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یوز و هما دست به كار حفاظت
مستند رفتار شناسی سلطان صخرهها
حفاظت از یوز آسیایی در توران
خاله دنا و شپلك
هنر زنان عشایری در خدمت حفاظت
مستند « َمم ،خرس سیاه بلوچی»
هنر ،رسانه و حفاظت از محیط زیست
رویدادهای خبری
همکاری موسسه حیات وحش میراث پارسیان با باغ وحش ارم سبز
موسسه حیات وحش میراث پارسیان به برنامهی « %1برای زمین» میپیوندد
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ارزش ملي يا حاشيه دست و پاگير
اصوال آدمها كمتر به تالش براي آموختن چيزي با پند و نوشتار و شنود پاسخ ميدهند و بيشتر به آن چيزي عمل ميكنند
كه ميبينند و در پيرامونش�ان در جريان اس�ت .به همين دليل كودكان بيش از عمل به آنچه پدر و مادر سعي در آموزش
آن در قالب تربيت به ش�كلهاي مختلف دارند در نهايت به آنچه عمل ميكنند كه در پيرامون خود ميبينند و براي آنها
ملموستر است.
از اي�ن رو نهادين�ه كردن ارزشهاي طبيعت و عش�قورزي به آن نيز از اين قاعده جدا نيس�ت و بيش از آنكه به آموزش
در قالب همايش و دوره آموزش�ي و بروشور نياز داش�ته باشد ،نيازمند به تصوير كشيدن ارزشها در شكلهاي گوناگون
ديداري از جمله فيلم ،انيميش�ن و نمايش�گ اههاي هنرهای تجسمی است .اما به داليل مختلف و متعدد ،در کشور ما اين
مقوله در حوزه طبيعت و حيات وحش كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
آگاهي و توجه مسووالن ،كمبود و حتا نبود امكانات،
گريزپ�ا و در دس�ترس نبودن حي�ات وحش ،عدم
اطمين�ان ب�ه بازگش�ت س�رمايه و در پي
عدم س�رمايهگذاري شايد به دليل نداشتن
مستندساز و برنامهسازي كه تعداد آنها
اي�ن چالشه�ا ،دلس�ردي متخصصان
يك دس�ت ه�م نرس�د ،دس�ت به
در كش�ور ش�ايد به اندازه انگشتان
داراييهاي ارزشمند كشورمان در
دس�ت هم دادهاند تا امروز با وجود
مبرم به حفاظ�ت از آنها به ندرت
حوزه طبيعت و حيات وحش و نياز
انيميشن يا فيلمي در اين حوزه از
ش�اهد تولي�د و پخ�ش مس�تند،
صدا و سيما باشيم.
پنج گانه كه ابزار دريافت اطالعات
جالب است بدانيد كه از بين حواس
بيناي�ي با  %75به خود اختصاص داده
از محيط اطرافند رتبه نخست را حس
و چش�ايي و بوياي�ي ه�ر يك ب�ا  %3در
است و ش�نوايي با  ،%13المس�ه با ،%6
ردههاي بعدي قرار گرفتهاند .از اين رهگذر
ميتوان به س�ادگي دريافت كه رس�انههاي
در س�مت و س�و دادن ب�ه ذهن افراد داش�ته
تصويري ميتوانند چه نقش تعيين كنندهاي
بودن ،دامنه بس�يار وس�يعي از افراد جامعه با
باش�ند .به خصوص اينكه عالوه بر تاثيرگذار
آموزش قرار ميگيرند.
س�رعت و دقت و ب�ا هزين�هاي اندك تحت
ب�راي حفاظ�ت از آن ب�ه روشها و ب�ا امكانات
پيش از هر چيز بايد آنچه ما در طبيعت ايران
وحش�ي ك�ه ش�ناختي از آن در اقش�ار مختلف
گوناگون تالش میکنیم شناس�انده شود .حيات
حوزههاي مختلف تا م�ردم بومي و آحاد جامعه وجود
جامعه از تصميمگيران و تصميمسازان و متخصصان
ندارد و دورنمايي از آن در ذهن افراد نيس�ت ،در ش�رايط كنوني نميتواند با طرحهاي تفضيلي و هزينهبر مديريت شود و
نجات يابد .خروج از شرايط درجای فعلي و برداشتن گامي به جلو نخست نيازمند شناخت ،ايجاد پيوند و نهادينه كردن
ارزشهاي طبيعي كش�ور اس�ت تا وقتي در فالن هيات نظارت و كميته فني و كميس�يون زيربنايي و شوراي فالن روستا
س�خن از به مخاطره افتادن زندگي حيوانات و تخريب زيس�تگاه به ميان ميآيد نه به چشم يك محدوديت و يك حاشيه
دست و پاگير بلكه به چشم يك وظيفه ملي و ارزش دروني به آن پرداخته شود.
با توجه به اين مهم محوريت اين ش�ماره از خبرنامه حيات وحش ايران را به اهميت نقش هنر و رس�انههاي تصويري و
اقدامات انجام شده در اين حوزه اختصاص دادهايم.
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اهداف خبرنامه حیات وحش ایران

گزارش فعالیتهای حفاظتی و مطالعات مربوط به حفاظت حیات وحش كه توس�ط موسسه حیات وحش
میراث پارسیان یا با همكاری موسسهها و گروههای زیست محیطی دیگر صورت گرفته است.
اطالعرسانی درباره عمدهترین فعالیتهای حفاظت از حیات وحش در ایران و جهان
افزایش آگاهیهای زیست محیطی دربارهی حفاظت از حیات وحش
انتشار اطالعات برای بهبود مدیریت مناطق حفاظت شده و مدیریت حیات وحش در ایران
فراهم كردن فضا برای پژوهشگران و دستاندركاران محیط زیست طبیعی كشور تا دستاوردهای علمی
خود را ارایه دهند و تجربیات میدانی خود را مبادله كنند.

موسس�ه حيات وحش ميراث پارسيان ( )PWHFدر
س�ال 1387براي كمك به حفظ تنوع زيس�تي ايران
تاسيس ش�د .اين موسس�ه غيردولتي و غيرانتفاعي
است و به صورت خیريه اداره ميشود .موسسه حمايت
از حيات وحش ميراث پارسيان ،همه فعاليتهاي خود
را با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست ايران و
زي�ر نظر يك هيات امناي معتبر انجام ميدهد .هيات
امن�ا اه�داف را تعيين و تصويب ميكند و ميكوش�د
تا منابع مال�ي الزم براي موفقيت اي�ن اهداف تامین
ش�ود .اين هيات همچنين بر اج�راي طرحها و بودجه
س�االنه ،نظارت دقيق دارد .پروژههای موسسه توسط
هیات مدیره طراحی و هدایت میش�وند و مدیرعامل
اجرای آنه�ا را مدیریت میکند .هیات مدیره ترکیبی
اس�ت از مدیران حیات وحش ،اس�تادان دانش�گاه و
دس�تاندرکاران حفاظ�ت با س�الها تجرب�ه مرتبط با
حیات وحش ایران .پژوهشهای علمی توسط گروهی
از پژوهش�گران داوطلب ص�ورت میگیرد که اکثرا از
متخصصان علوم محیط زیست و مرتبط با دانشگاهها
و مراکز تحقیقاتی هستند .

مدیر مسوول :افشین زارعی
سردبیر :معصومه صفایی

هیات علمی و تخصصی:

مهيندخت دهدشتيان ،هومن جوكار،
كاووس سيد امامي

مدیر هنری :محمدرضا محمدی
مدیر امور اجرایی و ترجمه:
آبنوس صادقی

آتلیه گرافیك :رضا اسدی

نشانی دفتر خبرنامه :تهران ،خیابان كریمخان
زند ،پالك  ،99واحد 2

كدپستی19856-86341 :

تلفن)021( 88319210-88319217-20:
نمابر)021( 88319205 :

info@Persianwildlife.org
www.Persianwildlife.org
www.Persian wildlife.com
اصالحی�ه مربوط به عکس مطلب "بانگ گ�وکل؛ اما اینبار
نه برای ش�کار" ،خبرنام�ه حیات وحش ایران ،ش�ماره ،6
زمس�تان [ 1391بان�گ م�رال :گوزن نر در حال س�ر دادن
گاو بان�گ برای به رقابت کش�یدن دیگر نرها در تش�کیل
حرمسرا .عکس :هومن جوکار]
روی جلد :الکپشت پوزهعقابی -اثر نعیمه نعیمایی

این اثر هنری در برنامهی «هنرمندان برای طبیعت» در گالری گلستان
فروخته ش�د که نیمی از فروش آن برای حمایت از یوزپلنگ آسیایی

و پلنگ ایرانی به موسسه حیات وحش میراث پارسیان تعلق گرفت.
س�پس خریدار آن را به هتل رامس�ر به عنوان نمادی از کنوانسیون

بینالمللی رامسر برای حفاظت از تاالبها و پرندگان مهاجر اهدا کرد.

يوز
و

هما
انیمیشنهایی برای آگاهسازی كودكان از دنیای حیوانات
لیال رنجبر اقدم

 .1مرکز ساخت انیمیشن در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
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اي��ران محل زندگی گونههای جانوری ويژه و کميابی اس��ت که در
زيس��تگاههای خاص خود همچنان به زندگ��ی ادامه میدهند .به
نظر ميرس��د يكي از عواملي كه اين میراث گرانبهای طبيعی را در
مخاطره انقراض قرار داده شناخت ناکافی از آنهاست ،چنانكه حتا
برخی از مردم نام حيوانات موجود در زيس��تگاهها را نمیدانند و از
اهميت و نقش آنها در گسترهی طبيعی ايران بیخبرند .از اين رو
اطالع رس��اني و آگاهسازی عمومي از مقولههايي است كه شايسته
است بيشتر به آن پرداخته شود.
انیمیشنهای "یوز" و "هما" ،ضمن اینکه تصاويری زيبا و با شکوه
از حيات وحش پارك ملي گلستان را به نمايش میگذارند ،با شرح
نوع زيست ،رفتارها و ويژگیهای جانوران منطقه درقالب داستانها
و ماجراهای��ی در صدد ایجاد انگیزه در مخاطب برای دس��تیابی به
ش��ناخت بهتری از س��رزمین خود و بدی��ن ترتیب کمک به حفظ
گنجینههای ملی است .پروژهی ساخت انيميشن "يوز" نخست به
پيشنهاد "مرکز پویانمایی صبا" 1و به نويسندگی علی مينايي آغاز و
در قالب يک تريلوژی يا مجموعه داستانی سه قسمتي ،هر کدام به
مدت  45دقيقه ،تهیه شد.
در فیلم نخس��ت در شرايطی خاص و به طور اتفاقی بچه يوز سر از
گلهی آهوها در میآورد و با بچه آهويي دوست میشود .محور این
فیلم روح جوانمردی و مروت است .در داستان بعدی چهارپايان که
متوجه نزديک ش��دن زمان زلزله شدهاند به کمک یکديگر خبر آن
را به گوش محيطبانها میرس��انند .فیلم سوم هم در مورد فریب
یک روباه است که یوز کوچک را به سرزمین آدمها میبرد و آنها در

ده گرفتار س��گ اهلی میشوند و در نهایت به کمک محیطبانان به
محل زیست خود بازگردانده میشوند.
تکنيک کار دو بعدی به شيوهی دستی است ،یعنی تمامي فريمها
با دس��ت طراحی میشود .زمان توليد اين پروژه با توجه به کيفيت
باالتر و تعدد ش��خصيتهای آن ،نسبت به پروژههای قبلی بيشتر
اس��ت و به همين نسبت حرکات نيز نرمتر و داستان ريتم تندتری
دارد .
موس��يقی يوز را مهرداد جنابی بر اساس سازها و نواهای خراسان و
ترکيب آن با موس��يقی امروزی ساخته است .برای تاکيد بر ايرانی
بودن کار و معرفی منطقه ،از لهجهی خراسانی يکی از محيطبانان
استفاده شده است که البته نوعی تقدیر از این قشر زحمتکش نیز
محس��وب میشود .لوکيشنها و فضاها اغلب منطبق با صحنههای
مشاهده شده در پارک ملی گلستان است.
مجموعه "یوز" س��ال گذشته از س��یمای جمهوری اسالمی ایران
پخش ش��ده است .ش��خصيت محوري پروژه انیمیش��ن"هما" نیز
پرن��دهای اس��ت به نام هما ک��ه تعداد مح��دودی از آن در منطقه
گلس��تان باقی مانده اس��ت  .با آمدن او هر يک از حيوانات منطقه
با به نمايش گذاش��تن تواناييهای خاص خود سعی در کسب مقام
برتر در ميان ديگران دارد  .در واقع از اين طريق عالوه بر کمک به
حفاظت این پرنده ،مفاهيمی انس��انی چون نوعدوستی ،همفکری،
وحدت ،و کمک به دیگران مورد بحث قرار میگيرند  .پیش بینی
میش��ود این پروژه در اواخر سال  92به اتمام برسد .تهیه کننده و
کارگردان هردو مجموعه علیرضا کاویان راد است.
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نگارنده بر فراز صخرهها در پارك ملی كويردر حال فيلمبرداری

سید بهزاد یوسفی

مستند رفتارشناسي سلطان صخرهها
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س��اخت مستند رفتاري از بيشترحيوانات و در بس��یاری از مناطق بسيار مشكل و گاهي غيرممكن
به نظر ميرسد .البته اكثر مستندهاي ساخته شده در محيطهاي مجازي يا باغ وحشهاي آزاد يا
پاركهاي محصور تهيه ميش��ود كه در آنها حيوانات ترسي از بازديدكنندهها ندارند .به طور مثال،
در عكس��ي كه در صفحه  8ش��ماره  2همين خبرنامه در صفحه مربوط به مقاله من درج ش��ده بود
مستند ساز زير چتر در مقابل گلهاي از فيلها به راحتي ايستاده و با دقت مشغول كار خود است و
هيچ نگرانی از فرار و دور شدن حيوان مقابل خود ندارد .در صورتي كه در ايران به قول آقاي جرج
ش��لر كارشناس برجس��ته حیات وحش« ،حيات وحش ايران به معناي واقعي حيات وحش است»
و حض��ور انس��ان را در نزدیکی خود ب��ه هیچ وجه تحمل نمیکند .در چنين ش��رايطی تهیه فیلم
مس��تند بسيار دشوار و در بسیاري از موارد غيرممكن اس��ت .به همین سبب تا کنون فيلم مستند
رفتارشناس��ي كامل از دوره زندگي يك گونه ،مثاالً كل و بز و قوچ و ميش ،با تمام جزئيات رفتاري
در تمام فصول تهيه نشده است.
جمع اين موارد و عالقه ش��ديد و موارد ناگفته ديگر انگيزه و جوشش��ي در من به وجود آورد كه به
هر ترتيب تا حد امكان سالهاي آخر فعاليت ميداني عمرم در طبيعت را به اين امر مهم اختصاص
دهم و بکوش��م تا مجموعه مس��تند كاملي از رفتارشناس��ي كل و بز و قوچ و ميش و تا جای ممکن
گربهسانان کشور عزيزمان تهیه کنم .امري بسيار مشكل و در عين حال دل انگيز.
از س��ال  1387ساخت مس��تند رفتاري كل و بز و قوچ و ميش و گربههاي ايران را به طور اخص و
س��اير جانوران را به طور اعم آغاز كردم .زيس��تگاه كل و بز عمدتا در شيب تند و صخرههاي صعب
العبور و ارتفاعات بلند و دور از دسترس است .در نتیجه فیلمبرداری از این گونه با مشکالت زیادی

همراه اس��ت .با این همه ،فعاليتهای خود برای تهیه مس��تندهای رفتاری را با محوريت كل و بز
ش��روع كردم .در اين مستند ِرفتارشناسي به نام "سالطين صخرهها" صحنههایی از مرحله نوزادي،
نحوه ش��ير خوردن بزغاله ،تعليم و آموزش مانورهاي مختل��ف در صخرهها و عمليات آكروباتيك و
ش��يطنتهاي خاص بزغاله ،مرحله نوجواني ،پرش و دويدن در صخرهها و مانورهاي مختلف ،توقف
ناگهان��ي براي جلوگیری از پرت ش��دن از صخره نمایش داده میش��ود .در این مس��تند همچنین
تش��ريح كامل فيزيك بدن ،جزیيات رنگبندي و آناتومي بدن ،نحوه تغذيه و نشخوار كردن ،ميزان
مص��رف آب در مناطق كويري ،نحوه و روش خوابيدن و چرت زدن ،آماده ش��دن براي فصل جفت
يابي ،مراحل و جزیيات ش��روع فصل جفت يابي و جفتگيري گنجانده شده است .خيلي از رفتارها
و تصاوير ثبت ش��ده در این مس��تند ش��ايد تا به حال در مس��تندهای دیگر به نمایش در نیامده
باش��د .از جمله صحنههایی از نزاع و دعواهاي ش��ديد براي كسب رياست حرمسرا در گله ،صدمات
و آس��يبهایی ک��ه به کلها در این ایام وارد میش��ود ،واکنش بزها ،ش��روع فص��ل بهار و جزیيات
مراحل ريزش پش��م كهنه و رش��د پشم جديد ،تشريح جزیيات ش��اخ و نحوه رشد فرمهاي مختلف
ش��اخ ،و دوباره مرحله نوزادي بزغاله و کنجکاویهای كودكانهی او برای آش��نايي با محيط خود و
در نهايت تبديل ش��دن به س��لطان صخرهها با تصاوير كادر بسته ( )close upو كامال گويا نمایش
داده میشود.
ادامهی پروژهی مستندس��ازی رفتاری جانوران ایران نیازمند حمایت همهی دوستداران طبیعت و
س��ازمانها و نهادهای مرتبط با محیط زیست اس��ت تا من نیز بتوانم دینی را که به طبیعت زیبا و
حیات وحش بینظیر این مرز و بوم دارم به خوبی ادا کنم.

حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
و همزیستانش در پهنه وسیع توران
دالرام عشایری، 1امیرحسین خالقی حمیدی ، 1شیدا عشایری ، 1حامد ابوالقاسمی، 2طاهر قدیریان ،2احمد عجمی
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 .1مؤسس�هی حیات وحش میراث پارس�یان  .2 ،انجمن طرح س�رزمین .3 ،کارش�ناس محلی پروژه

پ��روژه حفاظ��ت از یوزپلنگ آس��یایی در ت��وران مجموعهای از
فعالیته��ای تحقیقاتی و عملی در حوزههای زیستشناس��ی و
اجتماعی حفاظت است که با هدف اصلی بهبود وضعیت یوزپلنگ
آسیایی و زیس��تگاهش در ذخیرهگاه زیس��تکره توران از خرداد
۱۳۹۱به طور جدی آغاز شد ه است .این پروژه با نظارت و حمایت
اداره کل محیط زیس��ت استان سمنان و دفتر پروژه بین المللی
حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی و زیستگاههای مرتبط با آن توسط
موسسه حیات وحش میراث پارسیان به اجرا در آمده است.
گ��روه اجرای��ی این پ��روژه با تکیه بر تجربیات کس��ب ش��ده به
واسطه مشارکت در فعالیتهای  ۱۰ساله اخیر پروژه حفاظت از
یوزپلنگ آس��یایی ( )CACPو دفتر برنامهي کمکهای کوچک
برنامه عم��ران ملل متحد ( )SGP/GEF/UNDPکه توس��ط
س��ازمانهای مردم نهاد طرح س��رزمین و بومپژوهان در منطقه
اجرا شدند ،مجموعهای منسجم از فعالیتهای حفاظتی را تعریف
کردن��د .هدف ما از ای��ن برنامه حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی و
همزیستانش و همچنین انسجام بخشیدن به تالشهای حفاظتی
متنوع و پراکنده در توران است.
یوزپلنگ آس��یایی گربهسانی اس��ت که نامش با واژه در معرض
خطر انقراض همراه ش��ده و زیس��تگاهی جز ای��ران برایش باقی
نمانده است .ذخیره گاه زیس��تکره توران با  ۱,۴۴۱,۵۲۳هکتار
وس��عت دومی��ن ذخیرهگاه زیس��تکره ب��زرگ جه��ان و یکی از
اصلیترین زیس��تگاههای ی��وز در ایران اس��ت .یوزپلنگ در این
زیستگاه همزیس��تانی دارد که هر کدام در جایگاه خود از ارزش
حفاظتی باالیی برخوردارند .پلنگ ایرانی ،گورخر آسیایی ،گرگ
خاکس��تری ،کفتار راهراه ،کاراکال ،گربه شنی ،گربه وحشی ،شاه
روباه ،آهو ،جبیر ،کل و بز و قوچ و میش از پس��تانداران شاخص
منطقه هس��تند .زاغ بور ک��ه تنها پرنده بوم��ی (اندمیک) ایران
اس��ت نیز از دیگر ساکنان توران اس��ت .عالوه بر اینها ،گیاهان،
خزندگان ،پرندگان و حشرات متنوع دیگری نیز در این زیستگاه
زندگ��ی میکنند .حفاظت از یوزپلنگ به عنوان گونه مورد هدف
این پروژه مس��تلزم ارتق��ای همه جانبه کیفیت زیس��تگاه و در

نتیجه حفاظت از دیگر موجودات منطقه است.
تحقیق و فعالیتهای حفاظتی در حوزه علوم زیستی
فاز نخس��ت این پروژه که به برآورد حداقل جمعیت یوز از طریق
دوربینگذاری در منطقه اختص��اص یافت در فروردین ۱۳۹2به
پایان رسید .این بررسی میدانی با کارگذاشتن دوربینهای تلهای
دربی��ش از  110نقط��ه در منطقه دوربینگ��ذاری ،و با بیش از
 7500دوربین -ش��بتالش ،موفق به ثبت یوز آس��یایی در ۱۳
نقطه ش��د .با مقایس��ه خالها ،تعداد  ۴فرد یوزپلنگ ( ۳نر و ۱
ماده) شناسایی شدند .در ادامهی برنامهی دوربینگذاری تا پایان
خ��رداد  15 ،92دوربین تلهای در منطقه باقی ماندند و موفق به
ثبت مجدد  2یوز نر از پیش شناس��ایی ش��ده و یک ماده جدید
ش��دند .نتایج بیش��تر این تحقیق ،که بیانگر جزییات دقیقتر از
اطالعات کسب شده از یوزهای توران است ،پس از تحلیل دادهها
گزارش خواهد شد .همچنین مجموعه اطالعات به دست آمده از
گونههای دیگر جانوری مانند پلنگ ،گرگ و کفتار ،که با عبور از
مقابل دوربینها به ثبت رسیده اند نیز پس از بررسی و تحلیل در
گزارش مذکور گنجانده خواهد شد .دوربینهای تلهای برای ادامه
تحقی��ق در منطقه باقی ماندند تا با جم��عآوری اطالعات مدون
امکان پایش جمعیتی یوز و بررسی پراکندگی و تحرک جانوران
را در طول زمان به ثبت برسانند.
عالوه بر تحقیقات مرتبط با یوز و دیگر گوشتخواران منطقه ،این
پروژه در حیطه تحقیقات زیستی و اکولوژیک شامل بررسیهای
زیستش��ناختی و اکولوژیکی دیگری خواه��د بود که در مراحل
بعدی به برآورد علمی و قابل استناد طعمههای یوز (قوچ و میش،
کل و بز ،آهو و جبیر) و ارائه راهکار برای ارتقای وضعیت موجود
بر حسب اطالعات حاصله خواهد انجامید.
تحقیق و فعالیتهای حفاظتی در حوزه اجتماعی
توران مکانی جدا از اهالی بومی و جوامع انسانی اطرافش نیست.
به همان میزان که آثار مخرب فعالیتهای انسانی بر حیات وحش
و زیس��تگاه تاثیر می گذارد ،حفاظت و بهبود وضعیت توران نیز
ب��ر زندگی اهالی بومی تاثیر خواهد داش��ت .هرچند فعالیتهای

ص��ورت گرفته در منطقه هرکدام در جایگاه خود پیش��رو و الگو
بودهاند ،اما تداوم بررس��ی فعالیته��ای اجرایی همچنان الزم به
نظر میرس��د .از این رو ،بررسی وضعیت اجتماعی جوامع محلی
حاش��یه توران ،شناس��ایی نگرش و رویکرد آنان در ارتباط با این
ذخیرهگاه زیس��تکره ،بررس��ی متمرکز مبحث ش��کار غیر مجاز
علفخ��واران به عنوان یک��ی از عوامل تهدید کنن��ده یوزپلنگ و
کل جانداران منطقه ،برگزاری نشس��ت و کارگاههای مش��ارکتی
با جوامع محلی ،تس��هیلگری و آموزش گروهه��ای عالقهمند به
مش��ارکت مس��تقیم در حفاظت نیز در زمرهی برنامههای آینده
این پروژه هستند.
ما امیدواریم تا با نظارت مس��تقیم پروژه بین المللی حفاظت از
یوزپلنگ آسیایی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان
و با حمایت مداوم حامیان مالی این پروژه ،گامهای مس��تحکمی
در راستای حفاظت از این منطقهی استثنایی کشورمان برداریم.
سپاسگزاری
از اداره حفاظت محیط زیس��ت اس��تان س��منان به ویژه جناب
آق��ای مهندس ظهرابی مدیریت محت��رم ،اداره پارک ملی توران
به مدیریت آقای قربانلو ،محیطبانان محترم توران آقایان بخشی،
حقیق��ت ،خان��ی ،ذوالفقاری ،فاضل��ی ،کرمی ،کالنت��ری ،گری،
مرادی ،نجفی ،هروی و یوسفی کمال تشکر را داریم .همچنین از
حمایت و پشتیبانی آقای مهندس جوکار ،مدیریت محترم پروژه
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تشکر میکنیم.
از همراه��ان داوطل��ب این پروژه  -خانمها یاس��من طالبی ،بهار
زعفران��ی ،آقای��ان احم��د و حمی��د جاراللهی ،وحی��د دزفولی،
امیرحس��ام خالقی حمی��دی و محمود صوف��ی  -برای کمک به
این فعالیت سپاسگزاریم .از حمایت مالی اداره کل محیط زیست
استان سمنان ،شرکت بیکربنات سرخه ،روغن زیتون مینودشت
و آقای محم��ود حقیقی که در انجام بخش نخس��ت پروژه ما را
یاری کردند سپاسگزاریم.
در نهای��ت از اهالی محترم روس��تای قلعه باال ب��رای پذیرفتن و
حمایت گروه کاری کمال تشکر را داریم.
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خاله دنا و َ
«ش َپ َلك»
دنا ضیایی

در تجزيه و تحليل نتايج به دس��ت آمده از هش��ت س��ال آموزش کودکان در بیش از  500مدرسه و مهد
کودک متوجه ش��دیم کودکان و نوجوانان ما حیوانات س��ایر کش��ورها را بهتر از حیوانات کشور خودمان
میشناسند .دادهها نشان داد که علت اصلی تماشای برنامههاي مستند تلویزیونی است که معموال ساخت
خارج و در مورد حیوانات س��ایر کش��ورها است و از رسانههاي ما پخش میشود .از آنجا كه تا كنون کمتر
كسي به تولید برنامههای آموزشی مربوط به حیات وحش کشورمان برای کودکان و نوجوانان همت گمارده
اس��ت بيش��تر كودكان از تنوع کمنظیر حیات وحش در ایران بیاطالع هستند و حتی نسبت به حیوانات
خاص ایران ،نظیر یوزپلنگ و گورخر آسیایی که در دنیا به نام ایران شناخته میشوند ،شناختی ندارند.
از آنجایی که س��اخت یک برنامه تلویزیونی نیاز به تجربه و دانش كافي داش��ت و این کار به تنهایی از ما
س��اخته نبود ،با راهنمایی و همکاری خانم مهندس دارایی ،مس��ئول برنامه کمکهای کوچک تسهيالت
محيط زيست جهانی که سابقه اجرای برنامههای متعدد آموزشی در سطح کشور و تجربیات جهانی دارند،
در صدد س��اخت برنامهای برای کودکان و نوجوانان برآمدیم .همچنين این طرح نیاز به افرادی با ذوق و
متخصص در زمینه تولید و کارگردانی داشت .بنابراین ،این ایده و طرح را با خانم شهره لرستانی بازیگر و
کارگردان خالق کشورمان مطرح كرديم .او نیز که خود از عالقمندان و حامیان حیوانات است از این ایده
اس��تقبال كرد و با کمک او و تعدادی از کارشناس��ان و افراد باتجربه ،طرح مجموعه داستانی “ خاله دنا و
شپلک” را نوشتیم که مورد توجه شبکه دو سیما قرار گرفت.
به طورکلی ،در هر بخش از این مجموعه  26قسمتی تالش بر آن بوده است كه ضمن آشنا كردن کودکان
با جانوران وحشی ،زیستگاهها و ارزشهایشان ،باورهای غلطی را که در بین مردم رواج دارد و گاهی نسل
به نسل به آنها منتقل شده است (مانند شوم بودن جغد ،سمی بودن مارمولک ،تولد سمندر از میان آتش)
از میان ببریم و این موضوعات را در قالب برنامههای داستانی و طنز ،توام با آموزش صحیح به کودکان و
نوجوانان نمایش دهیم.
داستان این مجموعهی تلویزیونی از اینجا آغاز میشود که خواهر خاله دنا ،پسر  9ساله خود را که نامش
«شپلك» است و عالقه عجیبی به آزار حیوانات دارد برای مدتی نزد خاله دنا میفرستد .خاله دنا مسئول
یک موسس��ه آموزشي حیات وحش است و از طرف دیگر به كار مداوای حیوانات وحش مصدوم و گرفتار
و رها نمودن آنها در طبیعت مشغول است .در مدت اقامت شپلک در پیش خاله دنا ،او پس از شرکت در
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برنامههای آموزشی و سفر به زیستگاههای مختلف ،متوجه کارهای اشتباه خود ميشود .در پایان
شپلک که با اهمیت جانوران وحشی و نقش آنها در چرخه طبیعت آشنا شده کمکم تبدیل به
یک فرد عالقهمند و حامی حیوانات میشود.
تهیهکنندگی و کارگردانی این س��ریال  26قس��متی را که هر قسمت آن حدود  20دقیقه است
خانم ش��هره لرس��تانی بر عهده دارند .آقای داود منفرد ،که چهره شناخته شدهای برای کودکان
اس��ت ،با ایفای نقش «عزیز آقا» که مردی س��اده و خرافاتی اس��ت ،در پربارتر شدن این برنامه
و تلطی��ف آن نق��ش مؤث��ری ایفا کردهاند .نقش خال��ه دنا را خود من ب��ازي ميكنم .امیدوارم
این مجموعه آغازی باش��د برای تولید فیلمهای آموزش��ی در زمینه حفاظت از حیات وحش و
نهادينهكردن ارزشهاي آن در نسل نوپا و آيندهساز كشورمان ايران.

كارگاه آموزشی برگزار شده در روستای سلمان آباد ورامين

هنر زنان عشایری در خدمت حفاظت
افسانه احسانی

موسسهی آوای طبیعت پایدار

نمونهاي از صنايع دستي ساخته شده توسط عشاير

مناس��ب برای عبور دام و سرقت دام مشکالتی را برای این جامعه
ب��ه وجود آورده اس��ت .از طرفی تضادهای اصول توس��عه پایدار و
دامداری برنامهریزی و تصمیمگیری را برای عشایر پیچیده ساخته
است .در گذشته نقش زن عش��ایری در تولید فرآوردههای دامی،
صنایع دستی و اداره امور زندگی بسیار پراهمیت بود ولی تحوالت
گسترده درسبک زندگی بر جامعه عشایری نیز اثرگذار بوده است.
به عنوان مثال ،با این که س��اکنان روستای سلمانآباد ریشههای

 .1نمکدان :بافتهای است برای نگهداری و حمل نمک در ییالق .نمکدان در روستای سلمانآباد که اصالتا ریشه آنها به استان فارس برمیگردد با طرحی به نام تیرچین بافته میشود.
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ب��ه دنبال اجرای پروژه هنر برای حفاظت (ارتقاء معیش��ت جامعه
محلی با تکیه بر اکوتوریس��م از طریق صنایع دس��تی) با حمایت
بخش کمکهای کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی سازمان
ملل متحد ،موسسه آوای طبیعت پایدار با حمایت اداره امور عشایر
استان تهران و گروه همکاریهای منطقهای زنان خاورمیانه طرح
مشابهی را برنامهریزی و اجرا نمود .هدف طرح کاهش اثرات منفی
حضور دام در مراتع استان تهران به ویژه دشت الر از طریق ایجاد
معیش��ت مکمل برای زنان عشایری با تکیه بر مهارتهای آنها در
تولید صنایع دستی بومی کاربردی و قابل عرضه به بازار است .پس
از مش��ورت با کارشناسان اداره امور عش��ایری استان تهران و نیز
نماینده اتحادیه استان ،شهرس��تانهای مورد مطالعه تعیین شد.
سپس طی جلس��ات متعدد با نمایندگان تعاونیهای عشایری در
شهرستانهای مختلف ،روستاهای هدف مشخص شد .نمایندگان
تعاونیهای عش��ایری خانوادههایی را که هن��وز در زمینه صنایع
دس��تی فعال هس��تند شناس��ایی کردند و زمین��ه را برای حضور
تیم مطالعاتی فراهم س��اختند .در فاز اول این طرح با عکاس��ی از
بافتههای عشایر وضعیت موجود  27روستای قشالق عشایر مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج در قالب کتابی با عنوان نگاهی برصنایع
دس��تی عشایر استان تهران چاپ شد .در طی این مطالعه  43نوع
صنایع دستی شناسایی و ثبت شد .به گفته صاحبان آنها ،بسیاری
از ای��ن هنرها به علت عواملی ،از جمله فقدان ابزار و امکانات الزم،
ناتوانیهای جس��می بانوانی که هنوز ای��ن مهارتها را میدانند و
نبود انگیزه کافی برای احیای مجدد قابل تولید نیستند و بايد تنها
در موزهها نگهداری شوند .در فاز دوم ،پس از بررسیهای مختلف
و مقایس��ه پتانسیلهای زنان روستاهای مورد مطالعه و مشورت با
کارشناسان اداره عشایر روس��تای سلمانآباد ورامین انتخاب شد.
سپس کارگاههای آموزشی متنوع جهت تولید محصوالتی کوچک
و قابل عرضه برای انواع سلیقهها با استفاده از مواد اولیه طبیعی و

در دس��ترس زنان عشایر اجرا شد .در حال حاضر در مراحل نهایی
ط��رح فعالیت تیم اجرایی بر ارتقاء کیفیت محصول ،بازارس��ازی،
بازاریابی و یافتن شیوههای اثرگذار برای تقویت ارتباط میان هنر و
حفاظت از طبیعت و فرهنگ عشایر متمرکز است.
از چالشه��اي موجود بر س��ر راه اين طرح ميت��وان به اين موارد
اش��اره كرد :با توجه به این که اس��تان تهران محل اصلی زندگی
بس��یاری از عش��ایر منطقه نیس��ت مس��ائلی مانندکمبود بارش،
حساسیتهای زیستی ییالق الر( پارک ملی الر) ،نبود مسیرهای

عش��ایری دارند ،در حال حاضر عده بسیار محدودی از آنها زندگی
واقعی عشایری را تجربه میکنند .یادآوری ارزشهای بومی جامعه
و ایجاد باور ارزش��مند ب��ودن هویت عش��ایری فعالیتی زمانبر و
پرچالش است .به طوری که پیش از اجرای طرح به نظر میرسید
به علت حضور دام مواد اولیه برای تولید صنایع دس��تی به راحتی
در دس��ترس باش��د ،در صورتی که به گفته برخی از آنها بسیاری
عش��ایر برای چیدن پش��م گوس��فندان از کارگران افغانی کمک
میگیرند و متاسفانه تنها معدودی از زنان در ریسیدن پشم و رنگ
ک��ردن آن مهارت دارند .در ابتدای طرح انگیزه انجام فعالیتی این
چنینی و حضور فعاالنه و مسووالنه زنان روستا در جلسات چندان
پررنگ نبود .ازطرفی روش به کار گرفته ش��ده با شیوه تسهیلگری
و بهرهگیری از ایده ،خالقیت و هنر بومی خود آنها بر ایش��ان غیر
متعارف بود که باعث شد مدت زمان بیشتری برای اعتمادسازی و
جلب مشارکت آنها صرف شود .با توجه به این که روستای سلمان
آباد از جاذبههای گردش��گری برخوردار نیس��ت ،خرید مستقیم از
جامعه میزبان توسط گردش��گران امکان پذیر نیست و این امکان
تنها از طریق نمایش��گاهها و موارد مشابه به وجود میآید ،بنابراین
پایداری طرح به انرژیهای مضاعف نیاز دارد.
از دستاوردهاي اين پروژه ميتوان به حفظ و احیای هنرهای بومی
از جمل��ه احیای بافت اصیل تیرچین ،1ایجاد انگیزه و تقویت امید
در زنان عش��ایری ،یادآوری ش��یوههای اصیل زندگی عش��ایری و
افتخار به آن ،اش��تغالزایی و تولید درآمد ،ایجاد شور و اشتیاق در
زنان جهت انجام فعالیتهای گروهی و خلق هنرهای بومی ،ایجاد
فرصت برای بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات ارزش��ی مانند
اهمی��ت توجه به اصالت و هویت بومی عش��ایری و نیز حفاظت از
منابع طبیعی ،یادآوری ارزشهای فراموش ش��ده گذشته ،انتقال
تجربه از نس��ل گذش��ته به نس��ل جدید ،تقویت روحیه در زنان و
ایجاد تنوع در زندگی روزمره آنان اشاره كرد.

6

مستند
« َمم،
خرس سیاه
بلوچی»
مهدی چالنی
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مس��تند «مم  ،خرس سیاه بلوچی» را بر حسب تاثیرات اجتماعی
آن ش��اید بتوان نوعی مستند تحولگرا یا به عبارتی سینما وریته
( ) Cinema Veritéنامید .این نوع مستند یکی از مهمترین و در
عین حال تاثیرگذارترین اسلوبهای فیلم مستند به شمار میرود.
شروع این حرکت را میتوان در ساختههای «ژان روش» دانست
که از س��ینما در جهت پژوهشهای مردم ش��ناختی درباره مردم
آفریقا س��ود جست .فیلمهایی چون "س��رزمین جادوگران سیاه"
(" ،)1948شکار کرگدن" ( )1950-51و "ارباب دیوانه" ()1954
از این دس��ت محسوب میش��وند .اما مردم آفريقا لب به اعتراض
گشودند و در ابتدا او را به فروش فرهنگشان در دانشگاهها و دفاع
از منافع استعماری دولت فرانسه متهم كردند .در پاسخ به اتهامات
فوق «روش» روشی ابداع کرد که در آن به موازات فیلمبرداری یا
در پایان آن ،فیلمهایی را که برداشته بود به کسانی که از آنها فیلم
برداش��ته شده بود نشان میداد و آنها نگرش کارگردان را با اظهار
نظره��ای خود تصحیح میکردند« .روش» با ثبت واکنش و اظهار
نظر مردم بر روی فیلم ،از آنها در فیلم خود س��ود میبرد .چنین
روشی ،عالوه بر دستیابی به خلوص بیشتر در نمایش واقعیت ،به
آدمهای فیلم نیز این امکان را میداد که خویش��تن را از دریچهی
دید فردی بیگانه به تماش��ا بنشینند .موضوعی که به دگرگونی و
تصحیح شناخت آنها از خود نیز یاری میرساند.
«فرنان دان س��رو» فیلمس��از کانادای��ی نیز فیلم «س��نت ژرم»
( )1963را دربارهی ش��هر کوچکی به همین نام واقع در مونرئال
کانادا ساخت .مردم شهر در بازبینی صحنههایی که از آنها برداشته
ش��ده بود زبان به انتقاد گش��ودند و درباره آنها به بحث و گفتگو
پرداختن��د .به این ترتیب ،تولید فیلم زمینه را برای مش��ارکت و
تالش مردم این شهر فراهم ساخت.
به شیوهای مش��ابه ،در ساخت مستند «مم ،خرس سیاه بلوچی»
نی��ز تال 
ش به عم��ل آمد ت��ا بتوانیم با مح��ور ق��رار دادن مردم

بومی ،مس��تندی تهیه کنیم که هدف اصلی آن آش��نایی مردم با
ویژگیهای رفتاری ،نیازمندیها و زیس��تگاه خرس سیاه و نقش
خود آنها در حفاظت اس��ت .همچنین این فیلم تالشی است برای
برانگیختن مردم به بازاندیشی در فرهنگ سنتی تعامل با طبیعت
و حی��ات وحش ،و جا انداخت��ن ضرورت حفاظت پای��دار از این
گونهی جانوری به عنوان گونهای که به ش��دت در معرض نابودی
قرار دارد ،قدمهایی برداش��ته شود .برای پیش��برد اهداف مذکور
 5گروه به عنوان گروههای هدف برای مش��ارکت انتخاب ش��دند:
( )1مدیران و برنامهریزان اس��تانی و محلی )2( ،روحانیون و ائمه
جماعت )3( ،مردم محلی )4( ،معلمان و دست اندرکاران آموزش،
و ( )5دانش آموزان.
در روند اجراي اين پروژه با گروههای هدف صحبتشد و کوشش
به عمل آمد تا ،عالوه بر آگاهی یافتن از دیدگاههای آنان دربارهی
جانور مورد نظر ،به بیان اطالعاتی پرداخته ش��ود که زمینهس��از
تح��ول دیدگاه ای��ن افراد از جنبههای معن��وی و مادی دربارهی
موضوع حفاظت از حیات وحش خواهد بود.
در طول عملیات تصویربرداری ،همواره س��عی شد تا مردم محلی
و ب��ه ویژه روس��تاییان از دالیل و نیز کم و کی��ف اجرای پروژهی
تهیهی فیلم آگاه ش��وند .نتیجه بس��یار جالب بود .بسیاری از آنها
کنجکاو ماجرا و سپس خود درگیر ماجرای تهیه فیلم شدند .آنان
افرادی را پیدا كردند که برای یافتن خرس سیاه حاضر شده بودند
به تنهایی در کوهس��تان ،انتهای باغات یا خرابهها زندگی کنند،
روزگارش��ان را با خرما یا کش��ک بگذرانند و از هيچ نوع سختی
نهراس��ند .کمکم زمزمهها و صحبتهایی که در میان مردم بومی
جریان یافت حاکی از آن بود که خرس س��یاه به واس��طه توجهی
که آدمهاي خ��اص ،و البته از نظر آنها قابل تقدير ،به این حیوان
نشان میدادند از اهمیت و حساسیتی به مراتب بیشتر از گذشته
داستان دیدن
برخوردار شده است .رفته رفته مردم مشتاق پیگیر
ِ

خرس از س��وی ما شدند .گاهی که برای خرید به شهر میرفتیم،
برخی از مردم موضوع را جویا میش��دند و حتا با ما همدلی نشان
میدادند .البته در کمال تعجب بعدها فهمیدیم که به واس��طهی
کاری که ما انجام میدادیم ،وس��یلهای برای احساس غرور عدهای
از آنها فراهم شده است.
در طول مدت دو س��ال تصویر برداری ،رفته رفته ش��ناخت ما از
فرهن��گ ،خواس��تهها و نیازمندیهای منطقه نی��ز افزایش یافت
و اص��ول کاری ما جهتگی��ری بهتری یافت .به نظ��ر ما احترام
محس��وس و قابل لم��س به فرهنگ م��ردم و محوریت قرار دادن
باوره��ای بوم��ی و تالش در جهت آش��نایی آنان با خرس س��یاه
توانست در موفقیت این فیلم بسیار تاثیرگذار باشد.
به واسطهی ساخت این اثر ،تعداد زیادی از مردم برای نخستین بار
موفق به دیدن خرس س��یاه در زیستگاه طبیعی این جانور شدند.
این امر بر تغییر نگرش آنها نس��بت به این گونه جانوری بس��یار
تاثیرگذار بود .تجربه دیدن جانوری مانند خرس س��یاه ،که تا آن
زمان موجودی درنده و بس��یار خطرناک تلقی میشد ،به سادگی
و به س��رعت دهان به دهان میگش��ت و احتم��اال بر نگرش کلی
اعضای جامعه نسبت به خرسها نیز تاثیرگذار بوده است .در واقع
این مس��تند در تالش بوده است تا بتواند پیامی را از زبان بخشی
ازمردم برای س��ایر مردم ارائه دهد ،که از این حیث میتوان آنرا
یک تریبون مدرن و تاثیرگذار به شمار آورد.
در طول مدت اجرای پروژه ،یک فیلم داستانی کوتاه با محوریت
کودکان و نوجوانان با عنوان "خرس کوچولو" ،و دو مس��تند بلند
در مورد خرس س��یاه با عناوین «مم ،خرس س��یاه بلوچستان» و
«مم ،خرس س��یاه بلوچی» در جنوب ش��رق ایران س��اخته شده
اس��ت .اکنون س��عی داریم تا قسمت س��وم این فیل م مستند را با
استفاده از تجربیات ارزشمندي که طی فعالیتهای گذشته کسب
کردهایم آماده کنیم.

هنر ،رسانه
و
حفاظت از محیط زیست
دالرام عشایری

پوستر طراحی شده و اهدا شده از طرف قباد شیوا به مناسبت برنامهی "هنرمندان برای حفاظت از طبیعت" برای حمایت از پروژههای
پلنگ ایرانی و یوزپلنگ آسیایی در گالری گلستان ،بهمنماه 1391
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مقاالت علمی که در نش��ریات تخصصی علوم حفاظت محیطزیس��ت به چاپ میرس��ند اطالعات
متمرکز و آخرین دس��تاوردهای حفاظتی را از دانش��مندی به دانش��مندان دیگر و دانش پژوهان
حوزه زیست شناسی و حفاظت از طبیعت منتقل میکنند ،اما معموال پیامی برای مخاطبانی چون
عم��وم مردم ،سیاس��تگذاران ،حامیان مالی فعالیتهای حفاظتی و ذینفع��ان در بر ندارد .این در
حالی است که حفاظت از محیط زیست امری مختص یک گروه یا قشر نیست و به همان میزان که
دستاوردهای مثبت آن بر زندگی عموم جامعه تأثیر میگذارد ،پیشبرد آن نیز در گرو عزم عمومی و
مشارکت وسیع اعضای جامعه است .در عین حال ،اطالعاتی که به شکل وسیع و تحت عنوان محیط
زیست در اختیار عموم قرار میگیرند دراکثر موارد در ارتباط تنگاتنگ با مباحث انسانی این حوزه
ق��رار دارند و به طور کلی متمرکز بر آلودگیهای محیطی،
گرمایش زمی��ن و تخریب جنگله��ا ،دریاچهها و آبهای
زیرزمین��ی هس��تند .در ن��گاه جهانی حتی همی��ن اخبار
هم خس��تگی اطالعاتی ایجاد میکنن��د و در برخی موارد
مخاطبان عموم��ی را به بیتفاوتی س��وق میدهند .با این
همه ،هنوز بخشهای زیادی از مولفههای محیط زیست در
رس��انهها بازتاب کافی نمییابند و آنچه بر آنها میگذرد و
آنچه از حفظش��ان عاید زیستبوم و بشر میشود در دایره
آگاه��ی عموم��ی قرار نمیگیرد .از ای��ن رو در نگاه عام ،به
ویژه در کش��ورهای در حال توس��عه ،نگران��ی از تخریب و
پافش��اری بر ل��زوم حفاظت از زیس��تگاهها و حیات وحش
رویکردی احساس��ی یا تجملی قلمداد میشود و پرداختن
به آن الویتی پیدا نمیکند.
در دههه��ای اخی��ر به��ره گرفت��ن از هنر و رس��انه برای
ارتقای س��طح آگاهی عمومی از طریق عکسها ،گزارشها،
برنامهه��ای آموزش��ی و مس��تندهایی ک��ه مس��تقیما به
موضوعهای محیطزیستی و مباحث حفاظت میپردازند در
رس��انههای عمومی و فضاهای مجازی افزایش چشمگیری
داشته اس��ت .پدید آمدن رشتههای تحصیلی بینرشتهای
که ترکیبی از هنر ،علوم اجتماعی و تبلیغات هستند ،خود
بیانگ��ر لزوم اس��تمداد از مجموعه دانشه��ا و تواناییهای
ارتباط��ی ب��رای انتقال پیامه��ای محیطزیس��تی از جمله
در قال��ب هنر به آحاد جامعه اس��ت .موسس��هها و فعاالن
محیطزیس��ت نیز خود را بیش از پیش نیازمند اس��تفاده از ابزارهای اطالعرسانی عمومی یافتهاند و
تالش میکنند تا پیامهای حفاظتی را به کمک آن ابزارها به اقشار گوناگون جامعه برسانند.
موسس��هی حیات وحش میراث پارس��یان ،با ب��اور به ارزش و تاثیر فعالیته��ای فرهنگی و هنری
آگاهیبخش ،از چنین اقداماتی اس��تقبال کرده و با حمایت از س��اخت فیلم "سرزمین آب و آفتاب"
توس��ط مانی میرصادقی ،فیلم مس��تند "مم ،خرس س��یاه بلوچی" توس��ط مهندس مهدی چالنی،
انتش��ار کتابهای "فریاد یوزپلنگ" نوش��ته علی گلش��ن و "پرندهنگری در ایران" نوش��ته ش��هاب

چراغی و نوش��ین س��اطعی ،اجرای نمایش "دردسرهای یوزپلنگی" توس��ط انجمن یوزپلنگ ایرانی
در س��ه روس��تای همجوار زیستگاه یوز در استان سمنان و همکاری برای تهیه تقویم سال  ۱۳۹۲با
نقاش��یهای کودکان از گونههای در معرض انقراض ،سهمی در پشتیبانی از چنین فعالیتهایی در
کش��ور ایفا کرده است .عالوه بر این ،موسس��هی حیات وحش میراث پارسیان خود را ملزم به تهیه
فیلمهای مس��تند از پروژههای اصلی در حال اجرای خود میداند و به انتش��ار گزارش فعالیتهای
پروژههای خود در روزنامههای کثیراالنتش��ار میپردازد ( از جمله پروژه حفاظت از پلنگ ایرانی در
پارک ملی گلس��تان ،روزنامه اعتماد ،ش��ماره  ۵ ،۲۵۷۷دی  .)۱۳۹۱این موسسه با تهیهی خبرنامه
و برگزاری گردهماییهای عمومی تالش میکند تا نه تنها پاس��خگوی حامیان فعالیتهایش باش��د
ک��ه به جلب حمایت و نظر گروههای وس��یعتر نیز بپردازد.
از جمله با برگزاری گردهمایی س��االنه در دو س��ال
اخیر مبادرت به آگاهسازی کودکان و خانوادههایشان
کرده است.
متولیان و اعضای این موسس��ه بر این باورند که هنر
یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباط اجتماعی است
و هنرمن��دان هر کدام با هویت هنری خود س��همی
پررنگ در تاثیر بر نگرش جامعه دارند .این موسس��ه
توفی��ق همکاری با جمع��ی از هنرمندان نامدار ایران
را پیدا کرد ه اس��ت و از حمای��ت آنها برای حفاظت
از طبیعت ای��ران بهره میبرد .برگ��زاری برنامههای
فروش آث��ار هنری مانند برنامهای که در آبان 1390
ب��ه نفع حیات وحش ایران برگ��زار و در طی آن آثار
 11هنرمند به حراج گذاش��ته شد کوششی بود برای
دخی��ل کردن هنرمن��دان در حفاظ��ت و تاثیر آنها
ب��ر افکار عموم��ی ،که البته درآم��د حاصل از آن نیز
وس��یلهی اصلی تأمین بودجه پروژه های حفاظت از
طبیعت مؤسسه بوده است.
سال گذشته نیز نمایش��گاه آثار هنری  ۴۶هنرمند
نامدار در عرصههای نقاشی ،مجسمه سازی ،عکاسی
و کاریکاتور به پیشنهاد بهرام دبیری و مدیریت لیلی
گلستان در گالری گلستان در تاریخ  ۲۶بهمن ۱۳۹۱
برگزار شد .این نمایش��گاه بهانهای برای شکلگیری برنامه
"هنرمندان برای حفاظت از طبیعت" ش��د که جمعی از هنرمندان ایران را برای حفاظت از طبیعت
غنی این کش��ور گرد هم آورده اس��ت .این برنامه در صدد اس��ت تا در آینده با حفظ هویت حمایت
از طبیعت و به پش��توانهی هنرمندان کش��ور به فعالیتهای آگاه س��ازی و آموزش��ی خود در کنار
پروژههای میدانی حفاظت از تنوع زیستی بپردازد.
این مؤسس��ه همچنین زمینهسازیهایی را برای جلب حمایت هنرمندان عرصهی هنرهای نمایشی
انجام داده است که امیدواریم با پیگیریهای بعدی بتوان به تحقق آن دل بست.
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حفاظت از طبیعت و تنوع زیس��تی به طور تخصصی بر عهده کارشناس��ان این حوزه و گروههای
فعال در عرصه حفاظت از محیط زیس��ت است .افرادی از جامعه نیز یا به علت عالقه به طبیعت
یا بر اس��اس این باور که اثرات مثبت حاصل از حفظ تنوع زیس��تی به مرزهای مناطق حفاظت
شده محدود نمیشود و متوجه همگان است ،از گروههای فعال در عرصه محیطزیست حمایت
میکنند .در برخی کش��ورها چنین حمایتهایی جزیی از مس��ئولیتهای اجتماعی این افراد یا
ش��رکتها به حس��اب می آیند .در کشور ما هنوز تنها صنایع و ش��رکتهایی که به هر شکل به
محیط زیس��ت آسیب میرس��انند ممکن اس��ت خود را موظف به جبران تخریب بدانند و دیگر
گروهها خود را چندان مرتبط با طبیعت و مسئول در برابر آن نمیدانند.
برنامه "یک درصد برای زمین" ( )1%ffor the Planetحرکتی جهانی و پیش رونده اس��ت
که تا کنون در آن بیش از  ۱۰۰۰ش��رکت مش��ارکت یافتهاند و یک درصد از فروش خود را به
 ۳۰۰۰تشکل محیط زیستی معتبر هدیه میکنند .این برنامه تنها زمینهای است تا شرکتهایی
ک��ه حفاظت از زمین را وظیفهی خود میدانند با مجموعهای از س��ازمانهای مردمنهاد معتبر و
فعال آش��نا شوند و یک درصد از فروش ساالنه خود را برای کمک به فعالیتهای تشکل مردمی
مورد نظر خود تخصیص دهند.
به پیش��نهاد مهندس علی اکرمی ،مدیر عامل محترم شرکت خشکمانا و در پی عضو شدن این
شرکت در برنامهی "یک درصد برای زمین" به عنوان اولین سرمایهگذار ایرانی آن و برای حمایت
از فعالیتهای حفاظتی موسس��ه حیات وحش میراث پارس��یان ،این موسسه نیز از بهار ۱۳۹۲
اولین تشکل مردمنهاد ایرانی این برنامه شد .امیدواریم عضویت ما در این شبکه راهگشای دیگر
عالقهمن��دان طبیعت در هر حرفه و تجارتی در کش��ور باش��د و آنها را بی��ش از پیش در کنار
گروههای فعال عرصه حفاظت از طبیعت ایران قرار دهد.

موسسه حیات وحش میراث
پارسیان به برنامهی
« %1برای زمین»
میپیوندد

همکاری موسسه حیات وحش میراث پارسیان با باغ وحش ارم سبز
ورود دو فیل در باغ وحش ارم س��بز به نامهای مِهاری ،ماده  5س��اله ،و مِهاسِ ��ن ،نر  8ساله ،از
سریالنکا باعث شده است تا مسؤوالن باغ وحش به فکر تغییر و تحول در آن مکان بیفتند .این
تغییرات ش��امل بهبود جایگاه جانوران و طراحی تابلوهای جدید برای معرفی بهتر گونههاست.
باغ وحشها در همه جای دنیا پایگاههای مؤثری برای آشنا کردن مردم با فعالیتهای حفاظتی
به ش��مار میآیند .اگر از حیواناتش��ان در شرایط مس��اعدی نگهداری کنند و اطالعات ساده اما
مفیدی به مخاطبان برس��انند ،بازدیدکنندگان با گذراندن ساعتی شاد از دیدن موجودات زنده
با آنها بیش��تر آشنا می ش��وند و گاهی حتی آن قدر به بعضی از آنها عالقه پیدا میکنند که
مایل میش��وند تا به بقایشان در طبیعت کمک کنند .اما اگر باغ وحشها شرایط مناسبی برای
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ساکنانش��ان ایجاد نکنند ،ش��انس آش��تی با حیوانات و طبیعت را از بازدیدکنندگان میگیرند.
ب��ا باور به تاثی��ر این فضا بر نگرش عمومی نس��بت به طبیعت و جانوران و به پیش��نهاد دکتر
ایمان معماریان (دامپزشک مسؤول باغ وحش ارم سبز) ،موسسه حیات وحش میراث پارسیان
داوطلبانه در کنار باغ وحش ارم س��بز قرار گرفت تا در مرحله اول تعدادی از تابلوهای معرفی
گونهها را تا زمان ورود فیلها ( ۱۰خرداد  )۱۳۹۲آماده کند .این تابلوها شامل مطالبی دربارهی
ویژگیه��ا ،نقش��ههای پراکندگی ،وضعی��ت ،و فعالیتهای حفاظتی هر گونه اس��ت .تا به حال
تابلوهای گونههایی از جمله فیل آسیایی ،گراز ،گورخر ایرانی ،روباه ،گرگ ،کفتار راهراه ،اسبچه
خزری ،ش��تر دوکوهانه ،گربه جنگلی ،مرال و گورن زرد ایرانی ،با همکاری موسسه تغییر یافته
اس��ت و موسس��ه قصد دارد که برای همهی گونههای باغ وحش چنین تابلوهایی را آماده کند.
امیدواریم با این اقدام باغ وحش ارم س��بز در کنار بهبود وضعیت نگهداری حیواناتش اطالعات
مناس��بی در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد و به اس��تانداردهای جهانی نزدیکتر ش��ود .شما
میتوانید در هنگام بازدید از اعضای جدید باغ وحش ،یعنی فیلها ،تعدادی از تابلوهای جدید
نصب ش��ده را نیز مش��اهده کنید.
جایگاه فیلها و تابلوی جدیدشان .عکس از بهروز ناجی

