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. و تعقل از دیگر موجودات پیشی می گیرد، اما او حق و مجوز نابود کردن موجودات دیگر ـ جانور و گیاه ـ را ندارد

، بیابان زایی و تخریب ﴾به ویژه جنگل هاي گرمسیري﴿ه اند که اگر میزان جنگل زدایی زیست شناسان اخطار داد
تاالب ها و مناطق ساحلی در مقیاس کنونی ادامه یابد، نزدیک به یک میلیون گونه از نیم تا سی میلیون گونه برآورد 

الیل نابودي تنوع زیستی، ویرانی یکی از د و چون.شده کره زمین، در مدت سه تا چهار دهه آینده ناپدید خواهد شد
جنگل ها و مراتع است، از این رو انسان باید رفتار و اعمالی در خور و معقول با طبیعت و محیط زیست برقرار کند؛ 
چرا که هرگونه تغییر در محیط، محدود به همان بخش نشده، بلکه زنجیره ي فعل و انفعال در سیستم هاي دیگر را به 

وع زیستی نه تنها حفاظت از گونه هاي وحشی است بلکه به حفاظت از تنوع ژنتیکی گونه هاي اهلی تن . .دنبال دارد
این هدف با اکوسیستمهاي طبیعی و زراعی و با منافع و نیازهاي انسان . و زراعی و خویشاوندان آنها نیز مرتبط است

یستمهاي تولیدي جهت حمایت منافع به طور کلی حفاظت از تنوع زیستی در جهت حفظ و حمایت س. ارتباط دارد
  .انسان مطرح است

بقا جنگل ها و حفظ آنها توسط بشریت همانند تمام منابع ملی بستگی به داشتن اطالعات و برنامه ریزي صحیح  
  .دارد، امید است که ادامه ي این راه هیچ گاه دچار خلل نگردد

  

  
  یوز پلنگ آسیایی در مناطق حفاظت شده ایران

  3ملک زاده زینب2احمدي سارا،1محمدعلیزاده فاطمه،

  دانشکده منابع طبیعی بهبهان: محل انجام پژوش 
  دانشجوي کارشناسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده منابع طبیعی بهبهان:  3و2و1

  
امروز ، بسیاري . ي دهد نوع بشر هزاران سال در پی آن بوده است که خود را در مکانی خارج از قلمرو طبیعت جا

ازمردم هنوز این راه را ادامه می دهند که بشر را به عنوان موجودي جدا از طبیعت  در نظر آورند و روي این طرز 
فکر اصرار می ورزند که ما هر آنچه را که مطلوب طبعمان باشد می توانیم انجام دهیم بی آنکه زیانی به چیزي 

یی باعث انقراض بسیاري از گونه ها شده و همچنین یوز آسیایی را در معرض شاید چنین طرز فکر ها.وارد آید
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واژه ي یوزپلنگ یکی از واژه هاي اصیل ایرانی است که از ترکیب دو کلمه ي یوز و .خطر انقراض قرار داده است
رو یوز یوز بن مضارع مصدر یوزیدن به معناي جستن،جهیدن و طلب کردن بوده و از این .پلنگ حاصل شده است

یوز پلنگ در .پلنگ،به معناي پلنگی است که به دنبال شکار خود گشته و آن را با جستن و دنبال کردن می گیرد
دشت هاي باز و تپه ماهورهاي واقع در مناطق استپی و بیابانی و نیمه کویري و زیستگاه هاي باز دیگري که 

ه عمده یوزپلنگ در ایران دشت کویر است که زیستگا زیستگاه.طعمه در آن وجود داشته باشد دیده می شود
اکنون این ناحیه وسیع . خراسان، سمنان، یزد، تهران و مرکزي را در برمی گیرد   بخش هایی از استانهاي کرمان،

از یوزپلنگ را  حفاظتمبدل شده است که این موضوع یوزپلنگ آسیایی استپی و بیابانی به آخرین پناهگاه 
به طور مشخص و کامال واضحی طی دو دهه اخیر تعداد گزارشهاي رسیده از این ناحیه . دو چندان می کند

 شده مناطق حفاظتوسیع در مورد مشاهده یوز کاهش یافته و تنها گزارشات معدودي از مشاهده جانور د 
این . دشت و خوش ییالق بدست آمده استشامل پارك ملی کویر، مناطق توران، نایبندان، دره انجیر، میان

توران، خوش (، سمنان )به خصوص پارك ملی کویر(گزارشاتی از تهران  57تا  46درحالی است که بین سالهاي 
کالمند و مناطق دیگر    منطقه(، یزد )منطقه میاندشت و مناطق اطراف طبس(، خراسان )ییالق و مناطق اطراف

پناهگاه حیات وحش بهرام (فارس   ،)منطقه موته و کاله قاضی(، اصفهان )زداطراف بافق، مهریز، تفت و شهر ی
و نیز گزارشات ) اطراف حاجی آباد(، هرمزگان )پارك ملی گلستان(، مازندران )منطقه خبرو روچون(، کرمان )گور

شاه مبنی و حتی نفت شهر در استان کرمان) بمپور(و بلوچستان ) اطراف هامون صابري( غیر مکتوبی از سیستان
  .بر مشاهده یوز وجود داشته است

  تهدیدهاي  دو دسته  به  توان می کند می تهدید  را در ایران  آسیایی  یوزپلنگ  بقاي  که  عواملی  طور کلی  به
   تهدید زیستگاهی:   الف. کرد  تقسیم  غیر زیستگاهی  و تهدیدهاي  زیستگاهی

  توسعه. دارد  گوناگونی  در عوامل  ریشه   وحش  حیات  هاي پناهگاه  شدن  و ناامن  زیستگاه  ریختگی  و بهم  تخریب
کشور   طبیعی  هاي در اکثر زیستگاه  زیربنایی  و سایر طرحهاي  کاوي  معدن،   انسانها  اسکان  و صنایع  کشاورزي
   در تخریب   مناسب  و فصل محیط  ظرفیت  به  توجه  بدون   تعداد دام  افزایش.   است  را بوجود آورده  تغییراتی

  یوزپلنگ  طعمه  مهترین  که   وحشی  داران  سم  رفتن  از بین  خود به  نوبه  به  و این  داشته  موثري  نقش  گیاهان
شتر  گوسفند و  بز،  آسیایی  یوزپلنگ  در زیستگاه  ساکن  روستایی  مردم  تقریبا تمامی.  است  شده  هستند منتهی

   پرورش
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با   دیگر  از سوي.  است  شده  تبدیل  وحش  حیات از  در حفاظت  مانعی  به  که  زیادي  مدت  مسئله  این  هندد می
سر   شتر وقتی  و به خصوص  دام  شود می  محسوب  موهبت  یوز یک  اصلی  در زیستگاه  وجود آب  اینکه  به  توجه

  در نتیجه  روند آنجا نمی  به  هایش طعمه  یوز و نه  دیگر نهکنند و  می  اشغال را  آن  یند آ می  آبشخور یا چشمه
  از طرف. دگیر تاثیر قرار می  تحت  یوز هم  آن زندگی دنبال  میرند و به کنند یا می می  یوز یا مهاجرت  هاي طعمه

  کند از بین می  درآن زندگی  یوزپلنگ  را که  مناطقی از  بسیاري    زایی  بیابان   بیابان  به  زمین  دیگر فرایند تبدیل
هستند،   اندکی  وحشی  یا حیات  اقتصادي  ارزش  داراي  که  شده  تخریب  محیطی  را به  وسیعی  و مناطق  برده

  :تهدید غیر زیستگاهی:ب.  است  کرده  تبدیل

اکثر .   یافت  افزایش کارش  از خودرو براي  و استفاده  گرم  سالح  با وفور فزاینده  در ایران  وحوش  شکار مستقیم
  نیستند و شکار غیر قانونی  آگاه  شناختی  بوم  نظام آن در هاي  و طعمه  یوزپلنگ  از اهمیت  غیر قانونی  شکارچیان

مجوز شکار با   میلیون  حدود یک  ساالنه  بر شکار غیرقانونی  عالوه.ید آ می  حساب  ناچیز به  در نظر آنها جرمی
  هاي از گونه  تجاري  برداري   بهره  تهدیدها  این  تمامی  باید به  .شود صادر می  طور رسمی  به  ولهگل  300   سهمیه
و   مرغابی   ، کبک،  ، هوبره باز  ، ، پلنگ آهو  چون  هایی گونه.  دارد  ادامه  بیرویه  صورت  به  را نیز افزود که  خاص
خاطر   و به   در مناطق  باقیمانده  یوزپلنگ  تعداد اندك  به  با توجه  .اند در خطرانقراض  هاي گونه  از جمله  تمساح

  ژنتیکی  نظام  به  سنگینی  لطمه  سان گربه  با شکار هر یک   نیست  هنوز روشن  گونه  نر این  به  ماده  نسبت  که  این
  زیستگاه   مثال  عنوان  به   دشوار است  قانونیبر شکار غیر   نظارت  متاسفانه.  شود وارد می  انقراض  در حال  گونه  این
  استخراج  .شود می  برداري بهره  صنایع و معادن  توسط وزارت  که  است  و تجاري  صنعتی  مهم  هاي از کانی  غنی  یوز

  هاز جمل   همگان  مذکور را براي  مناطق ،  سازي  جاده اما  شود نمی  محسوب  خود تهدیدي  خودي  به  معدن
  شکارچی  سایر حیوانات  از سوي  بیافزایید تهدیدي  تهدیدات  این  به. کند می  دسترس  قابل   غیر قانونی  شکارچیان

از دو   نمونه  عنوان به   . است  یوزپلنگ  جان  متوجه  را که  گله  سگهاي  و همچنین  کفتار و گرگ  ، پلنگ مانند
  بود  شده  آنها نصب  روي  گردنبند ردیاب  که  ایران در  از یوز آسیایی  اظتحف  توسط تیم  شده  شناسایی  یوزپلنگ
  شود می  محسوب  قلمرو پلنگ  باالتر که  ارتفاعات  کمبود شکار در قلمرو خود به  علت  از آنها به  یکی  پیش  چندي
اى  ظت از یوزپلنگ آسیاي پروژهطرح حفا.  رفت  و از دست  واقع شده  مورد حمله  پلنگ  توسط یک  بود که  رفته

، برنامه توسعه )DoE(حفاظت از محیط زیست  –المللى  است چندوجهى که با مشارکت سازمانهاى ملى و بین
و همکارى با جامعه حفاظت از حیات وحش ، ) GEF(، تسهیالت جهانى محیط زیست )UNDP(سازمان ملل 

به اجرا  1380از شهریور  –) IUCN(ظت از محیط زیستو اتحادیه بین المللى حفا صندوق حمایت از یوزپلنگ
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هدف از این طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایى، به تبع آن مجموعه حیات وحش کمیاب و در .درآمده است
معرض انقراض مربوط، و زیستگاه طبیعى آنها درجمهورى اسالمى ایران است که با حمایت و همکارى 

 دستیابى به هدف فوق از طریق مدیریت مشارکتى، آموزش و آگاه. تشکلهاى محلى صورت خواهد پذیرفت
اقدامات ضرورى . سازى، اقدامات مستقیم در جهت بهبود اجراى قانون و مقررات، و پژوهشها ممکن خواهد بود

نیز براى بهبود وضعیت یوزپلنگ در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت تا جمعیت قابل رشد بتواند از تاثیرات 
مربوط به   محیط درك علمى رو به افزایش درباره یوزپلنگ، زیست. فعالیتهاى اصلى طرح بهره جویددرازمدت 
کند، و تهدیدات موجود از جانب انسانْ تمامى فعالیتها را یکه در آن زندگى م) اکوسیستمى(سازگانى  آن، بوم

در عین حال، . ن طرح خواهد بودگردآورى و فربه ساختن این اطالعات از دستاوردهاى مهم ای. متأثر خواهد کرد
تواند براى تشکلهاى محلى و موسسات حفاظت از محیط زیست در کشورهاى ی تجربه حاصل از این طرح م

هاى در حال  ایجاد همکارى مدیریتى موثر براى حمایت و نگهدارى زیستگاهها و گونه. دیگر مفید واقع شود
حیط زیست سازمان ملل متحد، دولت جمهورى اسالمى تسهیالت جهانى م. انقراض الزمه موفقیت طرح است

ایران، سازمانهاى دولتى و غیردولتى دیگر نیز قادر خواهند بود به اندوخته تجارب مدیریتى غنا بخشیده و براى 
پذیر از این تجارب استفاده کنند، که خود موضوع مهمى در  هاى خشک آسیب حفاظت و استفاده از بیوم

  .ى استکنوانسیون تنوع زیست

 سدوربین تله اي در پناهگاه حیات وحش نایبندان طب 80صب ، نعکسبرداري از یوزپلنگ ها در پارك ملی کویر
از جمله اقداماتی است که در جهت حفظ یوز در طرح  در زیستگاه یوزپلنگ آسیایی اندستگیري  شکارچی

دوربین هاي تله اي گرفته شده،بهترین تصاویري که از طریق حفاظت از یوز آسیایی  در ایران صورت گرفته است
قطعه عکس از یوزپلنگ در نقاط مختلف  8تهیه ي  ،.روش براي برآورد جمعیت یوزپلنگ محسوب می شود

پارك ملی کویر نگرانی کارشناسان حیات وحش را نسبت به انقراض این گونه ي جانوري در استان سمنان 
  .کاهش داد

ی ما ایرانیان است که حفظ آن در ردیف فرهنگ و زبانمان باید جدي تلقی یوزپلنگ ایرانی، میراث ملی و طبیع
شاید اگر دیر بجنبیم دشت هاي ایران دیگر هیچوقت شاهد حضور یوزها نباشد و یوزپلنگ نیز همچون شیر . شود

یم ، اما به خاطر داشته باشایران و ببر مازندران که براي همیشه منقرض شدند، از روي کره خاکی محو شود
  .منابع حیات وحش در زمره منابع تجدید شونده است 
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