 

 .پردازندمینیمه کوهستانی شیوه شکار خود را تغییر داده اند و به کمین در آبشخورها به دلیل زندگی در مناطق 

 تولید مثل 4-4-4

یک دوره  باشد. پس ازمییوز پلنگ ایرانی در تمامی فصول سال قادر به زادآوری بوده ولی اوج جفت گیری آن اواسط زمستان 

سالگی  ۳تا  2ه و در سن ماهگی از مادر مستقل شد 18ها تا سن حدودا آورد. تولهمیتوله به دنیا  ۴تا  1روزه، بین  ۹۰بارداری 

 .کنندمیسال در طبیعت عمر  1۴تا  12ا به طور میانگین بین قادر به زادآوری هستند. آن ه

 

 

 

 شکل رد و خال های یوزپلنک آسیایی -4شکل

 

 زیستگاه و فراوانی 5-4-4
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در آن شکار یافت زندگی  توانهای باز و علفزارها، دشتهای کوچک، مناطق نیمه بیابانی و سایر مناطقی که مییوزها در سرزمین

جزیره شبه تا و ایران ترکمنستان ،افغانستان تا قاره هندشبه وزپلنگ آسیایی زمانی در اکثر نقاط آسیا ازی کنند.می

ارد قرار د اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت پراکنده بود، اما در حال حاضر در فهرست جانوران در آستانه انقراض سوریه و عربستان

توان در مناطق کویری پیدا کرد که شامل ها را در ایران میاست یوزپلنگ های ایران شدهای در بیابانو منحصر به نواحی دورافتاده

 1۳۹1شود. همچنین در خرداد ماه سال می تهران و کرمان ،جنوبی و رضوی،خراسان شمالی ،یزد ،سمنان هایقسمتهایی از استان

 .یک قالده یوزپلنگ آسیایی مشاهده و تصویربرداری شد شهرستان بردسکن منطقه حفاظت شده درونه در

 آمده جستن معنای به یوزیدن است. یوز از بن مضارع رفتهکار میاز دیرباز در اشاره به این حیوان بهکه  فارسی  ستا ایکلمه یوز

 .شودمی شناخته یوزپلنگ امروزه بیشتر با نام پلنگ است و به جهت شباهت ظاهری این حیوان با

ضوی زیست رراسان با تراکم بسیار پایینی در نیمه شرقی، بخصوص استانهای یزد، سمنان، اصفهان، کرمان، خراسان شمالی و خ

 ت در مناطقبه ندر کند. برخالف باور عمومی، عمدتا در زیستگاه های تپه ماهوری و کوهپایه ای مناطق کویری یافت شده ومی

 .(۵)شکل  شودمیدشتی دیده 

 

 نقشه پراکندگی یوزپلنگ آسیایی -5شکل

 

 تهدیدات 4-5

های کشاورزی و های زیستگاه به زمینها و تبدیل شدن بخشی از زمینهای یوز در ایران به علت پیشروی بیابانزیستگاه -1

ز منابع اوزن که کاهش تعداد آهو و گمسکونی شدن بخشی دیگر و همچنین از بین رفتن مراتع توسط دامهای اهلی و در نتیجه 

 .است غذایی یوزها هستند کاهش یافته

تکه شدن ها، تکهباشد. آزار اذیت از طرف انسان، کاهش زیستگاهتغییرات زمینی تأثیرگذارترین عامل در زیستگاه یوزپلنگ می -2

مخصوصاً شکار غیرمجاز حیوانات برای سرگرمی یا  ها و شکار منابع غذایی یوزپلنگها همچون آهوها وها، گسترش بیابانزیستگاه

است. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران این کاهش عمدتاً در  برای تجارت از علل کاهش نسل این حیوان بوده

 .استبوده 1۹۹1تا  1۹88های بین سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF
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ن منطقه میان مناطق حفاظت شده همچو جاده در ها در ایران، احداثاز جمله دیگر عوامل تهدیدکننده زیستگاه یوزپلنگ -۳

 .استشدهنها هنوز این پروژه متوقف حفاظت شده کوه بافق است که به رغم تالش

شوند. تخمین ی یوزپلنگ یافت میهازیستگاه میان و ایران در استان سه در که هستند معدنیسه ماده  مس و آهن ،زغال سنگ -۴

ها بیرون از منطقه حفاظت شده رانده منطقه آهن و زغال سنگ بافق و آهن نایبند بیشتر جمعیت یوزپلنگشود در دو زده می

آمد انسان  و باشند. استخراج معدن به خودی خود تهدیدی برای یوزها نیست. بلکه خطر اصلی احداث جاده برای این معادن و رفت

در مرز ایران، افغانستان و پاکستان هنوز  شودهای یوز میانسان و طعمه در این جاده باعث نزدیکی بین انسان و یوز و همچنین

در مرکز و غرب ایران پخش  هایی وجود دارد که تبهکاران مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر از آن طریق مواد مخدر راگذرگاه

 .کندهایش را سخت میحفاظت یوز و طعمه موضوع این و کنند گذر یوز هایزیستگاه میان از کار این برای باید آنها، دنکنمی

 در ایران یوزپلنگ آسیاییبرنامه های حفاظتی  6-4

شروع  2۰۰1و سازمان حفاظت از محیط زیست در سال  سازمان ملل پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، با همکاری برنامه توسعه

 پراکنده درصد یوزهای ایران در آن مناطق 8۰رفت منطقه انتخاب شد که گمان می ۵به کار کرد. برای کار مطالعاتی و حفاظتی، 

دره انجیر  وحش های حیاتپناهگاه و منطقه حفاظت شده بافق ،استان سمنان در پارک ملی کویر ،پارک ملی توران د.نشاب

  .(1۳۹۰،پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی) استان یزد در نایبندان و

 آموزش به مردم محلی ۱-6-4

ها حمله کرد، است با توجه به کمبود شکار برای یوزپلنگ اگر احیاناً یوزی به آغل گوسفندان آن به مردم محلی آموزش داده شده

ها را خفه نیست که همه گوسفندان آن گرگ ها اجازه بدهند یوز شکارش را انجام دهد و هیچ مقاومتی نکنند، یوزپلنگ مثلآن

 .کندکند و از بین ببرد؛ یوز تنها یک بره یا گوسفند را شکار می

 نصب گردنبند ردیاب بر روی یوز 2-6-4

غاز شد. ورت عملی آص متری و نصب گردنبندهای ردیاب روی یوز آسیایی برای نخستین بار به، پروژه رادیو تله2۰۰۷انویه سال ژ

از  روژه حفاظتان و پطرف ایرانی این پروژه سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل )یو ان دی پی( در ایر

اس  جی.پی.یوز آسیایی و طرف خارجی آن هم انجمن حفاظت از حیات وحش آمریکا )دبلیو سی اس( است. گردنبند ردیاب )

دیاب بدست ای برای تنظیم زمان بازشدن قالده است. هدف از نصب این رتنده و گیرنده رادیویی و قطعهکوالر( شامل یک فرس

د دیگری دار نتن زمینیآمد و مهاجرت یوز است. این گردنبندها، آ و گاه، مسیرهای رفتآوردن اطالعاتی در مورد زیستگاه، توقف

تگاهی . اف( به دسعات توسط امواج )یو.اچدسترسی مستقیم به گردنبند، اطال تر شویم، بدونای به گونه نزدیکگر از یک فاصلهکه ا

گرم است.  28۰توان به رفتارشناسی این حیوان پی برد. وزن این گردنبندها شود و از کل این اطالعات، میزمینی منتقل می

شوند نظیم میردنبندها طوری تبماند. گ تواند فعالمحدودیت زمانی این گردنبند باتری آن است که جی پی اس آن تا دوسال می

شود. برای گرفتن ها شناسایی میفرستد، جای آنهایی که میشوند و از روی سیگنالخود باز میماه، خودبه 18که بعد از گذشت 

افتد، ها میتلهکه حیوان در این شود که مجهز به فرستنده سیگنال هستند. به محض اینهایی گذشته مییوز در محل گذر آنها، تله

نبند ان، نصب گردبرداری از خون و بافت حیوکند. نمونهتیم به محل مورد نظر رفته و دامپزشک تیم اقدام به بیهوش کردن یوز می

شود ستفاده مییوان احو جاگذاری میکروچیپ در پشت گردن یوز از اقدامات بعدی است. بعد از آن از دارویی برای به هوش آوردن 

 .( Khalatbari et al, 2017 )، بیهوش در طبیعت نماند و خطراتی تهدیدش نکندتا حیوان

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%AD%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF
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 های درسیکتاب 3-6-4

های خراسان ،کرمان ،اصفهان ،سمنان ،یزد هایبا توجه به وجود زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در مناطق حفاظت شده استان

ها خصوصیات زیستگاهی، جانوری و نحوه زندگی یوز این استان دبیرستان پایه شناسیکتاب استان در رضوی و جنوبی ،شمالی

های درسی ها شاهد آن خواهیم بود. همچنین اصالح و بازنگری کتابدر این کتاب 1۳۹۳است که از مهر ماه سال ایرانی تبیین شده

 .قرار گرفت رورش ایرانوزارت آموزش و پ ز دیدگاه محیط زیستی در دستور کارعلوم تجربی، مطالعات اجتماعی و جغرافیا ا

 2حمایت تیم ملی فوتبال 4-6-4

جام جهانی فوتبال  ، این طرح بر روی لباس تیم ملی فوتبال ایران درتیم ملی فوتبال ایران پس از تأیید طرح یوزپلنگ بر روی لباس

 . (۶)شکل  به عنوان نماد کشور ایران نقش بست 2۰1۵های آسیا جام ملت و برزیل 2۰1۴

 

 

 نقش یوزپلنگ آسیایی روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران -6شکل

 

 جریمه شکار 5-6-4

 .افتمیلیون تومان افزایش ی 1۰۰میلیون تومان به  2۰بهای شکار و صید یوزپلنگ آسیایی از  1۳۹۴خرداد  ۳در 

 

 نقاط قوت، ضعف و تهدیدهای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی -5

المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، با هدف حفاظت از یک جمعیت قابل دوام و پایدار از یوزپلنگ آسیایی در ایران، پروژه بین

 توسعه برنامه و کشور زیست محیط حفاظت سازمان  در قالب تالش مشترک 1۳8۰فعالیت خود را به صورت رسمی از شهریور 

های ایجاد شده در سالهای اخیر نسبت به وضعیت بازماندگان اما نگرانی .(1۳۹۰)تقوایی و همکاران،  کرد آغاز متحد ملل سازمان

یوزپلنگ آسیایی در کشور، که با کشته شدن یک ماده یوز با ضربات سنگ و چوب و کشته شدن ماده یوزی دیگر که پس از 

الم خبر باقی ماندن تنها دو ماده یوز در سطح کشور توسط انجمن ای سرگردان به جا گذاشت، با اعآباد، تولهتصادف در جاده عباس

شناسایی دو  به و تکذیب بعد ساعاتی کشور، سطح در یوز ماده دو تنها وجود یوزپلنگ آسیایی به اوج خود رسید؛ هرچند که خبر 

                                                             
2 "FIFA confirms depiction of Asiatic Cheetah on Iran jersey" 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5
http://www.persianfootball.com/news/2014/02/01/fifa-confirms-the-symbol-of-persian-cheetah-on-team-melli-jersey/
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ین گونه ارزشمند و در خطر انقراض ماده یوز تغییر یافت اما از حساسیت ایجاد شده نسبت به لزوم بازنگری در شیوه حفاظت از ا

 .شود، نکاسته استجانوری که تنها میزبان آن کشور ما محسوب می

ولی اضر تنها متالمللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که در حال حانتقادات گسترده فعاالن محیط زیست نسبت به عملکرد پروژه بین

اکافی نه اطالعات ا توجه بشوند نسبت به عملکرد مسئولین برای پروژه حفاظتی یوز آسیایی ادامه دارد . بمیحفاظت از یوز شناخته 

 بزرگ مطرح ن پرسشدر نهایت ایدر زمینه مطلوبیت زیستگاه و عدم اعتبار مالی برای ادامه دار بودن روند حفاظتی این گونه 

 در یوز از حفاظت پروژه چرا پس ایمشتهدا پروژه این در گذاریهاسیاست نجاما برای را دنیا کارشناسان بهترین ما اگر شود کهمی

ک یلوی انقراض که طبیعت منتظر ما نخواهد بود تا ج معتقدنددر پروژه حفاظت  فعاالن نداشته است؛کافی  خروجی کشورمان

نبال ه طور جد دفاظت بحگونه را بگیریم یا مانع از بین رفتن یک زیستگاه شویم بلکه باید کارها با سرعت انجام گیرد و موضوع 

 .(1)جدول  شود

         

 

 عوامل موثر بر حفاظت یوزپلنگ آسیایی -۱جدول 

 تکنولوژی های جدید حفاظت از حیات وحش -6
 11ینجا هند، در ادمیهای شدیدی که در اکثر مناطق، محیط زیست و حیات وحش را تحت تأثیر قرار با وجود چالشها و بحران

وقیف تمچنین هترین ابزار های جدید تکنولوژیکی برای کشف جرایم و چالش های حوزه ی حیات وحش و کنندهروش از امیدوار

 :شوندمیوان نکارچیان و گسترش اجرای قانون عش

   DNA تحلیل-۱

کند. ساموئل واسر، از دانشگاه مینکردنی در تحقیقات جرم و جنایت حیات وحش را اثبات جهشی باور  DNAتجزیه و تحلیل

از عاج فیل را برای شناسایی  DNA واشنگتن در سیاتل، پیشگام استفاده از این روش در حیات وحش بود که تجزیه و تحلیل
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، برای اولین بار توسط محققان دانشگاه گوئلف،  DNA  منشاء های عاج غیر قانونی با تمرکز بر مناطق پر خطر را انجام داد. بارکد

ل کشور، در حا 2۵در انتاریوی کانادا توسعه یافت که هم اکنون بسیار گسترش یافته و دانشمندان و طرفداران محیط زیست در 

 .باشندمیبرای حفظ تنوع زیستی  DNA ایجاد یک کتابخانه بارکد

 صوتی تله-2

رای نتنی بآای از سنسورهای ضبط صدا که مجهز به پنل خورشیدی برای تأمین انرژی و ی گستردهدر این روش از یک شبکه

شوند تا هر میی مورد نظر توزیع سرتاسر منطقههای ضد آب در ها و میکروفونشود. این سنسورمیباشند استفاده میها انتقال داده

 .دگونه تحرک غیر مجاز از جمله تیراندازی، تردد وسایط نقلیه، انفجار و صدای اره کردن را مخابره نماین

 تصویر برداری حرارتی-3

ارک پقانونی به رود غیری، وتوان از دوربین تصویربرداری گرمایمی العبورزنی در مناطق وسیع و یا صعببرای مقابله با چالش گشت

شود، قادر به مییجاد اافزار آن ها و مناطق حفاظت شده را از راه دور ردیابی و کنترل نمود. این دوربین ها با تنظیماتی که در نرم

 .باشندمیتمایز بین حرکات طبیعی، مانند شاخه های نوسان دار، و حرکت انسان 

 پیشرفتهنقشه برداری و تجزیه و تحلیل -4

یکی از این  هاست.شهای مبتنی بانک های اطالعاتی جامع و تجزیه و تحلیل های هدفمند یکی دیگر از این روگیری از نقشهبهره

ست. راحی شده اطوانیا دانشگاه پنسیل رداده، پایگاه داده نقشه سالمت معامالت حیات وحش است که توسط نیکیتا پاتل د یهابانک

ا نمایش ای جرم رشود که به نوعی جغرافیمیاین پایگاه داده، روندها و الگوهای جرایم معامالت حوزه حیات وحش را شامل 

رای بی را زشمندت ارادهد تا اقداممیشود و به کاربران این امکان را میرسانی اوم به روزبه طور مد یهای تعاملدهد. این نقشهمی

 .حفاظت از حیات وحش و مبارزه با متخلفان و قاچاقچیان انجام دهند

 و ردیابی سایبری (SMART) ابزار نظارت و کنترل فضایی -5

های افزار از ادغام دادهشود. خوراک این نرممیکشور استفاده  2۷منطقه حفاظت شده در  12۰افزار در حال حاضر در این نرم

رایم بارزه با جفاظتی مبخشی اقدامات حگیری اثرای و اندازهمیدانی، تجزیه و تحلیل روند شکار غیر مجاز منطقههای حاصل از گشت

 ی درک بهترت را براهای سایبری تلفیق شده و دریافت اطالعات از رفتار حیواناشود. این سیستم با ردیابمیحیات وحش تأمین 

 .بخشدمیمحیط زیست گونه ها بهبود 

 و دیجیتالرادی-6

و کنترل  دمات گشتتواند تفاوت بزرگی را ایجاد نماید. در کنیا، شبکه رادیویی دیجیتال در خمیحتی ارتقاء ساده فنآوری 

ی را دهو فرمان کنترل ای طوالنی با مرکزجایگزین شبکه رادیویی دو طرفه معمول شده است. این روش ارتباط امنتر و در مسافت ه

 .پاسخگویی سریعتر به همراه کاهش تداخل رادیویی را در پی داشته استفراهم کرده که 
 

7 GPS -دوربین های فعال و گوشی های هوشمند ، 

 ای گشتی جهت ردیابیاند که به محیطبانان و نیروهبرای تلفنهای هوشمند طراحی کرده Hejje در هند، مسئوالن برنامه ای بنام

های عکس وام ها ح آب، آتش سوزی جنگل و فعالیت های مشکوک افراد، بوسیله ارسال پیای مانند ببر، تغییرات سطحرکت گونه

 .کندمیفوری کمک 

مراه هوشمند هو تلفن  GPS الت متحده، کانادا و کنیا درحال توسعه یک ابزار مشابه به کمکاطرفداران محیط زیست در ای

استخراج ها حرکتی فیل الگوهای د. با این کارهای مکانی آنها را فراهم کنندادهها، امکان ردیابی و دریافت تا با اتصال به فیل هستند

ی کنترل امپزشکمعمول فیل برای اتخاد اقدامات پیشگیرانه و باالبردن سرعت در ارائه خدمات دشده و حرکات معمول و غیر

 .شودمی

 اتاق نمایش مجازی-8
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ل ارزش دارد، که طبق نظر میلیارد دالر در سا 2۳میلیارد و  1۰کنترل نشده، بین های ماهیگیری غیر قانونی، گزارش نشده و فعالیت

 .شودمیدم ر از مرموجب تخلیه اقیانوس، تهدید کل اکوسیستم و همچنین امنیت غذایی میلیون ها نف کمیسیون اقیانوس جهانی،

اند. تهجازی پرداخمماشای ای به توسعه اتاق تماهواره های دریایی، با نرم افزارمسئول، برای نظارت بهتر بر محیط های خیریهتشکل

ا با این ی نمایند تا شناسایرهایی که تحرکات مشکوک دارند تواند کشتیمیای و ردیابی آنالین، سیستم با استفاده از تصاویر ماهواره

 .های غیر قانونی را به شدت کنترل نمایندکار ماهیگیری

9- WILDSCAN  های تلفن همراهو دیگر برنامه 

نون اجرای قا ای است در دسترس عموم برای کمک به مأموراناندازی شده ، برنامهکه در ویتنام راه  WILDSCANنرم افزار

در خصوص  ها و اطالعاتیافزار عکسبندی و گزارش قاچاق و اقدامات غیر قانونی در حیات وحش. این نرمجهت شناسایی، دسته

از حیات  تی و مراقبمچنین برای تسهیل رسیدگکند. همیشوند را فراهم میهای در معرض انقراض که اغلب در آسیا مبادله گونه

در  ا اطالعاتییها و  ی مراقبت از حیوانات و گیاهان وحشی مانند غذاهای و خوراک مناسب این گونهوحش، اطالعاتی را در زمینه

ر طراحی وحش( نی های مشابهی در چین )نگهبان حیات وحش( و افغانستان )هشدار حیاتنامهکند. برمیخصوص آبیاری را فراهم 

محیطی  ی در شرایطات مجراند. از آنجا که آنها به اتصال به اینترنت نیاز ندارند، برای مسئوالن حفاظت و مقامو بکار گیری شده

 .سخت و ردیابی از راه دور مفید هستند

 Wildleaks سایت وب-۱0

ن ترجمه شده و زبا 1۶شود، این وب سایت، به میاجرا  (Elephant Action League) این سامانه توسط اتحادیه تعقیب فیل

ی لزام قانوناوبسایت  گیری کنند. ایندهد تا به صورت ناشناس از جنایات حیات وحش در سراسر جهان گزارشمیبه کاربران اجازه 

پرندگان، و  خوارها،های بزرگ، میمون، مورچهصوص جرایم مربوط به عاج، شاخ کرگدن، گربهرا به همراه اطالعات ارزشمند در خ

 .کالیفرنیا یک نسخه سطح دولتی آن است CalTIP چوب فراهم کرده است. برنامه
 

 (Crowd funding) جذب سرمایه مردمی-۱۱

 .زرگ استبکشورهای فقیر همیشه یک مشکل پیدا کردن منابع مالی کافی برای مبارزه با جرایم حیات وحش به خصوص در 

ی بزارهااهای جذب سرمایه مردمی جهت تأمین مالی برای تهیه ط زیست در حال سوق گرفتن به سایتنیروهای حفاظت محی

رد نیاز ایر موسهمچون هواپیماهای بدون سرنشین برای شناسایی شکارچیان در آسمان، سگ معتاد به انفیه برای کشف عاج و 

هایی س، و سالحیه، لبادهنده در فرودگاه و همچنین تأمین تجهیزاتی همانند، وسایل نقلبارزه با شکارچیان، وسایل هشدارمبرای 

فیل، بخشی از  ، با پشتیبانی از مرکز خیریه حمایت از(DSWT) باشد. یک سازمان در کنیامیبرای تقویت گشت های زمینی 

مچنین فیل های هکند. این سازمان بر روی نجات و پروش بچه فیل ها و میتأمین  crowd funding منابع مالی خود را طریق

 .(1۳8۹)جهانیان و زندی،  زخمی شده توسط شکارچیان و ارائه مراقبت های دامپزشکی بر روی آن ها تمرکز دارد
 

 نتیجه گیری -7

گیری در بسیاری از مناطق دنیا ترین ابزار تصمیمیجزیست، امروزه یکی از را ریزی و مدیریت راهبردی برای حفاظت از محیطبرنامه

 حفاظتیراهبرد اصلی جهت دستیابی به چشم انداز  ۵ .رود که رویکردهای متعددی نیز در این زمینه توسعه یافته استمیشمار  به

اندازی مرکز فیزیکی همراه با راه. ارتقای حفاظت ۳. توانمندسازی جوامع محلی ،2ها، . ارتقا و حفاظت از شبکه زیستگاه1از  ندعبارت

. ارتقای سازوکارهای قانونی برای ۵و ها های آن و طعمه های حیات وحشگونه. استمرار برنامه پایش جمعیت ۴تکثیر در اسارت ،

 عالوه بر موارد ذکر شده دو عاملباشد. میالمللی های بین در سطح ملی و همچنین توسعه پشتیبانی تنوع زیستیحمایت از 

 باشد.میمدیریتی و نقش شکارچیان نیز حائز اهمیت 
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 وحشنقش مدیران در حفاظت از حیات ۱-7

ه منطق (Carrying Capacity) ت بردوحش کمتر یا به اندازه ظرفی وحش نگهداری جمعیت حیاتوظیفه اصلی مدیران حیات

ط کنونی ت، شرایمدیران به پیشینه تاریخی جمعیبرای جلوگیری از تخریب زیستگاه و پویایی جمعیت است. برای این منظور، 

ن رای تحقق ایبگیری نیازمندند. زیستگاه، نرخ مرگ و میر و زاد و ولد و اطالعات تناسب جمعیت بالغ و میزان موفقیت در جفت

ایش ارتند از: پعب ارهاوحش و زیستگاه را به توازن برسانند. این ابز منظور ابزارهای مختلفی در اختیار دارند تا جمعیت حیات

ی و کنترل جایی بین زیستگاه؛ بهبود شرایط اکوسیستم؛ شکار و قوانین مربوطه ؛ مدیریت گوشتخواران؛ جابهوحش جمعیت حیات

وحش برای ایجاد توازن در اکوسیستم و وحش. مواردی که ذکر شد ابزارهایی هستند که مدیران حیاتهای حیاتو پایش بیماری

ی انسانی کاف کار گیرند و نیاز اساسی برای تحقق مدیریت موفق، داشتن منابع مالی ورد حفاظت خود باید بهمدیریت منطقه مو

 .پوشی استاست و نقش بارز شکارچیان در این راستا غیرقابل چشم

 وحشنقش شکارچیان در مدیریت حیات 2-7

کمک  ه حفظ توازن و پویایی جمعیت در زیستگاهی است شکارچیان بوحش یکی از منابع تجدیدپذیر طبیعاز آنجا که حیات

 وحش نشده است. این افراد نقشکنند. شکار قانونمند هرگز و هیچ کجا منجر به انقراض یا در معرض خطر قرار گرفتن حیاتمی

ریت، در بحث مدیاصلی  وحش در سراسر دنیا برعهده دارند. دغدغهاساسی در فراهم آوردن اطالعات میدانی مورد نیاز مدیران حیات

های شکار پروانه ی صدورفراهم آوردن پشتیبانی مالی، چگونگی حفاظت از زیستگاه و تحقیق در این زمینه است. مبالغ اخذ شده برا

وحش مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این تواند به عنوان منبعی پردرآمد و پایدار برای مدیران حیاتهای اخذ شده میو سایر هزینه

دار بر لوازم شکار، مهمات و ماهیگیری برای امر حفاظت و پژوهش، درآمدکسب کرد. در این های هدفتوان با وضع مالیاتمی

ر کردن اطالعات میدانی نقش مؤثرتری از دیگر اقشار جامعه در امکردن پول، زمان و تالش در فراهمصورت شکارچیان با هزینه

 .کنندوحش بازی میحفاظت از حیات

 پیشنهادات -8

اکید تیوزپلنگ آسیایی همچنان مورد  گونه های حیات وحش به خصوصارتقا و حفاظت از شبکه مناطق برای حفاظت از

المللی برای های بینیباشد. توسعه پشتیبانکارشناسان بوده که در راستای تضمین وجود زیستگاههای مناسب برای این جانور می

دا در ستان و پاندر هندو در این راستا، همانند ببر .شود ایران نیز فرصت مغتنمی است که توصیه میحمایت از یوزپلنگ آسیایی در 

رای حمایت انونی بقباشد تا با حمایت از سازوکارهای  چین، حفاظت از یوزپلنگ نیازمند توجه جدی در همه سطوح ملی کشور می

 .ندنیا باشدگ آسیایی در تنها زیستگاه تایید شده آن در کننده بقای یوزپلن از یوزپلنگ در سطح ملی بتوانند تضمین

 برای حفاظت از تنوع زیستی:

خاصی را انتخاب  توانند حیوان یا مکانمی، همه طبق سلیقه و عالقه خود طبیعت وحش تا گرفته وحش حیات از. کنید حمایت .1

راجعه کنید و حمایت نمادین م (WWF) صندوق جهانی حیات وحش ، مانندحیات وحش های محافظت ازکنند. به سازمان

 کند.میها کمک ای از حیوانات را بپذیرید. این کار به تأمین هزینه اینگونه سازمانگونه

ی هابرنامه هاوحش باغ و هاسازمان از بسیاری. بگذارید مایه خود وقت از نیستید، مالی کمک ارائه به قادر اگر. شوید داوطلب .2

 .کنید کمک بازدیدکنندگان راهنمایی و آموزش و نجات حیوانات وحشی توانید به پاکسازی ساحلها،میداوطلبانه دارند. شما 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/publication/2012/08/20120829155544x0.6104351.html#axzz3SxiZKoKL
http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/publication/2012/08/20120829155544x0.6104351.html#axzz3SxiZKoKL
http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/publication/2012/11/20121130139382.html#axzz3SxiZKoKL
http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/publication/2012/11/20121130139382.html#axzz3SxiZKoKL
http://www.worldwildlife.org/
http://www.worldwildlife.org/
http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/inbrief/2012/03/201203232706.html#axzz3SxiZKoKL
http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/inbrief/2012/03/201203232706.html#axzz3SxiZKoKL
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نات وحشی هستند. مطالب حیوا زیستگاه همه وحش حیات هایپناهگاه و های ملیپارک ها،، آکواریومباغ وحشها .کنید دیدن .۳

 مان بیاموزید.های گوناگون سیارهکارشناسان و متخصصان درباره گونهبیشتری را از 

توصیه شده را پرداخت کنید، ورودیه میتان دیدن های طبیعی معتبر محلیها و پناهگاهمالی اهدا کنید. وقتی از باغ وحش. کمک ۴

 .کندمی کمک حیاتی شده حفاظت مناطق این از مراقبت به شما های مالیکمک کنید.

ک بگذارید. به دوستان اشترا به تانخانواده با وحش حیات از محافظت به را تانعالقه . صدایتان را به گوش دیگران برسانید.۵

تان بخواهید تا هر چه در توان دارند برای متوقف توانند به این کار کمک کنند. از اطرافیانمیبگویید که چگونه آنها نیز 

 .دهند انجام قاچاق حیات وحش کردن

 توانیدمی بدنشان، اعضای و خطر معرض در کاالهای ساخته شده از حیوانات . مسئوالنه خرید کنید. با خودداری از خرید۶

 .کنید متوقف را قاچاق حیات وحش سودآوری

 هایحلقه در تواندمی حیوانات سایر و پرندگان سر. هستند نیز مضر بلکه زشت، تنها نه هازباله ها را درست دور بیاندازید.. زباله۷

کنند. آیا شما میوده بر این، زباله ها منابع طبیعی همه ما را آلوده . افزفتندتوانند در تورها به دام بیمیماهیان  .کند گیر پالستیکی

 اندازید؟میتان را درست دور هایزباله

ها استفاده کنید، ه از آنبارتوانید دومیای برای استفاده از اموالی که در اختیار دارید پیدا کنید. اگر نهای تازه. بازیافت کنید. راه8

قاضا تاین کار،  نند و باهای همراهشان را بازیافت ککند تلفنمیشان کنید. باغ وحش مینه سوتا بازدیدکنندگان را تشویق بازیافت

ها در های گوریلتگاهشود که از زیسمیهای همراه استفاده . این ماده معدنی برای ساخت تلفنبرای ماده کولتان را کاهش دهند

 د.شومیمناطق دشتی غرب استخراج 

درصد  8۵ها تهدید اصلی است که متوجه المللی برای محافظت از طبیعت، تخریب زیستگاه. ترمیم کنید. بنا بر اتحادیه بین۹

پاکسازی سواحل در  یا و هاتاالب ترمیم بومی، های درخت کاشتن با توانیدمی شما. است معرض خطر انقراض گونه های در همه

 تان به کاهش این تهدید کمک کنید.منطقه

سازمان  ه جلوگیری از قاچاق حیات وحش،ب چه و های طبیعی عالقه داشته باشیدمحافظت از زیستگاه . مشارکت کنید. چه به1۰

تان حمایت زمان منتخبسا از فعاالنه. بمانید مطلع. درآیید عضویت به. جویید شرکت آن هایفعالیت در و مناسبی را پیدا کنید

 کنید.
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نطقه حفاظت شده م.ارزیابی نگرش جوامع محلی نسبت به یوزپلنگ در  1۳88زوارئی، ف. نیا، م. ص.؛ و حسینی  می، م.؛ فرهادیالاس -1
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