
   ییآسا وزپلنگی حضور ثبت منظور به يا تله يها نیدورب يفناور يریبکارگ

 آباد عباس وحش اتیح پناهگاه در گوشتخواران ریسا و

  چکیده

 و النهرین بین در آن از دهمان جا بر تصویرهاي نخستین و گردد می باز پیش سال هزار 4 حداقل به یوز با انسان آشنایی سابقه

 & Sunquistجستند ( می بهره شکار در سان گربه این توانایی از نیز اولیه هاي تمدن حتی که دهند می نشان، قفقاز

Sunquist 2002.( در آن از پس و شد شروع باستان مصر هاي فرعون دربار از احتماالً که آموز دست هاي یوز تصاحب 

 گرجستان و ارمنستان، آذربایجان به وسطی قرون در، گرفت اوج چین و هند، پاکستان، روسیه نوبج، افغانستان، خاورمیانه

 آن از جانور این نمودن رام با نیز چادرنشینان، نقاط برخی در حتی و نداشته تشریفاتی جنبه تنها یوز از استفاده. رسید امروزي

  ). Guggisberg 1995گرفتند ( می بهره شکار در

 دیگر شکلی خود به انسان با یوز همراهی، گسترده صنعتی و کشاورزي هاي فعالیت آغاز و انسانی جوامع مگیرچش رشد با

 آسیا ویژه  به و آفریقا در یوز پراکندگی نقاط از بسیاري در چشمگیري تغییرات باعث یوز به معاصر انسان خصمانه نگاه. گرفت

 سرتاسر در ). یوزDurant et al. 2008داشت ( دنبال به را پذیر بآسی سان گربه این جمعیت نزولی پرشتاب سیر و شد

) و Sunquist & Sunquist 2002شد ( رو روبه طعمه چشمگیر کاهش و زیستگاه تغییر و نابودي با خود حضور محدوده

 شمار به راندا دام سوي از تهدید یک عنوان به اغلب، کردند می زندگی شده حفاظت مناطق شبکه از خارج در که یوزهایی

  ). Laurenson 1994، Caro 1994شدند ( می کشته سرعت به و رفته می

 حضور محدوده تمام از، یقین به نزدیک طور به جانور این امروزه و بوده تر وخیم بسیار گذشته قرن در آسیایی یوز سرگذشت

 انقراض ). اینNowell & Jackson 1996است (  شده حذف، شد می مرکزي و غربی آسیاي از وسیعی نقاط شامل که خود

 کشور در جانور این هاي بازمانده آخرین نسل چنان هم نیز پیش سال ده حدود تا، است مانده متوقف ایران در تنها که گسترده

 دانسته قالده 50 تا 40 از تر کم جانور این تعداد، غیر رسمی آمارهاي و ها گزارش برخی در حتی و کرد می تهدید شدت به را

  شد. یم

 خطر در شدت به سان گربه این به غیردولتی و دولتی نهادهاي  توجه افزایش با خورشیدي هشتاد دهه اوایل در، خوشبختانه

، آمور پلنگ کنار در، کماکان جانور این هرچند. باشد شده متوقف آسیایی یوز جمعیت کاهش روند که رسد می نظر به، انقراض

) در فهرست سرخ سازمان Critically Endangeredاي در آستانه انقراض (عنوان گونه با نجها سانان نادرترین گربه از یکی

سال گذشته، نیمه شرقی ایران آخرین سنگرگاه  20). طی IUCN 2010رود ( می شماربه  بین المللی حفاظت از طبیعت
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سان، سمنان، یزد، تهران، استان مرکزي و هاي کویري کرمان، خرادر بیابانهاي آسیایی بوده است و حضور آنها تنها  یوزپلنگ

نمایند (فرهادي نیا و جورابچیان  ها زیست می یوز در این استان 100تا  70تایید شده و گمان بر این است که امروزه اصفهان 

1390.(  

لنگ، میزبان گردد که در کنار یوزپ آباد، مهمترین زیستگاه یوزپلنگ در استان اصفهان محسوب می پناهگاه حیات وحش عباس

باشد (اکبري  هاي معمولی، شنی و شاه روباه و... می هایی چون کاراکال، گربه شنی، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، گرگ، روباه گونه

ها و مطالعات متعدد صورت گرفته، همچنان وضعیت  ). با این حال، به رغم داشتن چنین تنوع باالیی از گونه1390و جاللپور 

  ها بطور دقیق مشخص نشده است.  نهجمعیت و پراکنش گو

برآورد فراوانی و قضاوت در مورد جمعیت حیات وحش، بخصوص گوشتخواران بزرگ جثه همواره در میان کارشناسان، محل 

اي پیدا  هایی که امروزه در دنیا براي برآورد فراوانی گوشتخواران کاربرد گسترده هاي جدي بوده است. یکی از تکنیک بحث

امکان شناسایی در سطح افراد را  "نشاندار"باشد. در این روش، جانوران  صید مجدد می- استفاده از روش صید نموده است،

) و از آنجا که الگوي خالدار بدن یوزپلنگ در میان افراد مختلف منحصربفرد و در Karanth & Nichols 2002دهند ( می

توان با گرفتن عکس از افراد مختلف آنها را  )، میCaro & Durant 1991باشد ( سرتاسر زندگی آنها ثابت و بدون تغییر می

 Kellyشود، آنها را دنبال و پایش کرد ( هاي مختلف از آنها گرفته می شناسایی نموده و بر اساس تصاویري که در طول زمان

ایز کننده هستند و از همین هاي بارز و متم ها داراي الگوهاي پوستی پیچیده و فاقد ویژگی ). البته متأسفانه یوزپلنگ2001

باشد  رو، مقایسه آنها نیازمند صرف زمان طوالنی بخصوص در حالتیکه تصاویر از کیفیت چندان باالیی برخوردار نباشند، می

)Kelly 2001شود که در هر ایستگاه، دو دستگاه دوربین در برابر یکدیگر قرار داده شود تا هر دو طرف جانور  ). توصیه می

)، ولی به دلیل وسعت باالي مناطق و تعداد پایین دوربین، استفاده از یک Karanth & Nichols 2002ثبت گردد (نشاندار 

  ). O’Brien et al. 2003آورد ( دوربین شانس گرفتن تصویر از افراد بیشتري را فراهم می

است. در علم حفاظت و  ییایآس لنگوزپی تیاندازه جمع نیتخم رانیاي در ا تله يها دوربین يکاربردها نیاز مهمتر یکی

آن  یتیآن گونه و روند جمع تیاي شناخت اندازه جمع حفاظت از هرگونه يبرا يریگ میتصم يو حش مبنا اتیح تیریمد

شود  می انیکه بر اساس مشاهدات و گزارشات ب یاتیبا حدس رانیرا در ا وزی تیهاست جمع گیرد و از آنجا که سال مبنا قرار می

اي به صورت  تله يها چون استفاده از دوربین ینینو يها که با روش دهیرسد موقع آن فرا رس شود، به نظر می زده می نیتخم

  .میکن دایرا پ ایدر دن ییایآس وزی تیاز جمع يتر قیاندازه دق کیستماتیس
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است. این منطقه  بوده  ایران در یوز هاي یکی از زیستگاه زمره در همواره، هاي گذشته آباد طی سال پناهگاه حیات وحش عباس

 حائز بسیار آن در مستمر حفاظتی هاي برنامه اجراي که است کشور در کلیدي و حیاتی مناطق معدود این از به عنوان یکی

است. با این حال، حضور این جانور در این منطقه کمتر  ایران مرکزي کویرهاي در آسیایی یوز بقاي ضامن حتی و اهمیت

 هاي سال آباد در اي متناسب با وسعت عباس هاي تله براي بکار گیري فناوري دوربین کافی توجه عدم به ست. نظرمستند شده ا

این منطقه نیازمند اجراي یک برنامه پایش وضعیت یوزپلنگ و همچنین سایر گوشتخواران با  که رسد می نظر به، گذشته

ان پس از نزدیک به یک دهه حفاظت از آن، ارزیابی مناسبی از روند باشد تا بتو اي می هاي تله استفاده از فناوري دوربین

 این از آمده  دست به نتایج که است هاي شاخص آن با تأکید بر یوزپلنگ و سایر گوشتخواران ارائه نمود. امید پراکنش گونه

 را بلندمدت حفاظتی هاي برنامه ادامه و ساخته آشکار را ایران در یوز از ما هاي نادانسته از اي گوشه، مشابه مطالعات و پژوهش

  سازد. هموارتر، یوز هاي زیستگاه سایر و منطقه این در
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