دستاوردهاي موسسه در سالي كه گذشت
«حيات وحش ميراث پارسيان» براي طبيعت ايران
بهمنماه 1931
دوستان عزيز مؤسسهی حيات وحش ميراث پارسيان،
در سالی که گذشت ،با وجود شرايط سخت اقتصادی ،موفق به کسب
دستاوردهای مهمی شديم که البته بخش بزرگی از بودجهی آن از طريق
کمکهای مالی جمعآوری شده در برنامهی مزايدهی آثار هنری به نفع حيات
وحش ايران در آبانماه  1931تأمين شد .در خردادماه  ،1931طی مراسمی
با حضور اعضا و خيرين هميشه در صحنهی مؤسسه ،کمکهای مالی بيشتری
جمع کرديم .اين کمکهای مالی به ما امکان داد تا در انتشارات و
پروژههای اجرايی و پژوهشی خود سرمايهگذاری کنيم .به عنوان مثال،
اولين فاز پروژهی پلنگ پارک ملی گلستان پايان يافت و گزارش آن نيز
منتشر شد .همچنين با حمايت مالي گروه صنعتی بارز هماکنون پروژهی
خرس سياه آسيايی در حال اجرا است و در آينده ممکن است از پروژههای
ديگری چون برنامهی حفاظت از يوزپلنگ آسيايی نيز پشتيبانی کند .با
پشتيبانی بنياد حيات وحش ايران ) ،(PWFپروژهی تعيين وضعيت گوسفند
وحشی الرستان را به ثمر رسانديم .پروژهی حفاظت از دلفين بينی بطری در
آبهای اطراف جزيرهی هنگام در خليج فارس نيز توسط دفتر کمکهای کوچک
برنامهی عمران سازمان ملل در تهران  UNDP SGP/GEFحمايت شد .گروه
پارسآنالين نيز که از حاميان اصلی ما به حساب میآيد ،همواره در بقای
موسسه و پروژههايمان سهيم بوده است .ضمنا جا دارد از کمکهای
بیشائبهی مؤسسهي حسابداری و حسابرسی تدوينکو که امور حسابداری
مؤسسه را بهطور افتخاری انجام میدهد قدردانی کنيم.
اين پروژه در سال  1933آغاز شد و شامل برگزاری کارگاههای آموزشی
برای قايقرانان در زمان اوج حضور گردشگران و نيز برای ساير افراد
مرتبط از جمله اعضای شوراهای روستايی بود .عالوه بر آن ،بروشورها و
مطالب آموزشی مناسب در اختيار قايقرانان و گردشگران قرار گرفت .در
پی اين فعاليتها ،تعاونی قايقرانان تشکيل شد و مسئوليت کنترل و
ّل
بازرسی قايقرانان در آبهای جزيرهی هنگام را بر عهده گرفت .فاز او
اين پروژه در زمستان سال  1931پايان يافت و اين تعاونی هماکنون تحت
نظارت فرمانداری استان هرمزگان به فعاليت خود ادامه میدهدSGP/GEF .
نيز برای فاز دوم اين پروژه منابع مالی تخصيص دادند که البته اين
بودجه بايد هم زمان به دو پروژهی دلفين و پروژهی ژئوپارک قشم پس از
ارائه پروپوزال توسط مؤسسهی حيات وحش ميراث پارسيان اختصاص يابد.
در اين راستا مانی ميرصادقی ،مستندساز برجسته حيات وحش فيلمی از
دلفين جزيرهی هنگام تهيه و آن را به مؤسسه اهدا کرد.

ّل پروژهی حفاظت پلنگ در استان گلستان در اواخر سال 1931
فاز او
پايان يافت .مراحل اجرايی اين پروژه با توجه به سوابق علمي و كاري
به مؤسسهی طرح سرزمين که يکی از سازمانهای غير دولتی فعال در عرصهی
محيط زيست است سپرده شد .مؤسسهی حيات وحش ميراث پارسيان عالوه بر
تأمين مالی پروژه ،مديريت و پايش پروژه را نيز بر عهده داشت .الزم
به ذكر است چنين مطالعهای برای نخستين بار در ايران صورت گرفته
است .از مهمترين دستاوردهاي اين پروژه ميتوان به دستيابی به برآورد
ّی گلستان اشاره كرد .نتايج مطالعات
جمعيت پلنگ ايرانی در پارک مل
ّی زندگی
حاکی از آن است که بين  39تا  23قالده پلنگ در اين پارک مل
میکنند .اين مطالعه همچنين امکان شناسايی عوامل تهديد کنندهی بقای
ّل در بهار سال  1931منتشر
پلنگ را فراهم کرد .گزارش پايانی فاز او
شد .فاز دوم اين پروژه نيز آغاز شده است که طی آن تأثيرات جوامع
ّی بررسی و از مردم برای مشارکت در
محلی بر حيات جانوران در پارک مل
حفاظت اين گونه دعوت به همکاری خواهد شد .بوم کلبهی ترکمن از
ّی از شرکت
ّ پروژه بود .آقای رضا توکل
ّل در محل
حاميان تدارکاتی فاز او
شيشهی پارس حمايت مالی قابل توجهی از اين پروژه به عمل آورده است،
و شرکت روغن زيتون مينودشت نيز در اجرای فاز دوم اين پروژه نقش
مهمی خواهد داشت .آقای پرهام ديباج ،مستندساز حيات وحش ،در حال
ّی گلستان است.
تهيهی فيلمی در مورد وضعيت پلنگ در پارک مل
هدف مؤسسه از اجرای پروژههای تحقيقاتی برنامهريزی اصولی و علمی
برای پروژههای حفاظتی است .اين نوع تحقيقات برای اجرای برنامههای
دت مديريتي ضروری هستند.
ميدانی و يا برای برنامهريزی طرحهای بلند مّ
در مطالعهی ديگری که در نوع خود منحصر به فرد است قوچ و ميش
الرستان ،که از کوچکجثهترين گوسفندهای وحشی دنيا به حساب میآيد ،در
زيستگاهش مطالعه شد .اين زيستگاه با مساحت  2 360 031هکتار ،جنوب
استان فارس ،شرق استان هرمزگان و بخشهايی از استان بوشهر را در بر
میگيرد .با توجه به نتايج اين مطالعه ،حدود  011رأس قوچ و ميش در
مناطق حفاظتنشده و حدود  511رأس در مناطق حفاظتشده شناسايی شدند.
يافتههای اين مطالعه نيز نشان میدهد که آيندهی اين گونه در خطر است
ّا -
و نياز مبرم به حفاظت دارد .اجرای اين پروژه به سه مجري مجز
مؤسسهی طرح سرزمين ،کانون محيطبان و آقای بيژن درهشوری -واگذار شد.
مديريت پروژه بر عهدهي مؤسسهی حيات وحش ميراث پارسيان بود و بودجهي
آن از طرف بنياد حيات وحش ايران تأمين شد.
پروژهی خرس سياه آسيايی ما بر روی زير گونهی بلوچی اين جانور که در
ايران و پاکستان زندگی میکند متمرکز است .اين جانور در شرايط زيستی
به زندگی ادامه میدهد .خشکسالی شديد در
دشوار مختص به زيستگاهش
استانهای کرمان ،هرمزگان و سيستان و بلوچستان حيات اين گونهی منحصر
به فرد را تهديد میکند .اين پروژه بيشتر به بقای اين گونه در دراز
ّلين فاز اين پروژه برآورد جمعيت خرس سياه در اين
دت توجه دارد .او
مّ

مناطق توسط دوربين تلهای بود .پيشتر ،هيچ منطقهی حفاظت شدهای به
عنوان زيستگاه خرس سياه ثبت نشده بود ،ولی يافتههای اين پروژه به
ما اين امکان را داد تا مناطق حفاظتشدهی بحرآسمان ،کوهشير ،سنگمس و
پناهگاه حيات وحش زرياب به عنوان زيستگاههای حفاظتشدهی خرس سياه
ثبت كنيم .گروه صنعتی بارز که بخشی از هزينههای اين پروژه را تقبل
کرده ماهيانه  311 111تومان برای انجام اين پروژه میپردازد .کتابی
از مجموعهی "جانوران در خطر انقراض ايران" به قلم آقای علی گلشن با
موضوع خرس سياه آسيايی منتشر خواهد شد که به عنوان وسيلهای برای
اطالع رسانی در راستای اهداف پروژه چاپ خواهد شد .همچنين ،فيلمی از
خرس سياه در زيستگاه طبيعيش توسط آقای مهدی چالنی در دست توليد است.
ما در صدديم تا حمايت گروه صنعتی بارز را برای چاپ و توليد اين اثر
جلب کنيم .مؤسسهی حيات وحش ميراث پارسيان قصد دارد تا در اماکن
تبليغاتی هواپيمايی ماهان که متعلق به سازمان توسعهی کرمان است يک
کمپين تبليغاتی برای حفاظت از خرس سياه آسيايی راه اندازی کند.
اولين شماره از مجموعه کتابهای "جانوران در خطر انقراض ايران" به
نام "فرياد يوزپلنگ" در تابستان  1931منتشر شد .اين کتاب به قلم
آقای علی گلشن و به سفارش مؤسسهی حيات وحش ميراث پارسيان تهيه شده
است .زبان آن فارسی است و متنی از خالصهی داستان کتاب به زبان
انگليسی به آن افزوده شده است .اين کتاب وضعيت يوزپلنگ در ايران را
بيان میکند ،گونهای که بسيار کمياب و تنها بازماندهی يوزپلنگ
آسيايی به شمار میآيد .مخاطبان اصلی اين کتاب کودکان و نوجوانان
هستند ،دبستان دخترانهی آفتاب آذرين  1111جلد از اين کتاب را برای
حمايت از مؤسسه و يوزپلنگ آسيايی خريداری و بين دانشآموزان مدرسه
توزيع کرد .گروه صنعتی بارز و  UNDP/SGPعالقهی خود را برای حمايت از
چاپ دوم اين کتاب اعالم کردهاند ،با اين هدف که کتاب در بين جوامع
ّی حاشيهنشين زيستگاه يوزپلنگ و شرکتکنندگان در کارگاههای مربوط
محل
توزيع شود.
چند پروژهی اجرايی نيز در قالب برنامههای مؤسسه انجام شده است .در
منطقهی حفاظت شدهی گنو با احداث چند آبشخور بر آن شديم تا تأثيرات
ّب خشکسالی را تخفيف دهيم .اين آبشخورها سبب میشوند تا حيات وحش
مخر
برای جستجوی آب کمتر به دامنههای پست منطقه روانه شود و در نتيجه
کمتر در تيررس شکارچيان قرار گيرند.
در فروردين  ،1931با هماهنگیهايی که ميان مؤسسهی حيات وحش ميراث
پارسيان و چند مؤسسهی پژوهشی در آمريکا به عمل آمد 19 ،نفر از
دانشگاهيان و پژوهشگران حوزهی محيط زيست به آن کشور سفر کردند.
آنان در اين بازديد علمی از مؤسسهی اسميتسونين ،دانشگاه کاليفرنيا
در ايرواين (بخش محيط زيست) ،دانشگاه ايالتی نيومکزيکو و چند پارک
ّی و پناهگاه حيات وحش ديدار کردند.
مل

ما سعی بر اين داريم تا در کنار مؤسسات و بنيادهای ديگر ،با
برگزاری کارگاه يا با شرکت در همايشها دانش و اطالعات خود را به
اشتراک بگذاريم .در سالی که گذشت ،طی يک همکاری با بنياد اميد مهر
که هدفش بهبود وضعيت زنان جوانی است که در شرايط دشوار اقتصادی و
اجتماعی قرار داشتهاند ،در قالب  5کارگاه سفرهايی يک روزه به پارک
ّی خجير در نزديکی تهران برنامهريزی کرديم.
مل
سه شماره از خبرنامهی حيات وحش ايران در سال جاری چاپ شد .اين
خبرنامه شامل اخبار جاری حيات وحش و حفاظت در ايران است .مقاالت و
ّفی فعاليتهای حفاظتی در ايران و از جمله پروژههای
اخبار آن به معر
مؤسسه میپردازد .الزم به ذكر است وب سايت جديد مؤسسه با چهره و
خصوصيات جديد به همان آدرس قبلی تا آخر دیماه راهاندازی خواهد شد.
در يک پروژهی جديد قصد داريم رابطهی شکار و حفاظت را بررسی و ضوابط
و شرايطی که به موجب آن شکار مديريت شده میتواند در خدمت حفاظت از
طبيعت قرار گيرد را مشخص کنيم .در حال حاضر بيشتر اطالعات مورد نياز
جمعآوری شدهاند ولی برای پردازش و حصول نتيجه به زمان بيشتري نياز
ارائهی روشی نوين برای
است .طرح ديگري كه قصد تدوين آن را داريم
مديريت مناطق حفاظت شده است که در صورت تصويب ،در قالب مشارکت در
مديريت مناطق حفاظتشده اجرا خواهد شد .پروپوزالی را به اين منظور
برای منطقهی حفاظتشدهی پرور به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه
کردهايم.
ّر از حمايت و عالقهی شما
با تشک
مؤسسهی حيات وحش ميراث پارسيان

