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چرا پستانداران بزرگ جثه را حفاظت می کنیم؟

ــران  ــش ای ــت از حیات وح ــیان حفاظ ــراث پارس ــش می ــه حیات وح ــالت موسس رس

اســت، امــا محدودیــت منابــع بــرای حفاظــت از حیات وحــش در رسارس دنیــا 

باعــث شــده اســت موسســات حفاظتــی گونه هایــی را انتخــاب کننــد کــه هــم در 

معــرض خطــر انقــراض قــرار دارنــد و هــم حفاظــت از آنهــا منجــر بــه حفاظــت از 

ــه  ــدون شــک گونه هــای کوچک جث ــا اکوسیســتم خواهــد شــد. ب ــک زیســتگاه ی ی

نقــش مهمــی در اکوسیســتم ها دارنــد، امــا جــذب منابــع مالــی و مشــارکت بیشــرت 

جوامــع محلــی و مســئولین بــرای حفاظــت از پســتانداران بزرگ جثــه، کــه در 

تاریــخ و فرهنــگ مــردم ریشــه دارد، آســان تر از گونه هایــی اســت کــه مــردم 

تاکنــون ندیده انــد.

یــوز، خــرس ســیاه، پلنــگ و قوچ ومیــش پســتانداران بــزرگ جثــه ای هســتند 

آنهــا،  از  حفاظــت  پایــه  بــر  پارســیان  میــراث  حیات وحــش  موسســه  کــه 

پروژہ های حفاظتــی خــود را تعریــف کــرده اســت. ایــن چهــار گونــه برمبنــای 

پژوهش هــای جدیــد بــه ترتیــب در رتبه هــای اول، دوم، نهــم و بیســت ودوم 

ــن  ــت از ای ــرای حفاظ ــد. ب ــرار دارن ــران ق ــتانداران ای ــی پس ــدی حفاظت اولویت بن

گونه هــا بایــد زیســتگاه و طعمه هــای آنهــا حفــظ شــود کــه درنهایــت منجــر بــه 

ــد. ــد ش ــتمندان خواه ــایر زیس ــظ س حف

معـرفی مـوسسه
موسســه حیات وحــش میــراث پارســیان ســازمانی مردم نهــاد اســت کــه بــا حامیــت 

مــردم و بــه همــت جمعــی از دوســتداران طبیعت ایــران و متخصصــان حیات وحش 

و بــا کســب مجوزهــای الزم از ســازمان حفاظــت محیط زیســت فعالیــت می کنــد. 

در ایــن موسســه، هیئــت امنــاء سیاســت های کلــی و بودجــه موسســه را تصویــب 

ــت امــور  ــن، مدیری ــی نظــارت دارد. همچنی ــه فعالیت هــای مال ــر کلی ــد و ب می کن

ــر  ــه مســئول پروژہ هــا هســتند ب ــت کارشناســانی ک ــر فعالی موسســه و نظــارت ب

عهــده هیئــت مدیــره اســت.

چشم انداز

ــران  ــرای ای ــده ای را ب ــی، آین ــتگاه های طبیع ــش و زیس ــت از حیات وح ــا حفاظ ب

ــا را چــون  ــع در آن حفاظــت شــوند و همــگان آنه ــن مناب ــه ای ــم ک تصــور می کنی

ــد. ــی مبان ــده باق ــرای نســل های آین ــا ب ــد ت ــراث طبیعــی ارزشــمندی ارج نهن می

رسالت

و  حیات وحــش  از  حفاظــت  بــه  پارســیان  میــراث  حیات وحــش  موسســه 

زیســتگاه های طبیعــی ایــران از راه پژوهش هــای علمــی، آمــوزش و آگاه ســازی، و 

اقدامــات حفاظتــی و جلــب مشــارکت جامعــه محلــی کمــک می کنــد.
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یادداشــت
حیات وحــش  موسســه  در  خــود  دوســتان  بــه  مایلــم 

میــراث پارســیان بــرای یــک ســال دیگــر از فعالیت هــای 

ــم در  ــر  داری ــا در نظ ــم. م ــک بگوی ــان تربی موفقیت آمیزش

ــش  ــد کاه ــردن رون ــوس ک ــه معک ــه در زمین ــی ک تالش های

ــان همــکاری  ــا آن ــرد ب ــران صورت می گی ــوع زیســتی در ای تن

ــازمان  ــرتک س ــه مش ــه در برنام ــان ک ــیم؛ همچن ــته باش داش

ملــل بــا دولــت نیــز همــکاری داشــته ایم و در چارچــوب پــروژہ حفاظــت از یوزپلنــگ 

ــم. ــه داده ای ــکاری ادام ــن هم ــه ای ــته ب ــال گذش ــول 13 س ــیایی در ط آس

از جملــه عنــارص مهــم حامیــت از تنــوع زیســتی حفاظــت از زیســتگاه هایی اســت که 

در آن حیوانــات و گیاهــان بــه بقــای خــود ادامــه می دهنــد. ازایــن رو، مایلــم در ایــن 

پیــام به طــور ویــژہ بــه تجربــه ای در ایــران بپــردازم کــه پــس از ســال ها تــالش مشــرتک 

شــاهد یــک تغییــر رونــد واقعــاً موفقیت آمیــز بوده ایــم. ایــن هــامن تجربــه دریاچــه 

ارومیــه اســت. اکنــون زندگــی در حــال بازگشــت بــه ایــن دریاچــه منک در شــامل غربی 

ایــران اســت کــه در حــال مــرگ بــود. تالش هــای مشــرتک مــا بــرای اعــاده وضعیتــی کــه 

مــا انســان ها بیشــرت تخریــب کــرده بودیــم بــا کامیابــی همــراه شده اســت.

دریاچــه ارومیــه روزگاری بزرگ تریــن دریاچــه ایــران بــود. در اوج خــود، دومیــن 

دریاچــه آب شــور در جهــان محســوب می شــد. امــا ســال ها تخریــب انســانی -از 60 

ــان  ــه آن- جری ــه از آب هــای جــاری ب ــرداری بی روی ــا بهره ب ــه ت ســال سدســازی گرفت

طبیعــی ورود آب شــیرین از حوضــه پیرامونــی بــه ایــن دریاچــه منــک را منحــرف کرده 

بــود. درنتیجــه، ایــن اکوسیســتم زیبــا در گذشــته در حــال خشــک شــدن کامــل بــود.

نخســتین بــار دریاچــه را در اواخــر ســال 2013 دیــدم، هنگامی کــه شــاید در بدتریــن 

وضعیــت بــود. آن چــه در آن روز شــاهد بــودم هولنــاک بــود؛ تصویــری چــون ســطح 

کــرہ مریــخ در بســرتی خشــک، منکیــن و خالــی کــه از دریاچــه مانــده بــود.

ــای  ــه زمین ه ــرد و ب ــن فرومی ب ــی م ــم و بین ــه چش ــک را ب ــد و ذرات من ــاد می وزی ب

کشــاورزی مجــاور دریاچــه می پراکنــد و اکوسیســتم و ســالمت ســاکنان بی شــامر دریاچه 

و اطــراف آن را بــه نابــودی می کشــانید. بااین وجــود، وضعیــت اکنــون رو بــه بهبوداســت. 

ســرمقاله
مؤسســه مــا در عرصــه حفاظــت از تنــوع زیســتی، ماننــد متامــی گروه هــای فعــال 

ــری از  ــرای جلوگی ــالش ب ــر را در ت ــالی دیگ ــودات آن، س ــن و موج ــظ زمی ــرای حف ب

انقــراض گونه هــا پشــت رس گذاشــت. شــواهد در ســطح جهــان حاکــی از آن اســت 

کــه رسعــت انقــراض گیاهــان و حیوانــات بــه واســطه انــواع دســت اندازی های انســان 

بــه زیســتگاه های طبیعــی و عــوارض عمومــی ناشــی از متــدن بــری مثــل تغییــرات 

آب و هوایــی شــتاب بیشــرتی گرفتــه اســت. فعــاالن محیط زیســت منی تواننــد دســت 

از تکاپــو بردارنــد و بــا تالش هــای خــود و بــا درس گیــری از تجربه هــای موفقــی کــه 

رونــد انقــراض گونه هــای جانــوری یــا گیاهــی را معکــوس کــرده اســت، امیدوارانــه 

بــه آینــده ای بهــرت می اندیشــند کــه در آن انســان در همزیســتی بــا جانــداران دیگــر 

و در تعــادل بــا طبیعــت بتوانــد از ایــن رسمایــه حیاتــی همــه موجــودات زنــده، یعنی 

زمیــن، مراقبــت کنــد. امــا درس بزرگــی کــه مــا آموخته ایــم ایــن اســت کــه در رســالتی 

کــه بــرای خــود ترســیم کرده ایــم ثابــت قــدم باشــیم و از دشــواری ها نهراســیم. مــا 

آموختیــم کــه حفاظــت از حیات وحــش و زیســتگاه های آن بــا طرح هــای رضبتــی و 

مقطعــی امکان پذیــر نیســت و بایــد تــداوم داشــته باشــد. تــداوم یافــن نیــز مرهــون 

پایــدار بــودن هــر نــوع پــروژہ حفاظتــی اســت. پایــداری بــه ایــن معنــا کــه پــروژہ ای 

کــه به طــور اصولــی و علمــی تعریــف شــده اســت بایــد بتوانــد منابــع خــود را بــرای 

کاووس سیدامامی

مدیرعامل

گــری لــوییس

هامهنگ کننده مقیم سازمان ملل و مناینده 
مقیم برنامه عمران ملل متحد در ایران

حفاظت از
دریاچه ارومیه، 

حفاظت از 
تنوع زیستی و 
زیستگاه های آن



یادداشــت
حیات وحــش  موسســه  در  خــود  دوســتان  بــه  مایلــم 

میــراث پارســیان بــرای یــک ســال دیگــر از فعالیت هــای 

ــم در  ــر  داری ــا در نظ ــم. م ــک بگوی ــان تربی موفقیت آمیزش

ــش  ــد کاه ــردن رون ــوس ک ــه معک ــه در زمین ــی ک تالش های

ــان همــکاری  ــا آن ــرد ب ــران صورت می گی ــوع زیســتی در ای تن

ــازمان  ــرتک س ــه مش ــه در برنام ــان ک ــیم؛ همچن ــته باش داش

ملــل بــا دولــت نیــز همــکاری داشــته ایم و در چارچــوب پــروژہ حفاظــت از یوزپلنــگ 

ــم. ــه داده ای ــکاری ادام ــن هم ــه ای ــته ب ــال گذش ــول 13 س ــیایی در ط آس

از جملــه عنــارص مهــم حامیــت از تنــوع زیســتی حفاظــت از زیســتگاه هایی اســت که 

در آن حیوانــات و گیاهــان بــه بقــای خــود ادامــه می دهنــد. ازایــن رو، مایلــم در ایــن 

پیــام به طــور ویــژہ بــه تجربــه ای در ایــران بپــردازم کــه پــس از ســال ها تــالش مشــرتک 

شــاهد یــک تغییــر رونــد واقعــاً موفقیت آمیــز بوده ایــم. ایــن هــامن تجربــه دریاچــه 

ارومیــه اســت. اکنــون زندگــی در حــال بازگشــت بــه ایــن دریاچــه منک در شــامل غربی 

ایــران اســت کــه در حــال مــرگ بــود. تالش هــای مشــرتک مــا بــرای اعــاده وضعیتــی کــه 

مــا انســان ها بیشــرت تخریــب کــرده بودیــم بــا کامیابــی همــراه شده اســت.

دریاچــه ارومیــه روزگاری بزرگ تریــن دریاچــه ایــران بــود. در اوج خــود، دومیــن 

دریاچــه آب شــور در جهــان محســوب می شــد. امــا ســال ها تخریــب انســانی -از 60 

ــان  ــه آن- جری ــه از آب هــای جــاری ب ــرداری بی روی ــا بهره ب ــه ت ســال سدســازی گرفت

طبیعــی ورود آب شــیرین از حوضــه پیرامونــی بــه ایــن دریاچــه منــک را منحــرف کرده 

بــود. درنتیجــه، ایــن اکوسیســتم زیبــا در گذشــته در حــال خشــک شــدن کامــل بــود.

نخســتین بــار دریاچــه را در اواخــر ســال 2013 دیــدم، هنگامی کــه شــاید در بدتریــن 

وضعیــت بــود. آن چــه در آن روز شــاهد بــودم هولنــاک بــود؛ تصویــری چــون ســطح 

کــرہ مریــخ در بســرتی خشــک، منکیــن و خالــی کــه از دریاچــه مانــده بــود.

ــای  ــه زمین ه ــرد و ب ــن فرومی ب ــی م ــم و بین ــه چش ــک را ب ــد و ذرات من ــاد می وزی ب

کشــاورزی مجــاور دریاچــه می پراکنــد و اکوسیســتم و ســالمت ســاکنان بی شــامر دریاچه 

و اطــراف آن را بــه نابــودی می کشــانید. بااین وجــود، وضعیــت اکنــون رو بــه بهبوداســت. 

ســرمقاله
مؤسســه مــا در عرصــه حفاظــت از تنــوع زیســتی، ماننــد متامــی گروه هــای فعــال 

ــری از  ــرای جلوگی ــالش ب ــر را در ت ــالی دیگ ــودات آن، س ــن و موج ــظ زمی ــرای حف ب

انقــراض گونه هــا پشــت رس گذاشــت. شــواهد در ســطح جهــان حاکــی از آن اســت 

کــه رسعــت انقــراض گیاهــان و حیوانــات بــه واســطه انــواع دســت اندازی های انســان 

بــه زیســتگاه های طبیعــی و عــوارض عمومــی ناشــی از متــدن بــری مثــل تغییــرات 

آب و هوایــی شــتاب بیشــرتی گرفتــه اســت. فعــاالن محیط زیســت منی تواننــد دســت 

از تکاپــو بردارنــد و بــا تالش هــای خــود و بــا درس گیــری از تجربه هــای موفقــی کــه 

رونــد انقــراض گونه هــای جانــوری یــا گیاهــی را معکــوس کــرده اســت، امیدوارانــه 

بــه آینــده ای بهــرت می اندیشــند کــه در آن انســان در همزیســتی بــا جانــداران دیگــر 

و در تعــادل بــا طبیعــت بتوانــد از ایــن رسمایــه حیاتــی همــه موجــودات زنــده، یعنی 

زمیــن، مراقبــت کنــد. امــا درس بزرگــی کــه مــا آموخته ایــم ایــن اســت کــه در رســالتی 

کــه بــرای خــود ترســیم کرده ایــم ثابــت قــدم باشــیم و از دشــواری ها نهراســیم. مــا 

آموختیــم کــه حفاظــت از حیات وحــش و زیســتگاه های آن بــا طرح هــای رضبتــی و 

مقطعــی امکان پذیــر نیســت و بایــد تــداوم داشــته باشــد. تــداوم یافــن نیــز مرهــون 

پایــدار بــودن هــر نــوع پــروژہ حفاظتــی اســت. پایــداری بــه ایــن معنــا کــه پــروژہ ای 

کــه به طــور اصولــی و علمــی تعریــف شــده اســت بایــد بتوانــد منابــع خــود را بــرای 

ادامــه یافــن تأمیــن کنــد و در ایــن مســیر در بیشــرت مــوارد بایــد دو رضورت در نظــر 

گرفتــه شــود؛ نخســت، بســیج افــراد محلــی و مشــارکت خــود آنــان در فعالیت هــای 

حفاظتــی و حتــی تصدی گــری تدریجــی کل پــروژہ توســط آنــان و دوم، گســرتش ایــن 

بــاور در میــان مــردم بومــی و ســاکن در زیســتگاه های حفاظــت شــده یــا مجــاور آن 

کــه حفــظ طبیعــت دســت نخورده و تنــوع گیاهــی و جانــوری درواقــع نگهــداری از 

ــان و نســل های  ــرای آن ــدار ب ــه شــیوه ای پای ــد ب ــرارزش اســت کــه می توان منبعــی پ

بعدی شــان مزیت هــای معیشــتی و اقتصــادی داشــته باشــد.

مــا شــهری ها کــه از انــواع امکانــات معیشــتی و تفریحــی در شــهرهایامن برخورداریم 

ــظ آن  ــان حف ــت خواه ــه طبیع ــه ب ــتالژیک و خیرخواهان ــی نوس ــا نگاه ــب ب اغل

می شــویم، بــدون آن کــه متوجــه باشــیم در مناطــق طبیعــی موردنظــر ما انســان هایی 

ســکونت دارنــد کــه زندگــی و معــاش آنــان بــه منابــع طبیعــی گــره خــورده اســت. مــا 

بــرای امرارمعــاش بــه آن منابــع به طــور مســتقیم نیازمنــد نیســتیم، در صورتــی کــه 

آنــان بــه منابــع مذکــور نیازمندنــد. بنابرایــن، چگونــه انتظــار داریــم یــک روســتایی از 

خیــر چرانــدن گوســفندانش در زیســتگاه فــالن گونــه کمیــاب گیاه خــوار بگــذرد یــا از 

درآمدهایــی کــه به طــور ســنتی از منابــع طبیعــی گیاهــی و جانــوری نسل اندرنســل 

داشــته اســت بــه ســادگی دســت بکشــد، رصفــاً بــه ایــن دلیــل کــه آن گونــه گیاهــی 

یــا جانــوری در معــرض انقــراض اســت. 

ــظ  ــه حف ــری بیاندیشــیم ک ــه تدابی ــم ک ــن نداری ــز ای ــاره ای ج ــران چ ــا حفاظت گ م

تنــوع زیســتی بــرای مــردم محلــی مثــرات عینــی مــادی نیــز در بــر داشــته باشــد. آنان 

بایــد خــود را ذینفــع در امــر حفاظــت احســاس کننــد. در واقــع بایــد ایــن طــرز فکــر 

را کــه از منابــع طبیعــی هــر طــور کــه خواســتیم می توانیــم اســتفاده کنیــم چــون 

مــال خودمــان نیســت بــه ســوی برداشــتی ســوق داد کــه منابــع مذکــور را متعلــق 

بــه خــود و فرزندانشــان بداننــد و بــا روش هــای پایــدار از منابــع بهره گیــری کننــد.

بــرای گام نهــادن در ایــن مســیر مــا و ســمن های دیگــر بــا انــواع چالش هــا روبــه رو 

بوده ایــم و ازجملــه کاســتی هایی کــه داشــته ایم کم توجهــی و بهــره نگرفــن از دانــش 

ــرای بهره برداری هــای  ــان به طــور ســنتی ب بومــی مــردم محلــی و روش هایــی کــه آن

پایــدار اســتفاده کرده انــد بــوده اســت. 

امیدواریــم در ســال پیــش رو »حفاظــت مردم نهــاد« را بیــش از پیــش جــّدی بگیریــم 

و مبتکرانــه بــه ســوی یافــن روش هــا و ســازوکارهای برآمــده از رشایــط بومــی کشــور 

خــود گام برداریــم تــا ایــن شــیوه ی حفاظــت کــه مــردم محلــی را نــه به عنــوان تهدیــد 

ــو  ــه نح ــل ب ــد در عم ــایی می کن ــت شناس ــر حفاظ ــاور ام ــار و ی ــوان ی ــه به عن بلک

گســرتده تری تحقــق یابــد.

ــی حــدود 4 ســال  ــل 2017 _ یعن ــن خشــک در اوای ــن رسزمی ــه ای در بازگشــت خــود ب

بعــد_ می توانســتم آب را ببینــم؛ نــه به انــدازه کافــی، امــا به مراتــب بیشــرت از آخریــن بــار. 

دریاچــه در حــال احیــا شــدن اســت و این کــه چطــور چنیــن شــد بــه ایــن رشح اســت.

هنگامی کــه دریاچــه ارومیــه پــر از آب بــود، حــدود 20 ســال پیــش، تخمیــن 

زده می شــد کــه حــدود 32 میلیــارد مرتمکعــب آب دارد. در بدتریــن وضعیــت، یعنــی 

حــدود 3 یــا 4 ســال پیــش، تنهــا نیــم میلیــارد مرتمکعــب آب شــور داشــت. مقــدار آب 

دریاچــه اکنــون بــه 2/5 میلیــارد مرتمکعــب رسیده اســت، و به طورمــداوم هرمــاه بــه 

آن افــزوده می شــود. برحســب ســطح دریاچــه کــه بــا آب پوشــیده شــده باشــد ارقــام 

بــرای آن ســه دوره زمانــی بــه ترتیــب بــه ایــن رشح اســت: 5000 کیلومــرت مربــع در 

ســال 1997، 700 کیلومرتمربــع در ســال 2013، 2300 کیلومرتمربــع در زمــان حــال.

امــروز آب،  البتــه آب کم عمــق، حــدود نیمــی از دریاچــه را پوشــانده اســت. کاهــش 

مرگبــار تغییــر جهــت داده اســت. ازآنجاکــه میــزان بــارش ســالیانه )چــه بــاران و چــه 

ــته  ــی نداش ــر محسوس ــر تغیی ــال های اخی ــه در س ــن دریاچ ــه ای ــرف( در حوض ب

اســت، بــرای توضیــح افزایــش آب دریاچــه بایــد رساغ تبییــن دیگــری برویــم. مــن 

ــای  ــت، کاره ــد. نخس ــاق دارد می افت ــن اتف ــت ای ــه عل ــه س ــه ب ــاورم ک ــن ب ــر ای ب

ــی رودخانه هــای  ــرای پاک ســازی و الیروب ــراً ب ــه اخی ــه ای اســت ک مهندســی عامران

جــاری بــه دریاچــه صــورت گرفتــه اســت. دوم، جــاری کــردن محتاطانــه حقابــه از 

ــه دریاچــه زده شــده اند. ســوم، و  ــر رودخانه هــای منتهــی ب ــه ب ســدهایی اســت ک

ــه  ــت آب در حوض ــی در مدیری ــاد تغییرات ــت، ایج ــرای موفقی ــه ب ــوارتر از هم دش

دریاچــه، به ویــژہ بــه کمــک کشــاورزان اســت. رویکــردی دیگــر نظیــر ممنوعیــت 

ــت. ــر داشته اس ــز تأثی ــاز نی ــای غیرمج ــر چاه ه حف

ســازمان ملــل متحــد در اقداماتــی کــه بــرای نجــات دریاچــه ارومیــه شــده ، مشــارکت 

داشته اســت. ایــن همــکاری از 12 ســال پیــش آغازشــده، امــا مســاعی مــا بــا افــزوده 

شــدن چهــار مرحلــه از کمک هــای مالــی دولــت ژاپــن بــه نحــو چشــمگیری تقویــت 

ــز  ــتانی و نی ــوری و اس ــئوالن کش ــای مس ــار فعالیت ه ــا، در کن ــای م ــد. تالش ه ش

ــت از آب در  ــرای حفاظ ــکاری ب ــدی از هم ــدل جدی ــه، م ــاورزی منطق ــه کش جامع

اکوسیســتم را موردحامیــت قــرار می دهــد کــه بــه نحــو شــگفت انگیزی ســاده اســت. 

نتیجــه کار رصفه جویــی در 30 درصــد آب مرصفــی اســت کــه اکنــون بــه دریاچــه بــاز 

ــود. ــده می ش گردان

اینــک فعالیــت مشــرتک مــا همــه اطــراف دریاچــه را در برمی گیــرد. امــا همچنــان 

رضوری اســت کــه ایــن تالش هــا را بــه متامــی اجتامعــات کشــاورزی اطــراف 

دریاچــه گســرتش دهیــم. همچنیــن بایــد آنچــه را کــه به صــورت پایلــوت در دریاچــه 

ارومیــه انجــام داده ایــم بــه متــام تاالب هــای در معــرض خطــر ایــران تعمیــم دهیــم. 

ــه در  ــوع زیســتی ک ــرای انســان ها و چــه تن ــا باشــد، چــه ب ــت م ــد اولوی ــن بای ای

ایــن فضاهــا ســهیم اســت.

اقــدام بــرای دریاچــه ارومیــه نشــان می دهــد کــه روش درســت کار رهــربی مناســب از 

ســوی مقامــات دولتــی در همــکاری با اجتامعــات متأثر از مســئله و در مــواردی حامیت 

ــه  ــه ای از یــک تجرب ــه رخ داده منون ــی اســت. آنچــه در دریاچــه ارومی جامعــه بین امللل

اســت کــه همــه مــا را دلگــرم می کنــد، چــه در ایــران و چــه در خــارج از ایــران.

منونــه دریاچــه ارومیــه همچنیــن بــه اهمیــت حیاتــی نقــش ســمن ها، جامعــه مدنی، 

ــی در  ــای حفاظت ــداری تالش ه ــن پای ــی در تضمی ــع محل ــی و جوام ــش خصوص بخ

ــا فعالیت هــای حفاظتــی دولــت را آشــکار می کنــد. همــکاری و هامهنگــی ب

متــام گروه هــا بایــد بــا همــکاری هــم اقدام هــای عاجــل و موثــر را بــرای حفاظــت از 

ــج و آگاهی بخشــی، یافــن راه حل هــای  ــق تروی ــد؛ از طری محیط زیســت به عمل آورن

فنــی و پافشــاری و پایــداری در پیشــربد اهــداف.

در راه تــالش بــرای حفاظــت، بــه همــگان خوشــامد می گوییــم و معتقدیــم هــر گلــی 

مغتنــم اســت. درخامتــه از موسســه حیات وحــش میــراث پارســیان ســپاس گزارم کــه 

ایــن فرصــت را بــه مــن دادنــد کــه داســتانی را کــه اهمیــت شــخصی بســیار زیــادی 

بــرای مــن دارد را بــا دیگــران بــه اشــرتاک بگــذارم.

ــای  ــیان در فعالیت ه ــراث پارس ــا در موسســه حیات وحــش می ــتان م آرزو دارم دوس

خوبــی کــه بــرای حفاظــت از حیات وحــش ارزشــمند ایــران انجــام داده انــد و 

ــند. ــد باش ــق و رسبلن ــواره موف ــد، هم ــام می دهن ــان انج همچن
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ما در این راســتا

بــرای حفاظــت از گونه هــا و زیســتگاه های در خطــر نابــودی برنامه ریــزی   

برمی داریــم. مناســبی  گام هــای  و  می كنیــم 

ــت  ــا را از اهمی ــا آنه ــم ت ــعی می کنی ــردم س ــارکت م ــب مش ــوزش و جل ــا آم ب  

ســازیم. آگاه  زیســتگاه ها  و  حیات وحــش 

ــا از مشــاركت  ــم ت ــالش می كنی ــم ت ــی داری ــه طرح هــای حفاظت در مناطقــی ك  

جامعــه محلــی بهــره گیریــم و بــه تدریــج آن طرح هــا را بــه آنــان بــه عنــوان 

ــی حفاظــت بســپاریم. ــان اصل متولی

ــر حفاظتــی پیــرو  ــا در طــرح ایده هــا و شــیوه های جدیــد و مؤث تــالش می كنیــم ت  

باشــیم و الگوســازی كنیــم.

بــرای انجــام ایــن امــور در هامهنگــی کامــل بــا ســازمان حفاظــت محیط زیســت و 

بــا رعایــت کلیــه اســتانداردهای بین املللــی عمــل می کنیــم.

رویـکرد مـوسسه
طبیعــت ایــران دوران ســختی را می گذرانــد. ســهل انگاری و زیاده خواهــی مــا 

ــی  ــیر ایران ــون ش ــردی چ ــه ف ــرص ب ــای منح ــراض زیرگونه ه ــبب انق ــان ها س انس

ــر گونه هــای دیگــر ســایه  ــراض ب ــون  خطــر انق ــدران شــده و هــم اکن ــرب مازن و ب

افکنــده اســت. دیگــر بــر مــا پوشــیده نیســت کــه طبیعــت کشــورمان آســیب جــدی 

دیــده و بــه یــاری همــه مــا نیــاز دارد.

حفاظـــت

الگوسـازی

آمـوزش

پژوهـش

برنامه ریزی
و اجـرا

جلب مشـارکت
محلـی
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فعالیت  های 
ــدانـی  میـ
موسســـه 
در سـال 95
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بحران آبی در سالی که گذشت

متامـی زیسـتگاه های کویـری ایـران در چند سـال اخیـر از خشک سـالی های پیاپی رنج 

می برنـد. تابسـتان های بسـیار گـرم و وسـعت بـاالی منطقه هـا در نبـود منابـع آبـی 

قابل اعتـامد و دامئـی، زندگـی را بـرای گونه هـای جانـوری بسـیار دشـوار کرده اسـت.

محدودیـت منابـع آبی به خصـوص برای علفخـواران، در طوالنی مدت کاهش جمعیت 

و حتـی انقـراض محلـی گونه هـا را بـه دنبـال دارد و کاهـش جمعیت علفخـواران نیز، 

بـر جمعیـت گوشـت خوارانی همچون یوزپلنگ، تأثیر مسـتقیم خواهد داشـت.

از آن جــا کــه ســاخت، پایــش و نگهــداری آبشــخورها از مهمرتیــن اقدامــات 

ــرای اینکــه  ــع آبــی یــک منطقــه در فصــل گرمــا اســت امــا ب ــرای مدیریــت مناب ب

ــان و  ــران، محیط بان ــد، حفاظت گ ــن مبان ــی ایم ــه از کم آب ــک منطق ــش ی حیات وح

همیــاران بــر اســاس موقعیــت منطقــه مجموعــه ای از فعالیت هــا را برنامه ریــزی و 

به طــور منســجم و مســتمر آن هــا را پیاده ســازی می کننــد. 

اقدامات انجام شده

رســیدگی به چشــمه ها و آبگیرها، بازســازی و نوســازی آبشــخورهای قدیمی و ســاخت 

آبشــخورهای جدیــد، ایمن ســازی و آب رســانی متــام منابــع آبــی از کارهایــی هســتند که 

در مدیریــت منابــع آبــی یــک منطقــه انجــام می شــوند.

از تابســتان 95 مدیریــت منابــع آبــی در ذخیــره گاه زیســت کره تــوران کلیــد خــورد. طی 

مشــورت بــا محیط بانــان نقــاط حســاس و آســیب دیده ذخیــره گاه زیســت کره تــوران 

مشــخص شــد، همچنیــن از منابــع آبــی بــا توانایــی تأمیــن دائــم آب، برای نصــب مخزن 

و ســاخت آبشــخور گزارشــی تهیــه شــد و رشایــط فیزیکــی و کیفیــت آب ایــن منابــع 

مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

همچنیـن منابـع آبی طبیعی حفاظـت گاه مردمی چمپه، آبشـخورهای قدیمی و جدید 

را به صـورت میدانـی بررسـی کردیـم. در ایـن بررسـی متامـی منابـع آبـی منطقه شـامل 

چشـمه، آبگیـر، آبشـخور و آب هـای شـور، شـیرین و لب شـور کـه شـواهدی مبنـی بـر 

اسـتفاده حیات وحش از آنها وجود داشـت، شناسـایی شـدند. مدیریت منابع آبی در این 

منطقه توسـط همیاران محلی پروژہ و با نظارت کار شناسـان موسسـه، روالی مشـخص 

بـه خـود گرفته اسـت و بـه طور مداوم انجام می شـود. در پی کم آبِی سـال های گذشـته 

شـاهد تلفـات حیات وحـش به خصـوص قوچ ومیـش الرسـتان و پلنـگ ایرانـی در ایـن 

منطقـه بودیـم کـه بـا مدیریـت منابـع آبـی در دو سـال اخیـر توانسـتیم ایـن تلفـات را 

به طـور چشـمگیری کاهـش دهیم. 

حفـاظــت از 
حیــات وحش ایران
از طـریق مدیـریت

منــــابع آبــی

مشــورت  مــداوم،  گشــت زنی های  بــا 

ــق   ــی دقی ــق و بررس ــئولین مناط ــا مس ب

تصاویــر دوربین هــای تلــه ای، متوجــه 

بــا  مواجــه  در  علفخــواران  مشــکل 

شــد  مشــخص  و  شــدیم  کم آبــی 

ظرفیــت منابــع آبــی مناطــق بســیار 

ــن  ــت. ای ــواران اس ــاز علفخ ــرت از نی کم

ــع  ــت مناب ــا مدیری ــد ت ــب ش ــر موج ام

آبــی در ذخیــره گاه زیســت کره تــوران 

در  را  چمپــه  مردمــی  حفاظــت گاه  و 

دســتور کار موسســه قــرار دهیــم.



ساخت آبشخور جدیدنصب مخزن ذخیره آب

اقدامات در این دو منطقه به رشح زیر است:

  رسیدگی به چشمه و سد اسب

چشــمه ها، آبگیرهــا، ســدهای کوچــک و متامــی منابــع آبــی طبیعــی بــرای اســتفاده 

دائــم و بی خطــر حیات وحــش نیــاز بــه رســیدگی دارنــد. الیروبــی بــه ایــن منابــع 

کمــک می کنــد کــه آب بیشــرت و باکیفیت تــری تولیــد یــا در خــود ذخیــره کننــد.

چشــمه و ســد ذخیــره آب »اســب« یکــی از چشــمه های قدیمــی منطقــه تــوران اســت. 

ــن چشــمه از مــواد رســوبی  ــز ای ــا گذشــت زمــان، مخــزِن ســد ساخته شــده در آبری ب

انباشــته  و درنتیجــه باعــث خشــک شــدن چشــمه و کاهــش ظرفیــت مخزن ســد شــده 

بــود کــه بــا کمــک محیط بانــان منطقــه و مــردم محلــی الیروبــی شــد.

  ساخت آبشخورهای جدید

در نتیجــه ســه مــاه  همــکاری کارشناســان، محیط بانــان و مــردم محلــی در 

تابســتان 1395: 5 منبــع آبــی ، ۴ آبشــخور و ۳ مخــزن در منطقــه تــوران ســاخته و 

ــدند. ــدازی ش راه ان

  نگهداری و نوسازی آبشخورهای قدیمی

در حفاظــت گاه مردمــی چمپــه در ســال 95، چشــمه ها و مخــازن ســیامنی 

ــرای  ــده و ب ــی ش ــروژہ الیروب ــی پ ــاران محل ــط همی ــی، توس ــخورهای قدیم آبش

بارندگــی احتاملــی آمــاده شــدند. 

ــا  ــوران ب ــه ت ــی در منطق ــمه های قدیم ــخورها و چش ــدادی از آبش ــن، تع همچنی

ــاه آب و  ــی دو چ ــدند و الیروب ــازی ش ــی و به س ــی الیروب ــای محل ــک نیروه کم

ــد. ــام ش ــز انج ــت نی ــش میاندش ــگاه حیات وح ــادی در پناه ــه ب ــر دو تلمب تعمی

  ایمن سازی آب انبارها و آبگیرهای طبیعی 

در زمــان خشک ســالی، منابــع آب ناایمــن ماننــد آب انبارهــای بــاز و ســنگ آب ها و 

آبگیرهــای طبیعــی کــه در دره هــای عمیــق قــرار دارنــد باعــث جــذب حیات وحــش 

ــات  ــه تلف ــر ب ــی منج ــی گاه ــع آب ــن مناب ــاد ای ــق زی ــا عم ــوند. ام ــنه می ش تش

آبــی  منابــع  در  حیات وحــش  تلفــات  کاهــش  بــرای  می شــود.  حیات وحــش 

ــا  ــی و  بســن درب آب انباره ــی چشــمه های طبیع ــه، الیروب ــه چمپ ــن منطق ناایم

و انتقــال آب آنهــا بــه آبشــخورها بــا همــکاری همیــاران محلــی انجــام شــد. بــرای  

ایمن ســازی آبگیرهــای طبیعــی بــا اســتفاده از چــوب و ســنگ پله هایــی بــرای بــاال 

ــد. ــاخته ش ــا س ــش از آبگیره ــدن حیات وح آم

فعالیت های موسسه در ذخیره گاه زیست کره توران

افزایش عمق توسط بیل مکانیکی   چشمه باده 

پیدا کردن منبع آب  

پوشاندن منبع آب  

ساخت آبشخور )هامهنگی و اجرا توسط محیط بانان(  

الیروبی   چاه مشتی 

نصب تانکر ذخیره آب   

ساخت اتاقک محافظ تانکر   

ساخت و راه اندازی آبشخور   

نصب تانکر ذخیره آب   چاه طربی 

ساخت اتاقک محافظ تانکر   

ساخت و راه اندازی آبشخور   

الیروبی   

پوشاندن دهانه چاه   

نصب تانکر ذخیره آب   چاه آقاخان 

ساخت اتاقک محافظ تانکر   

الیروبی   چشمه ورهانی 

ساخت آبشخور   

تعمیر و راه اندازی دو تلمبه بادی   چاه فریز  

الیروبی چاه ها توسط نیروهای محلی   

الیروبی   سد اسب  

)عباس قلی(

 و چاه قاسم علی
)پناه گاه حیات وحش میاندشت(



12

تصاویر به دست آمده از 
دوربین های تله ای

  جلوگیری از تخریب آبشخورها توسط شرتها

خصوصیــات فیزیکــی شــرتها به گونــه ای اســت کــه بــا حضورشــان بــر رس منابــع آبــی، 

ــدی  ــیب ج ــا آس ــه آنه ــخورها، ب ــمه ها و آبش ــن چش ــاالی آب ای ــرصف ب ــر م ــالوه ب ع

می کننــد. وارد 

ــط  ــخورها« توس ــب آبش ــری از تخری ــی »جلوگی ــرای آزمایش ــال 95، اج ــاه س در دی م

شــرتها در تــوران کلیــد خــورد. در حــال حــارض ایــن طــرح بــر روی دو آبشــخور مهــم 

ــرای  ــی ب ــات آت ــت آن، اقدم ــزان موفقی ــس از مشــاهده می ــه پ ــه اجــرا شــده ک منطق

پیشــربد پــروژہ انجــام خواهــد شــد.

مشــاهدات مســتقیم به صــورت واضــح نشــان دادنــد کــه حضــور گله هــای شــرت یکــی از 

عوامــل محــدود کننــده ســهم آب ســایر گونه هــا و مخــرب منابــع آبــی در مناطــق هســتند.

  آب رسانی به مخازن و آبشخورها

مخــازن آبشــخورهایی کــه بــه منابــع طبیعــی و دامئــی آب متصــل نیســتند و بنــا بــر 

نیــاز یــک محــدوده احــداث شــده اند، بایــد قبــل از آنکــه بــه طــور کامــل تخلیــه 

شــوند، بــه وســیله تانکــر آب رســانی شــوند. 

ــا  ــه گذشــت ب ــه در تابســتانی ک ــی چمپ مخــازن آبشــخورهای حفاظــت گاه مردم

برنامه ریــزی کارشناســان و تــالش همیــاران محلــی به طــور مرتــب رسکشــی و 

ــدند. ــانی ش آب رس

در تــوران نیــز سیســتم پمپــاژ آب بــا نیــروی بــرق خورشــیدی مــورد آزمایــش قــرار 

ــورد  ــاط م ــرای اســتفاده در نق ــه ب ــی دام از منطق ــا بعــد از خــروج فصل ــت ت گرف

نظــر راه انــدازی شــود.

موسسه حیات وحش
 میراث پارسیان

در زیستگاه های قوچ الرستان:

آبشخور ساخته  است

آبشــخور قدیمی را  الیروبی و آب رســانی 

کرده است

چشــمه و آبگیــر طبیعــی را ایمن ســازی، 

پایــش و الیروبــی کــرده اســت 

3

3

5
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در تابســتان ســال 95 بــا توجــه بــه 

آبــی  منابــع  خطرنــاک  وضعیــت 

ــران آب  ــا بح ــه ب ــرای مقابل ــوران و ب ت

در فصــل گرمــا و مدیریــت منابــع 

بررســی های  و  برنامه ریزی هــا  آبــی 

آغــاز  منطقــه  ایــن  در  کارشناســی 

پــروژہ  ایــن  پیشــربد  بــرای  شــد. 

بــا راه انــدازی مجــدد کمپیــن »بــه 

نجــات حیات وحــش تشــنه بشــتابیم« 

فراخوانــی شــامل وضعیــت منطقــه، 

ــرآورد  ــی و ب ــه  اجرای ــراه برنام ــه هم ب

ــان  ــان و همراه ــرای حامی ــا ب هزینه ه

ارســال کردیــم  همیشــگی موسســه 

 %75 آنهــا  کمــک  بــا  توانســتیم  و 

ــا کــم  ــه ب ــرای مقابل هزینه هــای الزم ب

آبــی را تأمیــن کنیــم. 

کمپین نجات 
حیات وحش 
تشــــــــنه

آبشخور آماده بهره برداری در تورانآب رسانی به آبشخور در چمپه
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پایـــــــــش

ــوران ــت کره ت ــره گاه زیس ــای آن در ذخی ــگ و طعمه ه ــش یوزپلن پای

پایــش جمعیــت یــوز و طعمه هــای آن در ذخیــره گاه زیســت کره تــوران بخــش اصلــی 

کار مــا در ایــن منطقــه اســت. از ابتــدای تیرمــاه ســال 95، مجموعا 32 نقطه مشــخص 

شــامل منابــع آبــی مهــم منطقــه و نقاطــی کــه عبــور یــوز قبــالً در آنهــا ثبــت شــده 

ــوز  ــری از ی ــش شــدند. در 13 نقطــه تصاوی ــه ای پای ــود، به وســیله دوربین هــای تل ب

مشــاهده شــد کــه ســه نقطــه از آنهــا در ثبــت تصویــر یــوز از نقــاط جدیــد بودنــد. 

ــی  ــا هــدف ارزیاب ــک پایان نامــه کارشناســی ارشــد ب ــب ی ــروژہ ای در قال در ســال 95 پ

ــوز و طعمه هــای آن در زیســتگاه های اســتان  ــر بوم شناســی ی ــع آبــی ب مدیریــت مناب

یــزد انجــام شــد کــه موسســه بــا فراهــم کــردن تعــدادی دوربیــن تلــه ای و اســتفاده از 

دانــش کارشناســان خــود در اجــرای آن مشــارکت کــرد. همچنیــن در طــول تابســتان بــا 

هــدف اجــرای پــروژہ ای مشــابه در منطقــه تــوران، دوربین گــذاری روی برخــی منابــع 

اصلــی آب تــوران انجــام شــد.

بررسی کریدورهای )مسیرهای زیستی( یوز 

در تابســتان و پاییــز ســال 95، به منظــور بررســی حضــور یــوز و آهــو در کریدورهای 

منطقــه تــوران و پــارک ملــی کویــر، کلیــه ایــن مســیرها توســط کارشناســان موسســه 

شناســایی  و مهمرتیــن آنهــا تعیین شــدند.

ــوران و مســیر  ــه ت ــی در منطق ــوب رشق ــی و جن مســیرهای زیســتی شــاملی، غرب

زیســتی غــرب و جنــوب غربــی پــارک ملــی کویــر کــه شــامل منطقــه حفاظت شــده 

خــارو در اســتان اصفهــان اســت طــی ســفرهایی بررســی شــد. همچنیــن بــه منظــور 

حفاظــت مردمــی و پایــش مناطــق در بررســی کریدورهــا گفت وگوهایــی بــا 

ــع انجــام شــد. ــی مطل ــراد محل ــان و اف محیط بان

در ایــن بررســی دریافتیــم کــه منطقــه شــاملی ذخیــره گاه زیســت کره تــوران 

ــوب  ــت محس ــش میاندش ــات وح ــگاه حی ــوران و پناه ــن ت ــتی بی ــیر زیس ــه مس ک

می شــود، بــه دلیــل تــردد زیــاد یــوز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. در ایــن 

منطقــه مشــاهداتی موثــق از یــوز و جمعیت هایــی از طعمه هــای آن شــامل 

آهــو و قــوچ و میــش ثبــت شــده اســت. جمعیــت آهــوی ایــن منطقــه بســیارکم و 

در حــدود 20 تــا 30 فــرد و جمعیــت قــوچ و میــش آن حــدود 100 فــرد تخمیــن 

زده شــده اســت.

تصاویر حیات وحش 
ثبت شده توسط 

دوربین های تله ای  
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پایش گونه های حیات وحش در چمپه 

ــه  ــه ب ــی چمپ ــت گاه مردم ــمه در حفاظ ــت، 9 چش ــه گذش ــالی ک ــتان س در تابس

مــدت دو مــاه بــا دوربیــن تلــه ای پایــش شــدند. ایــن پایــش دو ماهــه بــرای اولیــن 

بــار در ایــن منطقــه بــا مشــارکت مــردم و همیــاران محلــی انجــام شــد. 

بــرای رشوع ایــن کار، نصــب و بازبینــی دوربین هــای تلــه ای و اهــداف دوربین گــذاری 

بــه همیــاران محلــی پــروژہ آمــوزش داده شــد تــا در ادامــه ایــن مطالعــه بتواننــد در 

نصــب و بازبینــی ایــن دوربین هــا بــا کارشناســان همــکاری کننــد. 

پـس از آمـوزش همیـاران محلی، دوربین ها به طور آزمایشـی در منطقه نصب شـدند. 

بـه دلیـل محدودیـت در تعـداد دوربین، منابع آبی مهم که میزان مشـاهده مسـتقیم 

و تـردد علفخـواران اطراف آنها بیشـرت بود در اولویـت قرار گرفتند.

منابــع آبــی منطقــه در ایــن مطالعــه از مردادمــاه تــا مهرمــاه، بــه مــدت ۳۲۵ تلــه 

شــب پایــش شــدند و رسانجــام حداقــل جمعیــت ثبت شــده علفخــواران در اطــراف 

ایــن 9 منبــع آبــی، حــدود 100 فــرد تخمیــن زده شــد. 

هـدف اول مـا در ایـن مطالعـه شناسـایی گونه هـای حیات وحـش منطقه بـود که تا 

پیـش  از ایـن بررسـی نشـده بـود. عالوه برایـن الگوهـای زمانـی مراجعـه علفخواران 

بـه چشـمه ها و حداقـل جمعیتـی از سـه گونه علفخـواِر موجود در منطقـه، در این 

مطالعـه گـردآوری شـدند. بـه زودی از ایـن اطالعـات برای بهبـود رونـد حفاظت در 

منطقه اسـتفاده خواهد شـد.

جبیــر بــا حضــور در 4 چشــمه فراوان تریــن علفخــوار و روبــاه معمولــی بــا حضــور 

ــد. در 3 چشــمه فراوان تریــن گوشــت خوار در اطــراف ایــن چشــمه ها بودن

تالش برای نجات جان توله یوزپلنگ 

23 اردیبهشــت ســال 95 در جــاده عباس آبــاد، مــرز بیــن منطقــه توران و میاندشــت، 

ــود در یــک تصــادف  ــا آورده ب ــه دنی ــه ای ب ــه تازگــی تول یوزپلنــگ مــاده ای کــه ب

ــه یــوز باقی مانــده باعــث  جــاده ای کشــته شــد. احتــامل بازگشــت و تصــادف تول

ــرای  ــه ب ــک هفت ــدت ی ــه م ــان ب ــراه محیط بان ــه هم ــه ب ــان مؤسس ــد کارشناس ش

حفاظــت از ایــن تولــه یوزپلنــگ در منطقــه حضــور داشــته باشــند.

 حضــور ایــن افــراد در منطقــه تــا زمــان کســب اطمینــان از توانایــی شــکار و زنــده 

ــور دادن  ــرای عب ــی ب ــن برنامه ریزی های ــوز ادامــه یافــت. عالوه برای ــه ی ــدن تول مان

تولــه یــوز از جــاده بــه داخــل ذخیــره گاه زیســت کره تــوران در جهــت مســیری کــه 

ایــن یوزهــا در حــال طــی کــردن آن بودنــد انجــام شــد. 

ــمنان و  ــتان س ــت اس ــت محیط زیس ــی اداره کل حفاظ ــا هامهنگ ــت ب ــن فعالی ای

ــام  ــیایی انج ــگ آس ــی حفاظــت از یوزپلن ــروژہ بین امللل ــوران، پ ــی ت ــارک مل اداره پ

شــد و حضــور و همراهــی اهالــی روســتای قلعــه بــاال، جمعیــت دیده بــان طبیعــت 

شــاهرود و گــروه شــاهوار زیســت شــاهرود کمــک بزرگــی بــرای پیشــربد کارهــا بــود.

ثبــت حضــور جغــد طالئــی Hume’s Owl بــرای نخســتین بــار در 
اســتان هرمــزگان و بــرای چهارمیــن بــار در کشــور

دوربین هــای تلــه ای کــه بــرای پایــش فصلــی منابــع آبــی در زیســتگاه های 

شــامل شهرســتان بندرلنگــه کارگــذاری شــده بودنــد، این بــار حضــور پرنــده ای را 

ــود.  ــد کــه تاکنــون در اســتان هرمــزگان مشــاهده نشــده ب ثبــت کردن

جغــد طالیــی بــا نــام علمــی  Strix butleri تاکنــون تنهــا ســه بار در ایــران 

ــت. ــده اس ــاهده ش مش

توله یوز نجات یافته
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پژوهش برای حفاظت

پـروژہ »تهیه دسـتورالعمل روش های بـرآورد جمعیت سـم داران در ایران«

تحقیقـات میدانی و کتابخانـه ای پروژہ »تهیه دسـتورالعمل روش های برآورد جمعیت 

سـم داران در ایران« بعد از دو سـال تالش مسـتمر در مهرماه سـال جاری پایان یافت 

و نتایـج ایـن پروژہ طی گزارشـی به سـازمان حفاظت محیط زیسـت ارائه شـد.

ــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت و موسســه  ــا همــکاری دو جانب ــروژہ، ب ــن پ ای

حیات وحــش میــراث پارســیان و همچنیــن همــکاری دانشــگاه گوتینگــن آملــان در 

ســال ۹۳ آغــاز شــد.

بــدون شــک نتایــج ایــن تحقیــق در قالــب »دســتورالعمل روش هــای بــرآورد 

جمعیــت ســم داران در ایــران« گامــی بــزرگ در جهــت حفاظــت مؤثــر و پایــدار از 

ــت.  ــور اس ــواران کش ــت  علفخ جمعی

تهیه و انتشار کتاب با موضوع تعارض میان دام و گوشت خواران

ــرای حفاظــت از محیط زیســت ســعی درکاهــش تعــارض   یکــی از اقدامــات مهــم ب

میــان انســان و حیات وحــش اســت. در ایــن راســتا کتــاب »راهنامی روش هــای کاهش 

تعــارض دام و گوشــت خواران بــا تکیه بــر مســائل ذخیــره گاه زیســت کره تــوران« بــا 

همــکاری پــروژہ بین املللــی حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی و موسســه حیات وحــش 

میــراث پارســیان گــردآوری و در آذرمــاه ســال 95 چــاپ شــد و نســخه هایی از آن بیــن 

دامــداران منطقــه تــوران بطــور رایــگان توزیــع شــد.  

روش هایــی کــه در ایــن کتابچــه به عنــوان ابــزاری بــرای کاهــش تعــارض بــه 

ــتان  ــت اس ــان محیط زیس ــا کارشناس ــوند، ب ــی می ش ــئوالن معرف ــداران و مس دام

ــادی  ــد زی ــا ح ــوران بررســی شــده  و ت ــه ت ــداران منطق ــدادی از دام ــمنان و تع س

متناســب بــا رشایــط منطقــه ای ماننــد تــوران بومی ســازی شــده اند. 

حضور مشاور بین املللی در 
مناطق پایلوت پروژہ 

------------------------------
پارک ملی گلستان، پارک ملی 

قمیشلو، پارک ملی کویر، 
منطقه محصور قرق گرگان، 

منطقه محصور آینالو و پناهگاه 
حیات وحش دودانگه مناطق 

پایلوت این پروژہ بودند.
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همــراه بـا 
جـامعـــه 
محــــلی
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دومین جشنواره یوز در ذخیره گاه زیستکره توران

موسســه حیات وحــش میــراث پارســیان افتخــار دارد کــه بــا برگــزاری دومیــن 

ــار  ــته و آن را در کن ــی داش ــیایی را گرام ــگ آس ــی یوزپلن ــوز، روز مل ــنواره ی جش

ــرد.  ــن گی ــه جش ــاکنان منطق ــئوالن و س مس

ایــن جشــنواره در روســتای احمدآبــاد، یکــی از روســتاهای حاشــیه ذخیــره گاه 

ــا اســتقبال  ــی رشکــت »ســبد« برگــزار شــد و ب ــا حامیــت مال ــوران، ب زیســت کره ت

ــود. ــراه ب ــوار هم ــتاهای هم ج ــاکنان روس ــژہ س وی

در برگزاری دومین جشنواره یوز اهداف مشخص زیر مورد نظر بود: 

  افزایــش حــس تعلــق مــردم بومــی بــه طبیعــت بــا ارزش منطقــه ای کــه ســاکن 

آن هســتند 

  افزایــش انگیــزه مــردم محلــی در حفاظــت از یــوز و زیســتگاه آن به عنــوان یــک 

میــراث بــا ارزش 

ــان  ــان پیشکســوت و اهمیــت کار محیط بان ــا محیط بان ــی ب   آشــنایی جوامــع محل

در منطقــه و ارزش نهــادن بــه فرهنــگ بومــی و زندگــی ســنتی مــردم روســتاهای 

حاشــیه ذخیــره گاه زیســت کره تــوران

ایــن جشــنواره بــا حضــور اهالــی روســتاهای حاشــیه ذخیــره گاه زیســت کره تــوران از 

جملــه احمدآبــاد، قلعــه بــاال، رضاآبــاد و کالتــه خیــج، کارشناســان پــروژہ بین املللــی 

ــمنان،  ــتان س ــت اس ــت محیط زیس ــیایی، اداره کل حفاظ ــگ آس ــت از یوزپلن حفاظ

اداره پــارک ملــی تــوران، بخشــداری بیارجمنــد، انجمــن بــوم پژوهــان و چهره هــای 

رسشناســی چــون هدیــه تهرانــی و ســامان گلریــز برگــزار شــد.

جشــنواره یــوز فرصتــی بــود تــا عــالوه بــر حضــور مــردم بومــی منطقــه، 

رشکت کننده هایــی از شــهرهای دور و نزدیــک در ایــن رویــداد حضــور داشــته 

باشــند تــا بــا فرهنــگ و زندگــی مــردم محلــی حاشــیه ذخیــره گاه زیســت کره تــوران 

ــنا شــوند.  آش

دومیــن جشــنواره یــوز بــر پایــه زیبایی هــا و ارزش هــای فرهنگــی و طبیعــی 

ــه  ــه از بخش هــای مختلفــی ازجمل ــن برنام ــزار شــد. ای ــزی و برگ ــه برنامه ری منطق

مســابقه غــذای محلــی بــا داوری ســامان گلریــز، منایــش عروســکی بــا اجــرای گــروه 

مــوزه ســیار عروســک و اســباب بازی کاشــان، تقدیــر از محیط بانــان پیشکســوت و 

ــده بود. ــکیل ش ــی تش قرعه کش

ــه  ــه از جمل ــن منطق ــی ای ــی و بوم ــای محل ــتیم ارزش ه ــنواره توانس ــن جش در ای

غذاهــای محلــی، لبــاس ســنتی روســتاها، اســباب بازی ها و بازی هــای محلــی، 

محصــوالت روســتایی، رقــص ســنتی را بــه صــورت تاثیرگــذار بــه منایــش بگذاریــم.

ــان،  ــی، محیط بان ــردم محل ــیایی م ــت از یوزآس ــرای حفاظ ــتیم ب ــن توانس همچنی

ــع  ــم جم ــار ه ــقف کن ــک س ــر ی ــناس را زی ــراد رسش ــدان و اف ــئولین، عالقه من مس

ــیم. ــان باش ــی آن ــاهد همدل ــم و ش کنی

حضور چشمگیر مردم محلی، 
مسئوالن و هرنمندان در 

جشنواره یوز

جامعــه  توانایی هــای  از  ببهره گیــری 

محلــی همــواره یکــی از رویکردهــای 

اصلــی موسســه در پیش بــرد اهــداف 

مختلــف  مناطــق  در  حفاظتــی 

بوده اســت. توامنندســازی جامعــه محلــی 

به عنــوان متولیــان اصلــی امــر حفاظــت، 

ــت  ــی اس ــیاری از فعالیت های ــور بس مح

کــه موسســه در ســال 95 برنامه ریــزی و 

ــت.  ــرده اس ــرا ک اج
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فعالیت های عارف زارع در چمپه

عــارف زارع یکــی از بهرتیــن همیــاران مــا و شــخصی تأثیرگــذار در حفاظــت گاه مردمــی چمپــه کــه از آغــاز پــروژہ حفاظــت از 

قــوچ و میــش الرســتان در کنــار کارشناســان ایــن پــروژہ حضــور داشــته اســت، از ابتــدای اســفند ۱۳۹۴ بــا انعقــاد قــراردادی، 

به عنــوان همیــار محیط بــان توســط موسســه اســتخدام شــده و حفاظــت از منطقــه چمپــه را بــه عهــده گرفتــه اســت.

ــگ  ــازه ای از پلن ــای ت ــه ردپ ــت زنی در منطق ــگام گش ــتمر، هن ــت مس ــال حفاظ ــس از دو س ــاه ۹۵ پ ــارف زارع در دی م ع

مشــاهده و ثبــت کــرد کــه ایــن موضــوع عــالوه بــر دلیلــی بــرای وجــود پلنــگ شــاهدی نیــز بــر افزایــش جمعیــت علفخــواران 

در منطقــه »حفاظــت گاه مردمــی چمپــه« اســت.

عــالوه بــر گشــت و کنــرتل منطقــه کــه وظیفــه اصلــی عــارف زارع اســت الیروبــی چشــمه ها و منابــع آبــی، رسکشــی بــه مخــازن و 

آبشــخورها، انتقــال آب از آب انبارهــا بــه مخــازن، نصــب دوربین هــای تلــه ای، عکاســی از گونه هــای گیاهــی و جانــوری، همراهــی 

ــد. ــارف زارع در ســال 95 بوده ان ــه فعالیت هــای ع ــان و کارشناســان ازجمل محیط بان

عارف زارع متولد 1371، اهل 
و ساکن روستای الوردین و از 
سال 1388 داوطلبانه با اداره 

محیط زیست همکاری می کند. 
او امروز به عنوان یکی از 

بهرتین همیاران محیط زیست 
در غرب استان هرمزگان 

شناخته می شود.
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برگزاری کارگاه توامنندســازی ســازمان های مردم نهاد در شهرســتان شــاهرود

مردم نهــاد  ســازمان های  کارگاه های"توامنندســازی  مجموعــه  از  کارگاه  اولیــن 

محیط زیســتی" بــا عنــوان "ارتبــاط مؤثــر و روش هــای مذاکــره" در مردادمــاه 

ــن  ــیان، انجم ــراث پارس ــش می ــه حیات وح ــرتک موسس ــکاری مش ــا هم ــال 95 ب س

بوم پژوهــان و بــا حامیــت پــروژہ بین املللــی حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی، بــرای 

ســازمان های مــردم نهــاد فعــال محیط زیســِت شهرســتان شــاهرود در منطقــه 

ــزار شــد.  ــوران برگ ت

انجمــن  بــا همــکاری  پارســیان  میــراث  ســال  ۹۴ موسســه حیات وحــش  در 

"توامنندســازی  برنامــه  آســیایی،  یوزپلنــگ  از  پــروژہ حفاظــت  و  بوم پژوهــان 

ــوران  ــت کره ت ــره گاه زیس ــراف ذخی ــتی در اط ــاد محیط زیس ــازمان های مردم نه س

در راســتای نیازهــای پــروژہ حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی" را آغــاز کــرد. هــدف 

اصلــی ایــن برنامــه ایجــاد آمادگــی الزم بــرای انتقــال مســئولیت های اجرایــی 

پــروژہ حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی،  بــه گروه هــای مردمــی ســازمان یافته در 

ــت. ــوز اس ــتگاه های ی زیس



24

تالش برای تأسیس سازمان داوطلبان پارک ملی گلستان

ــور  ــام ام ــه مت ــیدگی ب ــرای رس ــانی ب ــروی انس ــود نی ــتان کمب ــی گلس ــارک مل در پ

جــاری، عــدم وجــود الگــوی مشــارکت های مردمــی در مقیاس هــای متفــاوت، عــدم 

آگاهــی افــکار عمومــی از وضعیــت منطقــه و بی توجهــی بــه قوانیــن باعــث بــروز 

ــی  ــی تحقیقــات، مطالعــات و هم فکری های تعارضــات شــدیدی شــده اســت. در پ

بــرای رفــع ایــن مشــکالت تشــکیل ســازمان داوطلبــان به منظــور افزایــش مشــارکت 

عملــی مــردم محلــی در امــر حفاظــت، راه حلــی مؤثــر شــناخته شــد.

ــت  ــت از محیط زیس ــا اداره کل حفاظ ــازمان ب ــن س ــیس ای ــورد تأس ــی در م رایزن

اســتان گلســتان، اداره پــارک ملــی گلســتان و معتمدیــن محلــی از ســال گذشــته آغاز 

شــده و همچنــان ادامــه دارد. 

انتقال تجربیات کارشناسان موسسه به گروه های مردمی در جنوب کشور

بــا رشوع فــاز دوم پــروژہ حفاظــت از قوچ ومیــش الرســتان و شناســاندن فعالیت هــا 

و دســتاوردهای آن، ســایر گروه هــای مردمــی در اســتان هرمــزگان و جنــوب اســتان 

ــال 95  ــد. در س ــاس گرفتن ــا مت ــا م ــرای درخواســت مشــاوره کارشناســی ب ــارس ب ف

ــا ایــن گروه هــا از ســه منطقــه در جنــوب  کارشناســان ایــن پــروژہ بــرای تعامــل ب

اســتان فــارس بازدیــد کردنــد.

عالقه منــدان روســتای پاقــالت المــرد از 12 ســال پیــش بــا تشــکیل انجمــن 

ــت  ــود حفاظ ــتای خ ــت روس ــی و محیط زیس ــع طبیع ــالت از مناب ــرتان پاق سبزگس

ــری  ــه کارگی ــب و ب ــد نص ــزار ش ــروه برگ ــن گ ــا ای ــه ب ــه ای ک ــد. در جلس می کنن

ــد.  ــوزش داده ش ــا آم ــه آنه ــه ای ب ــن تل دوربی

منطقــه شــکارممنوع کــوه هــوا در عالمرودشــت المــرد یکــی از زیســتگاه های قــوچ 

و میــش الرســتان اســت. کارشناســان پــروژہ بــه درخواســت انجمــن زمیــن و زندگــی 

عالمرودشــت بــه ایــن منطقــه رفتنــد و تجربیــات خــود را از راهکارهــای حفاظــت 

بــه اشــرتاک گذاشــتند. همچنیــن دوربیــن تلــه ای و یــک مخــزن 5000 لیــرتی بــرای 

نصــب در ارتفاعــات منطقــه در اختیــار ایــن گــروه قــرار گرفــت.

ــه  ــد ب ــان عالقه من ــا درخواســت تعــدادی از جوان در شــهر لطیفــی شهرســتان الر ب

حفاظــت از منطقــه کــوه دکل، جلســه ای بــرای ارائــه مشــاوره کارشناســی و انتقــال 

ــش  ــوچ و می ــت از ق ــه تاســیس انجمــن حامی ــه منجــر ب ــزار شــد ک ــات برگ تجربی

الرســتان گردیــد و تاکنــون ایــن جوانــان بــا همــکاری و نظــارت اداره محیط زیســت 

ــازی چشــمه ها  ــد پاک س ــی مانن ــه، فعالیت های ــر گشــت زنی در منطق ــالوه ب الر ع

و پایــش آنهــا بــا نصــب دوربیــن تلــه ای را انجــام داده انــد.

تهیه و توزیع اقالم اطالع رسانی

ــا  ــتگاه های ب ــیه زیس ــاکنان حاش ــازی س ــدف آگاه س ــا ه ــت ب ــه گذش ــالی ک در س

ــی  ــک »معرف ــت از گونه هــای موجــود در آن مناطــق، پوســرتهای اینفوگرافی اهمی

ــا  ــوران« و »معرفــی قوچ ومیــش الرســتان« ب ــی ت گوشــت خواران مجموعــه حفاظت

ــن چــاپ شــد. ــت رشکــت آســان پک قزوی حامی

ــر  ــی و دیگ ــای دولت ــا، اداره ه ــا، دهیاری ه ــدارس، کتابخانه ه ــرتها در م ــن پوس ای

اماکــن عمومــی ایــن مناطــق توزیــع شــدند.

پوسرتهای گوشت خواران توران و اینفوگرافیک قوچ الرستانجلسه مشاوره در شهر لطیفی، الر
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بررسی موضوع »حفاظت 
از تنوع زیستی ایران در 

دوران پس از تحریم« در 
روز چهارم کنگره 

 IUCNرشکت در کنگره اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
)International Union for Conservation of Nature(

کنگره جهانی حفاظت IUCN  )اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت( از روز یازدهم تا 

بیستم شهریورماه 1395 )اول تا دهم سپتامرب 2016( در ایاالت متحده آمریکا برگزار شد 

و موسسه حیات وحش میراث پارسیان یکی از رشکت کنندگان در این رویداد جهانی بود.

حضــور در ایــن کنگــره جهانــی عــالوه بــر معرفــی ایــران و فعالیت هــای حفاظــت تنوع 

زیســتی در کشــور، امــکان انتقــال تجربیــات و همکاری هــای علمــی را بــرای موسســه 

و ســایر کارشناســان و فعــاالن ایرانــی حــوزه حفاظــت از تنــوع زیســتی فراهــم کــرد.

این کنگره را می توان یکی از بزرگ ترین رویدادهای جهانی در خصوص تصمیم گیری 

در حوزه محیط زیست و حفاظت دانست. چراکه بیش از شش هزار رشکت کننده شامل 

سازمان های دولتی، مؤسسات تخصصی، دانشگاه ها و کارشناسان مستقل از 170 کشور در 

آن رشکت می کنند و راهربدهای حفاظت از تنوع زیستی در سال های آینده را به بحث 

و بررسی می گذارند.

ایـن کنگـره از دهـه40 میـالدی هـر چهـار سـال یک بـار در کشـورهای مختلـف برگـزار 

می شـود و امسـال، ایالـت هاوایـی در امریـکا میزبـان ایـن کنگـره جهانـی بـود.

حضور ایران در کنگره حفاظت

موسسـه حیات وحـش میـراث پارسـیان بـه عنوان عضـو اتحادیـه جهانی حفاظـت، تنها 

سـازمان مـردم نهـاد ایرانـی بـود کـه در ایـن کنگـره بـه طور رسـمی غرفـه ای بـرای ارائه 

فعالیت هایش در نظر گرفته بود. از کشـور ایران یک کارشـناس مسـتقل و یک سـازمان 

مـردم نهـاد دیگر نیز به عنوان بازدیدکننده رشکت کرده بودند. امید اسـت در سـال های 

آینـده شـاهد حضـور پررنگ تر ایـران در این رویدادها باشـیم.

در ایـن غرفـه فعالیت هـای موسسـه بـا شـعار "ایـران چهـارراه حیات وحـش" اطالعاتی 

بـه  حفاظـت  برنامه هـای  و  خطرانقـراض  معـرض  در  گونه هـای  ایـران،  طبیعـت  از 

رشکت کننـدگان ارائـه شـد. بازدیدکننـدگان از تنـوع زیسـتی و غنای طبیعی ایران بسـیار 

می شـدند.  شـگفت زده 

رشکت در انتخابات شورای 
منطقه ای و مجمع عمومی کنگره

بخش های  از  یکی  اعضا  مجمع  برگزاری 

مهم در این کنگره بود. درمجموع 85 طرح 

برای رأی گیری الکرتونیک در مجمع اعضای 

IUCN مطرح شده و همه با تغییراتی در 

تعدادی از آنها به تصویب رسیدند.

ایران،  برای  رأی گیری ها  مهم ترین  از  یکی 

منطقه ای  شوراهای  اعضای  انتخابات 

اصغر  دکرت  بود.  آسیا  غرب  در   IUCN

محمدی فاضل، معاون سابق محیط طبیعی 

کاندیدای  محیط زیست  حفاظت  سازمان 

دیگر  کاندیداهای  بود.  شورا  این  ایرانی 

امارات،  لبنان،  از کشورهای  رأی گیری  این 

اردن و فلسطین بودند و برنده انتخابات 

کشورهای امارات، اردن و فلسطین بودند.

انتقال تجربیات در کارگاه ها 
و نشست های کنگره

ایـن کنگره عـالوه بر تصمیم گیـری درباره 

برنامه هـای آینـده حفاظتی جهـان، هدف 

دیگـری را نیـز دنبال می کـرد و آن، انتقال 

تجربـه بین کارشناسـان و فعاالن حفاظت 

از تنـوع زیسـتی در جهان بـود. به همین 

دلیـل کارشناسـان موسسـه در کارگاه هـا 

بـا موضوعـات  و نشسـت های مختلفـی 

برنامه ریـزی، پژوهـش و ارتباطـات بـرای 

حفاظـت از تنـوع زیسـتی و زیسـتگاه ها 

رشکـت کردنـد. برخـی از ایـن کارگاه ها: 

تنـوع  از  پهبـاد در حفاظـت  از  اسـتفاده 

زیسـتی، آگاه سازی نسل همیشه آنالین در 

مـورد حفاظـت، حرکت از آگاهـی تا عمل، 

توامنندسـازی جوامع محلی بـرای مقابله با 

شـکار و تجارت غیـر قانونـی حیات وحش.

رشکت در کارگاه ها و 
نشست های کنگره 
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 افتتاحیه منایشگاه آثار هرنی 
امیرحسین اخوان در گالری 

پروژہ های آران

گردهامیی حامیان برای ارائه گزارش عملکرد ساالنه

گردهم آیــی ســالیانه حامیــان موسســه حیات وحــش میــراث پارســیان خردادمــاه 

ــه گزارشــی از اقدامــات  ــی مــرور فعالیت هــا و ارائ ــن گردهم آی ــزار شــد. در ای 95 برگ

پژوهشــی، حفاظتــی و آموزشــی موسســه 

در ســال 94 انجــام شــد.

ــم  ــده مقی ــگ کنن ــس )هامهن ــری لویی گ

ســازمان ملــل متحــد در تهــران( بــه عنوان 

ســخرنان افتخاری، ســامان گلریز )کارشناس 

ــه  ــت(، هدی ــال محیط زیس ــپزی و فع آش

تهرانــی )بازیگــر و فعــال محیط زیســت(، 

چهره هــای  و  )عــکاس(  زنــدی  مریــم 

رسشــناس حــوزه محیــط زیســت همچــون 

مهنــدس هوشــنگ ضیایــی )محقــق حیات 

وحــش و مشــاور معاونت طبیعی ســازمان 

محیط زیســت( و محمــد درویــش )مدیــر 

ســازمان  مردمــی  مشــارکت های  دفــرت 

جملــه  از  محیط زیســت(  حفاظــت 

ــی  ــن گردهم آی ــه در ای ــان موسس میهامن

ــد. بودن

ــه ای  ــرت قلع ــت دک ــا حامی ــه ب ــن برنام ای

هرنمنــد و آرشــیتکت به نام، ســامان گلریز، 

رشکــت مینــو دشــت )تولیــد کننــده روغن 

زیتــون( و رشکــت بانــچ) تولیدکننــده  نــان 

و شــیرینی( برگــزار شــد.

منایشگاه رگ حیات

ــوان در  ــد ج ــوان هرنمن ــین اخ ــی امیرحس ــار نقاش ــامل آث ــات« ش ــگاه »رگ حی منایش

ــد.   ــاح ش ــای آران« افتت ــری »پروژہ ه ــال 95 در گال ــاه  س ــه بهمن م ــت از موسس حامی

ایــن منایشــگاه بــا هــدف آگاه ســازی جامعــه هرندوســت از لــزوم حفاظــت و همچنیــن 

ــگاه و  ــن منایش ــزاری ای ــا برگ ــری آران ب ــد.  گال ــزار ش ــه برگ ــرای موسس ــی ب درآمدزای

اختصــاص نیمــی از عوایــد حاصــل از فــروش آثــار بــه حفاظــت از حیات وحــش ســهم 

به ســزایی در حامیــت از موسســه ایفــا کــرده اســت. 

هرچنــد کــه ســاکنان شــهرها به طــور 

مســتقیم از حــوادث و عواقــب انقــراض 

ــوان  ــا  به عن ــد ام ــر منی گیرن گونه هــا تاثی

بخــش بزرگــی از جامعــه بایــد از اثــرات 

بــا  شــهرها  ســاکنان  باشــند.  آگاه  آن 

ــش  ــد نق ــود می توانن ــوان خ ــی و ت آگاه

ســازنده ای در حفاظــت از گونه هــا ایفــا 

کننــد و در ایــن راه بــا حافظــان طبیعــت 

همــراه شــوند.
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گردهامیی حامیان موسسه

روز جهانی حیات وحش

»بــه صــدای جوانــان گــوش کنیــد« شــعار امســال روز جهانــی حیات وحــش بــود و مــا 

ایــن روز را در کنــار جمعــی از جوانــان تأثیرگــذار جشــن گرفتیــم تــا بــا کمــک آن هــا 

جوانــان بیشــرتی را از مسئولیتشــان بــرای حفاظــت از حیات وحــش آگاه کنیــم. خــوب 

اســت بدانیــد تقریبــاً یک چهــارم جمعیــت جهــان ۱۰ تــا ۲۴ ســاله هســتند، جوانــان بــه 

عنــوان رهــربان و تصمیم گیرنــدگان آینــده بــا آگاهــی خــود می تواننــد از حیوانــات در 

خطــر انقــراض حفاظــت کننــد.

گردهامیی روز حیات وحش



30

کارگاه آشنایی با 
حیات وحش در 

مدرسه سفارت آملان

دریافت هدیه جشن 
دکمه ها و ستاره ها 
توسط مدیر عامل 

موسسه 

کارت پستال کمپین" با ما مبان"

تقویم سال 95

منایش فیلم های مستند مرتبط با حیات وحش در سینام قلهک

طــی دو ســال گذشــته بــا همــکاری ســینام تک پردیــس قلهــک تهــران فیلم های مســتند 

ایرانــی و خارجــی بــه نفــع موسســه اکران شــد. 

جشن دکمه ها و ستاره ها

ــامن  ــه میه ــت ماه ۹۵، موسس در اردیبهش

رشکــت مادیــران در کمپیــن دکمه هــا و 

ســتاره ها بــود. در ایــن جشــن رشکــت 

و  دکمه هــا  طــرح  عوایــد  مادیــران 

ــاد  ــازمان مردم نه ــج س ــه پن ــتاره ها را ب س

ــرد. ــن اعطــا ک ــن کمپی ــت ای تحــت حامی

کارگاه آشنایی با حیات وحش 
در مدرسه سفارت آملان

و  زیســتگاه ها  موضــوع  بــا  کارگاه  دو 

بــرای  بــر حیات وحــش،  انســان  تأثیــر 

ششــم  و  چهــارم  پایــه  دانش آمــوزان 

ابتدایــی مدرســه ســفارت آملــان برگــزار 

موسســه  کارشناســان  آن  در  کــه  شــد 

دربــاره موضوعــات زیســتگاه ها، حیوانــات 

از  ایــران، حفاظــت  انقــراض  در خطــر 

ــه  ــا نســبت ب حیات وحــش، مســئولیت م

حیات وحــش بــرای دانش آمــوزان صحبــت 

ــد.  کردن

ــی  ــای گروه ــا فعالیت ه ــن کارگاه ه در ای

دانش آمــوزان  گفتگــو  و  بحــث  ماننــد 

دربــاره حیات وحــش، بــازی و پخــش فیلــم 

انجــام شــد و دانش آمــوزان بــا فعالیت هــا 

ــدند. ــنا ش ــه آش ــای موسس و پروژہ ه

کمپین با مامبان – فرهنگ سازی حفاظت از گونه های در حال انقراض

کمپیــن "بــا مامبــان" در اســفندماه ســال 94 آغــاز شــد و در ســال 95 بــا فعالیت هــای 

متنوعــی ادامــه یافــت. هــدف از اجــرای ایــن کمپیــن آشــنایی متــام قرهــای جامعــه 

ــا گونه هــای درخطــر انقــراض اســت. در ایــن کمپیــن از 12 گونــه درخطــر انقــراض  ب

تصاویــری بــه همــراه اطالعــات آنهــا طراحــی شــد و بــه شــیوه های مختلــف در معــرض 

دیــد مخاطبــان قــرار گرفــت.

در راســتای اجــرای ایــن کمپیــن اقالمــی از جملــه کارت پســتال و تقویــم دیــواری بــا 

تصاویــر طراحــی شــده توســط آراد فرهــادی و حامیــت اســتودیو بنــد تهیــه شــد و بــه 

نفــع موسســه بــه فــروش رســید.

حضور در خیریه بهنام دهش پور 

رشکت در بازارچه نوروزی خیریه دهش پور 

با هدف آشنایی دوستداران محیط زیست 

و حیات وحش با موسسه و فعالیت های 

آن  انجام شد. خیریه بهنام دهش پور غرفه 

رایگان در اختیار موسسه قرار داده بود. 
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همـــراه بـا 
کارشناسان و
متخصصان
حیات وحش
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کارگاه آموزشی دکرت ماتیاس والرتت

کارگاه هـای آموزشـی زیست شناسـی حفاظـت و پایـش حیات وحـش بـا تدریـس دکـرت 

ماتیاس والرتت و با حضور کارشناسـان و اعضای مؤسسـات مردم نهاد فعال، در موسسـه 

حیات وحـش میـراث پارسـیان و مجتـع ایثار الربز بـه میزبانـی اداره کل حفاظت محیط 

زیسـت اسـتان الربز برگزار شـد.

دکـرت ماتیـاس والـرتت اسـتاد دانشـگاه گوتینگـن آملـان و پژوهشـگر حـوزه حفاظـت 

حیات وحـش کـه پژوهش هایی در مناطـق خاورمیانه ازجمله آفریقا، اندونـزی و ایران را 

در کارنامه خود دارد، از سـال 1393 مشـاور رسـمی موسسه حیات وحش میراث پارسیان 

در پـروژہ »استانداردسـازی روش هـای بـرآورد جمعیت سـم داران در ایران« اسـت.

دکرت والرتت سـال گذشـته برای همکاری و رسکشـی به مناطق پایلوت پروژہ و همچنین 

برگزاری کارگاه های آموزشـی برای کارشناسـان محیط زیسـت به ایران سفر کرد.

تقدیر از محیط بانان 
شایسته زیستگاه یوزپلنگ

محیط بانــان  از  تقدیــر  بــرای  هرســال 

ــش  ــوز و افزای ــتگاه های ی ــته زیس شایس

پــروژہ  محیط بانــان،  ایــن  انگیــزه 

یوزپلنــگ  از  حفاظــت  بین املللــی 

آســیایی، تــور آموزشــی- تفرجی را بــه 

و  زیســتگاه ها  در  یــک هفتــه  مــدت 

می کنــد.  برگــزار  مختلــف  شــهرهای 

ــیان  ــراث پارس ــش می ــه حیات وح موسس

نیــز ماننــد ســال های گذشــته بــا اهــدای 

هدیــه بــه ایــن محیط بانــان، در ایــن 

فعالیــت همــکاری کــرد.

کارگاه آموزشی ماتیاس 
والرتت در موسسه

کارگاه آموزشی ماتیاس 
والرتت در سازمان 

محیط زیست 

اهدای هدایای موسسه 
به محیط بانان منتخب 

زیستگاه یوز  

فعالیت هــای  انجــام  راه  در  موسســه 

حفاظتــی ســعی داشــته تا بــا کارشناســان 

همــکاری  حــوزه  ایــن  متخصصــان  و 

ــه  ــان ب ــا آن ــود را ب ــات خ ــد و تجربی کن

اشــرتاک بگــذارد و همچنیــن از تخصــص 

آنهــا بهره منــد شــود. ایــن کار از طریــق 

ــر مقــدور شــده اســت: فعالیت هــای زی
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افتتاح پاسگاه محیط بانی در زیستگاه یوزپلنگ

در اردیبهشـت ماه سـال 95 پاسـگاه محیط بانـی چـاه ُمـال در منطقـه کلـوت رسخابـی 

افتتـاح شـد. این پاسـگاه بـا برنامه ریزی و نظـارت پروژہ بین املللی حفاظـت از یوزپلنگ 

آسـیایی سـاخته شـد و هزینه آن را دو تن از حامیان اصلی ما در موسسـه حیات وحش 

میراث پارسـیان تأمیـن کردند.

ایـن پاسـگاه در تأمیـن امنیت منطقـه کلوت رسخابی، کـه به تازگی به عنـوان ذخیره گاه 

بومـی تحـت حفاظت درآمده اسـت، اهمیت بسـیاری دارد. از سـوی دیگر تأسـیس این 

پاسـگاه اقدامی مؤثر برای حفظ یوزپلنگ در منطقه اسـت و همچنین رشایط مناسـب 

بـرای افزایـش سـایر گونه ها مانند جبیـر و کاراکال را در منطقـه افزایش می دهد. 

تبادل دانش حفاظت با کشور همسایه، عراق

در آذرمـاه سـال 95، به منظـور حفاظـت از پلنگ ایرانـی و زیسـتگاه های آن در خارج از 

مرزهای کشـور و در ادامه همکاری ها با موسسـه طبیعت عراق و موسسـه گیاه شناسی 

کردسـتان، گروهی از کارشناسـان ما به اقلیم کردسـتان کشـور عراق سـفر کردند. انتقال 

تجربیات و مشـاوره برای انجام مطالعات الزم و همچنین طراحی مناطق حفاظت شـده 

بیـن مـرزی به عنـوان پارک های صلـح از دیگر هدف های این سـفر بودند. 

در ایـن سـفر کارگاه یـک روزه ای بـا عنـوان »طراحـی پارک صلح بـرای حفاظت از پلنگ 

و حیات وحـش قـره داغ و دربندیخـان« بـا حضـور مقامـات محلـی و همچنیـن پلیـس 

منابع طبیعی و محیط زیسـت اسـتان سلیامنیه برگزار شـد و مباحث اولیه شامل اهمیت 

و ظرفیـت ایـن مناطـق، اهمیت حفاظـت یکپارچه در قالب مناطق پیوسـته و حفاظت 

مسـیرهای زیسـتی )کریدورها( توسـط کارشناسان موسسـه حیات وحش میراث پارسیان 

ارائه شـد. 

تجربـه احـداث مناطـق حفاظت شـده دولتـی و مردم نهـاد و قرق هـای اختصاصـی در 

ایـران موضوعـات دیگـری بودنـد کـه در ایـن جلسـه مرور شـدند.

 کارگاه یک روزه برای 
حفاظت از حیات وحش 

قره داغ و دربندیخان، عراق

همــکاری رییــس ســابق پــارک 
ــه ــا موسس ــوران ب ــی ت مل

آقـای احمد عجمـی، رییس سـابق پارک 

ملـی تـوران در اواخـر سـال 1386 پـس 

از سـی سـال خدمـت در منطقـه تـوران 

بازنشسـته شد.

بـه دلیـل ارشاف کامـل بـر جنبه هـای 

و  جغرافیایـی  بوم شناسـی،  اجتامعـی، 

مدیریتی ذخیره گاه زیسـت کره توران و 

مهارت هـای حفاظتی و همچنین عالقه 

شـخصی، به عنـوان کارشـناس محلـی با 

پـروژہ بین املللـی حفاظـت از یوزپلنگ 

آسـیایی در ذخیره گاه زیسـت کره توران 

و موسسـه حیات وحش میراث پارسـیان 

همـکاری می کند. بسرتسـازی مذاکرات 

با جوامع محلی و شکارچیان، راهنامیی 

فعالیت هـای  در  موسسـه  کارشناسـان 

بوم شناسـی،  پژوهش هـای  و  میدانـی 

پیشـربد فعالیت هـای روزمـره پـروژہ و 

تنظیـم گزارش هـای تحلیلـی منطقـه از 

احمـد  آقـای  فعالیت هـای  مهم تریـن 

عجمـی به عنوان کارشـناس محلی بوده 

است. 



تجزیه و تحلیل درآمد در سال 1395 

ــام شــده، موسســه  ــذاری انج ــزی  و هدف  گ ــا برنامه  ری ــق ب ــته مطاب ــال گذش در س

متامــی درآمــد خــود را از طریــق دریافــت کمک  هــای نقــدی اعانه  دهنــدگان1، 

و  ترویجــی4  اقــالم  فــروش  مشــارکتی3،  برنامه  هــای  حامیتــی2،  برنامه  هــای 

کمک  هــای غیرنقــدی5  تامیــن کــرده  اســت. 

درآمدکلــی موسســه بــه مبلــغ 8/527/709/845 ریــال اســت کــه شــامل درآمــد نقدی 

ــق  ــی 4/324/608/200  از طری ــادل ریال ــال و  مع ــزان 203/101/645/ 4 ری ــه می ب

ــدی  ــای غیرنق ــه کمک  ه ــت ک ــح اس ــه توضی ــت. الزم ب ــدی اس ــای غیرنق کمک  ه

بــه موسســه بــه معنــای ارزش ریالــی بــرای تخصــص متخصصــان، تجهیزاتــی کــه بــه 

موسســه اهــدا شــده، زمانــی کــه داوطلبانــی ماننــد مدیــر عامــل فعلــی در موسســه 

رصف می  کننــد.

 Donation -1
Sponsorship -2
 Partnership -3

Merchandising -4
In-kind -5

گــزارش مـالــی

گزارش مالی موسسه در سال 1395

ایــن گــزارش شــامل تجزیــه و تحلیــل 

درآمدهــای نقــدی و غیرنقــدی و آنالیــز 

هزینه  هــای موسســه اســت کــه بــه منظور 

اطالع  رســانی دقیــق و شفاف   ســازی مالــی 

در اختیــار کلیــه حامیــان، اعضــای هیئــت 

امنــا و عالقه منــدان بــه حیات   وحــش قــرار 

می   گیــرد.

میزان درآمد نقدی و غیرنقدی 
سال ۱۳95 در این منودار منایش 

داده شده است.

در این منودار، درآمدهای موسسه 
به تفکیک روش  های درآمدزایی 

نشان داده شده است.

مقایسه درآمد 
نقدی موسسه

در سال
1394 و 1395

مقایسه درآمد 
غیرنقدی موسسه 

در سال
1394 و 1395
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درآمد نقدی

۵۱٪۴۹٪درآمد غیر نقدی

فروش اقالم ترویجی

برنامه های حامیتی

برنامه های مشارکتی

اعانات

کمک های غیرنقدی

٪۲

٪۵
٪۹

٪۳۳

٪۵۱

۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰۴،۰۸۹،۳۰۲،۶۳۴ 13941394

13951395 ۴،۳۲۴،۶۰۸،۲۰۰۴،۲۰۳،۱۰۱،۶۴۵



هزینــه فعالیت  هــای روابــط عمومــی، شــامل هزینــه برگــزاری رویدادها، تهیــه و توزیع 

اقــالم اطالع  رســانی، تهیــه و تولیــد اقــالم ترویجــی و ظرفیت  ســازی و آمــوزش اســت بــه 

تفکیــک در منــودار زیــر آمــده اســت.

ــال  ــم  ۱۳7/۱7۳/۳۵۵  ری ــه رق ــته موسس ــال گذش ــه در س ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

مالیــات پرداختــه اســت کــه شــامل مالیــات تکلیفــی، مالیــات عملکــرد و  مالیــات 

ــوده اســت. حقــوق ب

تجزیه و تحلیل هزینه های موسسه در سال 1395

هزینه  هــای موسســه در ســال 1395 بــه مبلــغ  8/605/072/200  ریــال و شــامل مخــارج 

ــوق  ــاری و حق ــای ج ــی، هزینه  ه ــط عموم ــای رواب ــی، فعالیت  ه ــای حفاظت پروژه  ه

کارمنــدان دفــرتی اســت کــه بــه تفکیــک در منــودار زیــر منایــش داده شــده اســت.

منــودار 
هزینه های 
سال 1395

منودار هزینه به 
تفکیک پروژہ های 

حفاظتی در سال 1395

هزینه 
فعالیت های 

روابط عمومی در 
سال ۱۳95

پروژہ  هــای حفاظتــی فعــال موسســه در ســال 1395 شــامل پــروژہ حفاظــت از 

یوزپلنــگ آســیایی در ذخیــره  گاه زیســت کره تــوران، پــروژہ حفاظــت از قــوچ و 

میــش الرســتان، پــروژہ تهیــه دســتورالعمل بــرآورد جمعیــت ســم  داران در ایران و 

برنامه  ریــزی بــرای تأســیس ســازمان داوطلبــان پــارک ملــی گلســتان اســت.
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فعالیت های روابط عمومی

پروژہ های حفاظتی

حقوق کارمندان دفرتی

هزینه های جاری

٪32

٪35

٪15
٪18

برگزاری رویدادها

تهیه و تولید اقالم اطالع رسانی

تهیه و تولید اقالم ترویجی

ظرفیت سازی و آموزش

پروژہ حفاظت از یوزپلنگ توران

پروژہ حفاظت از قوچ و میش الرستان

پروژہ برآورد جمعیت سم داران

سازمان داوطلبان پارک ملی گلستان

٪6
٪5

٪59

٪29

٪7

٪36

٪28

٪30
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پروژه حفاظت از یوزپلنگ 
آسیایی

Pantheraسازمان حفاظت محیط زیست WCSبرنامه عمران سازمان ملل متحد اتحادیه جهانی حفاظت از 
طبیعت

دانشگاه جورج آگوست 
گوتینگن

معرفـی حامیـــان

همراهان ما در سال 1395

کســب و کارهــا و ســازمان های دولتــی و غیردولتــی متعــددی در ســال گذشــته همــراه موسســه بودنــد کــه همیشــه بســیار مفیــد و 

ارزشــمند بوده اســت. بــا ایــن همراهی هــا تحقــق اهــداف موسســه آســان تر بــوده و نــه تنها در پیشــربد فعالیت های موسســه بســیار 

تاثیرگــذار اســت، بلکــه در ترویــج فرهنــگ حفاظــت از حیات وحــش و طبیعــت نیــز نقــش موثــری داشــته اســت.

حامیت  از موسسه با روش های مختلفی از جمله در اختیار قرار دادن امکانات، فضا، تجهیزات و حتی ایده های ناب صورت گرفته است.

)Partners(همکــاران

ــرد اهــداف علمــی و تحقیقاتــی موسســه نقــش داشــته اند و بســیاری از فعالیت هــای  همــکاران موسســه همــواره در پیش ب

موسســه بــا همــکاری و همراهــی ایــن ســازمان ها انجــام شــده اســت.

)Donors( اعانه دهندگان

)Sponsors(حامیـــان

کمک های باالی 100 میلیون تومان

آقای اسفندیار الری

کمک های بین 15 تا 25 میلیون تومان

خانم مینا الری

کمک های بین 5 تا 15 میلیون تومان

خانم نیلوفر فربود

آقای رضا توکلی خو

آقای نرسی عظیام

آقای پیامن خلیلی

آقای محمدرضا شهبازی

آقای احمد منشوری

آقای جهانشاه ناظمیان

کمک های بین 1 تا 5 میلیون تومان

خانم افسانه گیدفر

خانم فاطمه آزاد

آقای فرشاد ماهوتفروش 

آقای ارسالن پالیزبان

آقای شهرام آزموده

آقای روزبه خلیلی

آقای عباسعلی فرزین

آقای گیو فرمانفرماییان

آقای عطایی ارشاقی دانشور

آقای محسن خلیلی

کمک های زیر 1 میلیون تومان

آقای ساعد احمدی

آقای محمدرضا ساعتچی

خانم بهار زعفرانی

خانم صنم جوادی

آقای رضا عبدی

خانم مهناز امین فروغی

آقای فرید صفری

خانم ژاله موسوی

خانم فیروزه هادیان

آقای رضا خوانساری

آقای میثم دوست محمدی

خانم فرزانه الریمیان

خانم فروغ الریمیان

آقای علی چکاوک

خانم نوشین عبدالهی

خانم نیکی منطقی

خانم شبنم دیده بان

خانم فاطمه کاظمی

ســزاوار اســت مراتــب قدردانــی همــه اعضــای موسســه را از آقــای علی رضــا روحانــی کــه فضاهــای اداری موسســه در تهــران را در 

اختیــار مــا قرارداده انــد اعــالم کنیــم.  همچنیــن از کمک هــای نقــدی ارزشــمند دوســتان عزیــزی  کــه رشح آن در زیــر آمده اســت 

سپاسگزاریم:

حامیـان و یـاوران موسسـه از عامـالن اصلـی ایجاد انگیزه و توان کار در موسسـه هسـتند و حامیـت آنان بخش بزرگـی از دغدغه های 

کارکنـان موسسـه را از پیـش پـای آنـان برمـی دارد. ایـن حامیت هـا نـه تنهـا از لحـاظ مالـی مـا را یـاری رسـاندند بلکـه نقش به سـزایی 

در  فرهنگ سـازی و ترویـج تفکـر حفاظـت از حیات وحـش داشـتند.  حامیـت حامیـان موسسـه بـه دو صـورت حامیت هـای نقدی و 

حامیت هـای غیـر نقـدی انجـام شـده کـه رشح آن در ادامـه آمده اسـت:
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TADVIN Co.

حامیت های نقدی در سال 95

حامیت های غیرنقدی در سال 95

حامیت مالی 30 تا 100 میلیون تومان

حامیت مالی 15 تا 30 میلیون تومان

حامیت مالی 5 تا  15 میلیون تومان

حامیت مالی 1 تا  5 میلیون تومان

رشکت شاملیت که 
فضای اداری در تهران را 
در اختیار موسسه قرار 
داده است و با حامیت 
غیرنقدی خود در واقع 
از متامی فعالیت های 

موسسه حامیت می  کند.

خیریه بهنام دهش  پور با 
اختصاص غرفه رایگان و 

اجازه فروش اقالم موسسه 
بدون دریافت درصد در 
بازارچه نوروزی سال 96 

ما را حامیت کرد.

موسسه هرنی کارگاه سیم،  
رشکت پالستونیک، رشکت 

ماناپیام و بیمه دانا با 
اعامل تخفیف قابل توجه 

ما را حامیت کردند.

رشکت تدوین کو از مهمرتین 
و کلیدی  ترین حامیان که 

امور مالی و حسابرسی 
موسسه را از آغاز تا کنون 

انجام داده است.

دبستان آفتاب آذرین با 
اختصاص غرفه رایگان و 

اجازه فروش اقالم موسسه 
بدون دریافت درصد 

فروش در بازارچه نوروزی 
خود ما را حامیت کرد.

استودیو طراحی بند 
با تهیه و تولید هویت 
برصی و اقالم ترویجی 

موسسه را یاری 
رساندند.

رشکت شیدسان با اهدا 
پنل خورشیدی برای تولید 

برق بر رس آبشخورهای 
توران ما را حامیت کردند.

رشکت مینودشت 
تولیدکننده روغن زیتون 

با اهدا روغن زیتون 
از رویداد روز حامیان 
موسسه حامیت کرد.

مبل صادقي با كمك 
به چيدمان  فضا در 

گردهاميی حاميان ما 
را ياری كرده است.

سامان گلريز با 
حضور در جشنواره 

يوز، برگزاری مسابقه 
آشپزی و تهيه جوايز 

ما را حاميت كرده 
است.

رشکت اینرتنتی پارس آنالین 
با اختصاص اینرتنت ساالنه 

موسسه را یاری رسانده 
است.

بوتیک نان و شیرینی 
بانچ با اهدا نان  از 
رویداد روز حامیان 

موسسه حامیت کرد.

مدرسه سفارت آملان 
با برگزاری برنامه 
درآمدزایی توسط 

دانش آموزان خود و 
اهداء مبلغ جمع آوری 
شده به موسسه از ما 

حامیت کردند.

رشکت آسان پک قزوین 
با چاپ پوسرتهای 

اینفوگرافیک از موسسه 
حامیت کرده است.

کیک خونه با اهداء 
انواع کیک در برنامه روز 
حیات وحش از موسسه 

حامیت کرد.
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معرفی تیم کارشناسان میراث پارسیان
در موسسه حیات وحش میراث پارسیان گروه های مختلفی از کارشناسان در کنار هم 

همکاری می کنند: هیئت مدیره، گروه کارشناسان ارتباطات، گروه کارشناسان حیات وحش، 

کارکنان اداری و داوطلبان. با همکاری همه افراد این گروه ها است که فعالیت های 

حفاظت از حیات وحش توسط موسسه حیات وحش میراث پارسیان شکل می گیرد.

همکاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در سال 1395

حامد ابوالقاسـمی، حسـن پیشـوائی، امیرحسـین خالقی حمیدی، جیران خویلو، نیلوفر 

رئیسـی چهارطاقی، پوریا سـپهوند، آبنوس صادقی، محمود صوفی، سیده هیوا غضنفری، 

طاهر قدیریان، ماه گل کازری، سـپیده کاشـانی دوسـت، الهام کاظمی، سـاناز معتمدی، 

حمیدرضـا میرزاده، پگاه نگهـدار، الهام وکیلی.

همراهان و همیاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در سال 1395

 قنـرب احمـدی، محمدصالح احمدی، اصالن ارفع، مریم ادریسـی، علیرضا اشـتیاقی، نیوشـا 

اصغرپـور، لـوکاس ایگلـی، صمـد برکـی تجلـی، هانیـه پاسـاالری،  رسـول پاکدامـن، جلیل 

پایـدار، رشـید پایـدار، مـراد پایـدار، کاوه پیوندی، نیـام تربیزی، آزیتا تنها، احسـان حکیمی، 

مهدی حیدرنژاد، فرناز حیدری، میرحسـام خالقی حمیدی، محمد خنیاگر، علی جناح گرد، 

محمـد خـون جهـان، امیـن ذوالفقـاری، حسـن راغ، حسـن راغ، احمـد راه نشـین، جاسـم 

راه نشـین، محمد راه نشـین، سـام رجبـی، بهاره رضاپـور، ریحانه رضاپـور، باقـر زارع، عارف 

زارع، محمـد زارع، قاسـم زاغ، محمـد زاغ، بهار زعفرانی، طاهر سـعدی زاده، الدن سـالمت، 

علیرضا شهرداری، مبین صوفی، یاسمن طالبی، آرمین عارفی، احمد عجمی، جواد عجمی، 

علیرضـا عجمـی، موسـی عجمی، محمود عجمـی، فرهاد عطایـی،  بهـاره فاطمی، علیرضا 

فرهـادزاده، جلوه فقیه پرشـکوهی، طیـب قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، حسـین کیقبادی، 

حسین کیقبادی، سجاد کیقبادی، علیرضا کیقبادی، محمد گارستانه، فرزانه الریمیان، زهره 

محمـودی، زهـرا مـرادی، پیـامن مقدس، سـهراب مهـدوی، صدف نجـارزاده، جـواد نجفی، 

محمدعلی نظام مافی، ابراهیم مؤذن، فرزین نوری سـامانی، کورینا ون کایزیله، رویا یدره.

قــدردانـی
از متامـی افـرادی کـه در سـال 1395 مـا را یاری کردند سپاسـگزاری کنیـم، داوطلبانی که 

مـا را در پیشـربد کارهـا حامیـت کردند، جوامع محلـی و محیط بانـان زحمت کش که در 

پروژہ هـا یاور مـا بودند.

از دوستان عزیزمان فیروز فیروز سفیر حسن نیت موسسه، یلدا فریورصدری، سیام کاشانی 

دوست، هدیه تهرانی، سامان گلریز، نازیال نوع بری، امیرحسین اخوان، کوروش جدی، 

محمد معتمدی، کاوه سید احمدیان، خشایار علومی، و موسی عجمی که با رصف زمان، 

نیرو و تخصص خود در سال گذشته ما را یاری کردند بسیار سپاسگزاریم.

از ریاسـت و کارکنـان اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان های سـمنان، هرمزگان، 

گلسـتان، تهران، مازندران و اصفهان و مدیریت و محیط بانان پارک ملی توران، گلسـتان، 

کویر، قمیشـلو قدردانی و تشـکر می کنیم.

از اهالی و دهیاری روسـتاهای قلعه باال، احمدآباد، گارسـتانه، چاه مسـلم و چمپه تشکر 

و قدردانی می کنیم.

از عکاسـان حیات وحـش آقایـان فرانتـس النتینـگ،  بهـزاد فرهانچی، فرشـاد اسـکندری، 

حامـد تیزرویـان، حسـن مقیمـی، بابـک موسـوی، جـواد نظـری، مهـدی کاملـی و بهین 

ناظـم رعایـا که به موسسـه اجازه اسـتفاده از عکس هـای خود را دادند تشـکر می کنیم. 

با ما در تماس باشید.
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Persian Wildlife Heritage Foundation     
Persianwildlife     

PersianwildlifeHF     
Persianwildlife     

تهیه و تنظیم
الهام کاظمی، سپیده کاشانی 

ویراستار
سپیده کاشانی، الهام کاظمی

گردآوری اطالعات
حامد ابوالقاسمی، جیران خویلو، آبنوس صادقی، 

طاهر قدیریان، ماه گل کازری، سپیده کاشانی

مشاور محتوایی
یلدا فریور صدری

تصـاویر از
حامد ابوالقاسمی، حسن پیشوائی، 

آزیتا تنها، هومن  جوکار، احسان حكیمی، 
امیرحسین خالقی، محمد خون جهان، 

جیران خویلو، حسن راغ، پوریا سپهوند، 
الدن سالمت، كاوه سیداحمدیان، حمید 

عباس آبادی، طاهر قدیریان، ماه گل كازری، 
مجتبی مبری، علی مهاجران، پگاه نگهدار، 

کریس والتزر، كورینا ون كایزله 

طراح گرافیک
کورش جـدی

شامره حساب موسسه:
۴-۱۹۸۵۹-۲۱  بانک پارسیان، شعبه کریم خان

۲۰۴۸۱۰۰۱۰۵۹۱۹7۶۱  بانک پاسارگاد، شعبه شیراز 
شاملی

شامره کارت:
۶۲۲۱۰۶۱۰۸۰۰۰۲۵۲۲  بانک پارسیان، موسسه 

حیات وحش میراث پارسیان




