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سلول درمانی
محی ط زیست

حال پلنگها خوب نیست
مطالعهای جدید نشان میدهد برخالف باور پذیرفتهشده
وضعیت پلنگ در جهان رو به وخامت است
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پلنگها بهخاطر مهارتشــان در تطبیقپذیری و زندهماندن در هر شرایطی شناخته میشوند؛
علی رنجبران
پیشفرضی که باعث شده اســت زیستشناســان و حفاظتگراها فرضکنند این حیوانات
بهطورنســبی در شرایط مناسبی بهســر میبرند .اما نتایج مطالعهای که در ژورنال تخصصی  PeerJکه یک ژورنال دسترسی آزاد و داوری همترازدر
زیستشناسی و علوم پزشکی است،منتشر شده است ،نشان میدهد پلنگها از سال  ،1750یعنی پیش از انقالب صنعتی تابهحال تقریبا 75درصد
زیستگاهشان را از دست دادهاند .در آنزمان پلنگها در 35میلیونکیلومترمربع از زیستگاههایشان در آفریقا ،خاورمیانه و آسیا حضور داشتند ،اما این
مطالعه نشان میدهد این میزان درحالحاضر به  ۸/۵میلیونکیلومترمربع کاهش یافته است .این مطالعه از سوی  14متخصص به نمایندگی از  15دانشگاه
و موسسه ازجمله انجمن جانورشناسی لندن ،انجمن حفاظت حیاتوحش ،انجمن یوز ایرانی ،نشنالجئوگرافیک و موسسه پانترا انجام شده است .این
مطالعه برای اولینبار بهمنظور مطالعه وضعیت پلنگ در سطح جهانی و برای هر 9زیرگونه پلنگ انجام شده است و ستایش محققان را بهدلیل دامنه
وسیع تحقیقات و جزئیات فراوانش برانگیخته است.

پلنــگ درحالحاضر در لیســت قرمز
 IUCNیا اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
با داشــتن سه زیرگونه در لبه مرز انقراض و
دو زیرگونــه در خطر انقراض بهعنوان گونه
در نزدیکــی تهدیــد ()Near threatened
نحــال
طبق هبنــدی شــده اســت .ب اای 
اندرو بی اســتین ،یکی از نویسندگان مقاله
و عضــو متخصصان گربهســانان ،IUCN
معتقد است که متخصصان گربهسانان این
اتحادیه تاحدی براســاس نتایج این مطالعه
والبته عوامل دیگر پیشــنهاد میکنند رده
حفاظتی پلنگ بهطورکلی به آســیبپذیر
( )Vulnerableتغییر کند ،این رده به این
معناســت که پلنگ به تالشهای حفاظتی
بســیار قوی نیاز دارد .لوک هانتر ،رییس و
افســر حفاظت موسسه پانترا ،میگوید این
مطالعــه این موضوع را روشــن میکند که
بســیاری از گونههای شاخص حیاتوحش
جهان بهزودی منقرض خواهند شد« :مسیر
آنها یکسان است ،شــیرها و ببرها زودتر
از پلنگها ناپدید میشــوند ،اما روند برای
پلنگها هم به همان صورت است ».درست
مانند شیرها ،پلنگها هم ازسوی فعالیتهای
انسانی تهدید میشوند ،فعالیتهایی مانند
تخریب زیستگاه ،شکارشدن طعمههایی که
پلنگ برای حیاتش به آنها وابســته است
توسط انسان ،کشتن انتقامجویانه بهدست
گلهداران ،تجارت غیرقانونی پوست و اعضای
پلنگ و شــکار تروفه (.)Trophy hunting
شــکار تروفه به معنی شــکار حیوانات آزاد
در حیــات وحش با هدف بازی و کســب
افتخار اســت .محققان برای تهیه نقشــه
قبلی و فعلی زیســتگاه پلنگهــا از ۶هزار
داده ثبتشده از ۲هزار و  500نقطه و هزار

و  300منبع اســتفاده کردند .نتیجه نشان
داد زیستگاه پلنگها در مجموع چیزی بین
 63تا 75درصد آب رفته اســت ،اما مسئله
وخیمتر این است که از بین 9زیرگونه فقط
سه زیرگونه 97درصد از زیستگاههای فعلی
پلنگ را اشغال کردهاند .سه زیرگونه پلنگ
عربی ،پلنگ شــمال چیــن و پلنگ آمور
فقط 2درصد زیستگاهها تاریخیشان را در
اختیار دارند.
JJکمتوجهی به پلنگ
در بخشهای عمدهای از آســیا شامل
جنــوب شــرق آســیا و خاورمیانه پلنگ
تقریبا ناپدید شــده است و فقط 17درصد
از زیســتگاههای این گربهســان بزرگ در
این منطقه حفاظت شــده است .حتی در
مناطقی که پلنــگ هنــوز تقریبا حضور
گســتردهای دارد ،زیســتگاههای آنهــا
بهوســیله فعالیتهای انســانی به قطعات
جدا و کوچکتری تقســیم شده است .این
موضوع به نوشــته محققان برای این چند
زیرگونه که فقط چندتکه زیستگاه در اختیار
دارند ،وضعیت چندان مناسبی نیست .این
بررســی در مجموع میگوید باید چندین
منطقه بزرگ حفاظتشــده و مســیرهای

زیستگاه پلنگها در مجموع چیزی
بین  63تا 75درصد کوچک شده،
اما مسئله وخیمتر این است که از
بین 9زیرگونه فقط س ه زیرگونه
97درصد از زیستگاههای فعلی پلنگ
را اشغال کردهاند

عبورومــرور بین این مناطــق برای پلنگ
درنظرگرفته شــود تا این موجودات بتوانند
بین این مناطق رفتوآمد کنند ،موضوعی
که بــه بقای این حیوان کمک خواهد کرد.
دکتر استین ،از گروه متخصصان گربهسانان
 ،IUCNمیگوید ابزارهایی که طی 10سال
گذشته پدید آمدهاند ،نحوه نگرش و ردیابی
این گربهسان پنهانکار را تغییر داده است:
«روشهــای جدیــد در توانایی مــا برای
نگونه،
تآوردن اطالعاتی درباره ای 
ب هدســ 
انقالبــی ایجاد کــرده اســت» .بااینحال
محققان هنوز هیــچ تحقیق قابلاعتمادی
از بزرگی جمعیت پلنــگ در جهان ندارند
و این مطالعه برای چنین تخمینی تالشی
تشناســان
نکرده اســت .بااینحال زیس 
حیاتوحش کماکان تعداد پلنگها را بسیار
بیشتر و از دو همتای بزرگ دیگرشان یعنی
شــیر و ببر برآورد میکنند .فیلیپ هنشل،
جستوجوگر برنامه شــیر موسسه پانترا،
میگوید« :بزرگتریــن تهدید در مقیاس
جهانی برای پلنگها کمتوجهی و اطالعات
کم دربــاره آنهاســت ».او ادامه میدهد:
«هیچکس واقعا اهمیتی برای پلنگها قائل
نیست چون فرض بر این است که جمعیت
آنها زیاد و گسترده است ».این بیتوجهی
حتی در تحقیقات علمی هم دیده میشود،
از 330مقالهای که بینهای سالهای 2000
نها
تا  2015نوشته شده است65 ،درصد آ 
مربوط به دو زیرگونه است ،سه زیرگونه تنها
پنج مقاله تحقیقی را به خودشان اختصاص
دادهانــد .دکتر هنشــل میگوید« :ســه
زیرگونهای که در لبه مرز انقراض هســتند
ج ســال آینده برای همیشه از
احتماال تا پن 
طبیعت محو میشوند».
www.daneshmandonline.ir
instagram:@daneshmandmag
telegram:@daneshmandmag
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در سراسر جهان پلنگها ( )Panthera pardusتا 75درصد زیستگاههایشان را از دست دادهاند

گسترش تاریخی زیرگونههای پلنگ

پلنگ آمور ()P.P. orientalis

در معرضخطرترین زیرگونه در
قسمتهای شرق دورچین ،روسیه و
شبهجزیره کره وجود داشت.
پلنگ چینی ()P.P. japonensis

این پلنگ زمانی در شمال و مرکز
چین دیده میشد.
پلنگ اندونزی ()P.P. delacouri

در سراسر جنوب شرق آسیا پراکنده
بود.

پلنگ آفریقایی

پلنگ جاوه ()P.P. melas

()P.P. pardus

محصور در جزیره جاوه و یکی از دو
زیرگونه جزیرهای پلنگ است.

پلنگ هندی ()P.P. fusca

در سراسر شبهقاره هند وجود داشت.

پلنگ سریالنکا ()P.P. kotiya

زیرگونه پلنگ که فقط در جزیره
سریالنکا دیده میشد.

پلنگ ایرانی ()P.P. saxicolor

در سراسر قفقاز و غرب آسیا دیده میشد.
پلنگ ایرانی بزرگترین زیرگونه پلنگ است.

 JJزیستگاه باقیمانده براساس زیرگونهها

پلنگ جاوه پلنگ اندونزی پلنگ چینی

گستردهترین زیرگونه
پلنگ است و تقریبا در
همه قاره آفریقا به استثنای
صحرا دیده میشد.
پلنگ عربی ()P.P. nimr

کوچکترین زیرگونه پلنگ است و فقط
در شبهجزیره عربی دیده میشد.

پلنگ آمور پلنگ سریالنکا پلنگ ایرانی پلنگ هندی پلنگ عربی پلنگ آفریقایی

 JJزیستگاه فعلی

 6زیرگونه فقط 3درصد زیستگاه
فعلی را در اختیار دارند

نیازمند توجه تحقیقاتی
کمترین توجه به برخــی از زیرگونههای
در لبه مرز به انقراض پلنگ منجر میشود.

از مطالعات به سه زیرگونهای توجه میکند
که تقریبا 98درصد زیستگاهشان را از دست دادهاند
مطالعات منحصر به سه زیرگونهای است
که 97درصد زیستگاههای فعلی را در اختیار دارند
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محمد صادق فرهادینیا
در حال انجام مراحل
نصب گردنبند ماهوارهای
روی یکی از پلنگهای
پروژه

چیزهای کمی
از پلنگ ایرانی میدانیم

ضعف تجهیزات و مطالعات سیستماتیک دقیق وضعیت حفاظتی
و تعداد پلنگ ایرانی را در هالهای از ابهام قرار داده است
بخشی از مقالهای که در قسمت قبل دربارهاش نوشتیم بهوضعیت زیرگونه پلنگ ایرانی
 Panthera pardus saxicolorمیپــردازد و با همــکاری محمدصادق فرهادینیا و
همکارانش در پروژه پلنگ ایرانی که ازســوی انجمن یــوز ایرانی و واحد تحقیقات حفاظت
حیاتوحش دانشگاه آکسفورد در پارک ملی تندوره اجرا میشود ،به نگارش درآمده است .این
پروژه در شمال شرقی ایران و از سال  1392کار خود را آغاز کرده و تالش میکند تا پرسشهای
جدی درباره زیستشناسی و رفتار پلنگ ایرانی را در برخی از مناطق حفاظتشده ،بهخصوص
پارک ملی تندوره پاسخ دهد .با همکاری اداره کل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی ،در این
پروژه از پیشــرفتهترین ابزار و فناوری موجود در دنیا بهره گرفته شده و تابهحال پنج پلنگ
دراینمدت زندهگیری و مجهز به ردیاب ماهوارهای شدهاند .محمدصادق فرهادی نیا ،مدیر این
پروژه ،درحال انجام پایاننامه دکتریاش در رشته جانورشناسی در دانشگاه آکسفورد است.
بههمین مناســبت با او درباره این مطالعه و همینطور وضعیت پلنگ ایرانی ،آنچه دربارهاش
میدانیم و راهکارهای حفاظت از بزرگترین زیرگونه پلنگ در جهان گفتوگویی داشتیم:

در مقالهای که با همکاری شما نوشته
شــده ،آمده است که پلنگها تقریبا
دوسوم زیستگاهشــان را نسبت به
دوران قبل از انقالب صنعتی از دست
دادهاند .این متوســط برای کل جهان
ذکر شــده بود .در ایــران وضعیت
زیستگاهی اینگونه چطور است؟ اصال
اطالعات تاریخی مناســبی داریم که
بتوانیم وضعیت زیستگاه این گونه را
نسبت به گذشته حدس بزنیم؟

درواقــع اطالعات تاریخــی ما خیلی
کامل نیســت و به ایــن بازمیگردد که
مثال افراد مسن میگویند ما اینجا پلنگ
دیدهایم یا در مناطقی سابقه دیدهشدن
پلنــگ به کرات ذکر شــده اســت .در
میانگین جهانی پلنــگ چیزی بین 65
تا 75درصد محدوده زیســتی ســابقش
را از دســت دادهاســت ،اما وقتی روی
زیرگونههایی مثل پلنگ ایرانی در غرب
آســیا که از افغانســتان و ترکمنستان و
بخش عمدهای از ایــران و کمی از عراق
و قفقاز و ترکیه پراکندگی دارد ،متمرکز
ترفتن
ییابیم که این ا زدس 
یشویم درم 
م 
زیستگاه تقریبا 85درصد است.
www.daneshmandonline.ir
instagram:@daneshmandmag
telegram:@daneshmandmag
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در خود ایران وضعیت چطور است؟

برای ایران عددی محاســبه نکردیم ،چون
این پژوهش بــرای زیرگونه بــوده و زیرگونه
فراتر از سطح ایران اســت ،اما بهنظر میرسد
ایران وضعیتش بهتر اســت ،شاید بتوان گفت
ناامنترین محــدوده پلنگ در دنیــا از لحاظ
تعارضهای نظامی و نبود ثبات سیاسی همین
محدوده پلنگ ایرانی در غرب آسیاست.
در مقاله شما دســتهبندیهایی از منظر
طبقات  IUCNیا اتحادیه جهانی حفاظت از
طبیعت بر برخی زیرگونههای پلنگ اعمال
شده است .از نظر این دستهبندیها وضعیت
زیرگونههای مختلف پلنگ چطور است؟

از نظــر  IUCNدرحا لحاضــر ســه
زیرگونــ ه پلنــگ در آســتانه انقــراض
( )Critically Endangeredقرار دارند .یکی
زیرگونه پلنگ عربی است که شاید  200عدد
از آنها در طبیعت باقی مانده باشــند ،بخش
عمــده جمعیت این زیرگونه در یمن اســت
که آنجا هم جنگ اســت .بعد پلنگ آمور در
محدوده مرکزی کره شمالی و چین و روسیه
اســت که شاید کمتر از  60عدد از آنها باقی
مانده باشــند و زیرگونه درآستانه انقراض هم
پلنگ جاوه است که کمتر از  250عدد از آنها
در طبیعت باقی ماندهاند.
دســتهبندی دیگــر درمعرضخطــر
( )dEndangeredاســت کــه یکــی از ایــن
درمعرضخطرها پلنگ ایرانی است و جمعیتی
که از آن برآورد میشود و بهطور رسمی گفته
شده است چیزی حدود  550تا  850عدد است،
اما واقعا دقیق نمیدانیم تعــداد پلنگ ایرانی
چقدر است و این یکی از بزرگترین مشکالت
است ،یعنی هیچ توافقی درباره جمعیت پلنگ
در ایران وجود نــدارد .این یکی از پایهایترین
سواالتی است که باید درباره یک گونه پرسیده
شود و جوابی داشــته باشد .در مقالهای که ما
بخشی از آن را کار کردهایم سعی شده است به
سواالتی پایهایتر نظیر اینکه «کجا بوده؟ کجا
هست؟ و چقدر زیستگاهش تغییر کرده است؟»
پاســخ داده شود .اما سوال مهمتر کماکان این
است که ما واقعا چند تا پلنگ داریم؟
بر اســاس آمار میدانیم در ایران هفتهای
یک پلنگ کشــته میشود ،یعنی سالی حدود
 50پلنگ .با درنظرگرفتن تعداد  550تا 850
پلنگ در مقیاس ملی ،تاکید میکنم در مقیاس
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ملی 50 ،تا از  850تا رقمی نیست که حیوان را
به انقراض بکشاند.
یعنــی  50تا از  850تهدید محســوب
نمیشود؟

تهدید هســت ،ولی نه خیلــی جدی و در
ســطح ملی .بنابراین باز هم این سوال مطرح
میشــود که ما واقعا ساالنه چهتعداد پلنگ از
چهتعداد کل جمعیت را از دست میدهیم .شما
در نظر بگیرید واقعا ممکن است جمعیت پلنگ
مــا چیزی حدود  200تا 300عدد باشــد .آن
وقت  50تا رقم بســیار بزرگی است و جمعیت
را بهسوی انقراض میکشاند .مسئله دیگر هم
این اســت که تعداد پلنگهای ازدســترفته
در کل ایــران بهصورت همگن نیســت و اگر
در محدودهای بیــش از 15درصد از بین برود،
طبیعتا جای نگرانی جــدی برای آن محدوده
وجود خواهد داشت
ازدســترفتن جمعیت پلنگ در کدام
مناطق بیشتر دیده میشود؟

طبیعتــا جاییکــه بیشــتر پلنــگ دارد.
درحالحاضر حدود 90درصد تلفات پلنگ در
جایی است که برآورد میشود حدود 60درصد
جمعیت پلنگ را میزبانی میکند؛ جاهایی مانند
حوزه خراسان ،زاگرس و البرز .البته یک تفاوت
جالــب در این میان وجــود دارد ،ما در حوزه
خراسان عمده تلفاتمان نرهای جوان و نرهای
پیر هســتند ،درحالیکه در البرز و زاگرس به
کرات توله و ماده بالغ از دست میدهیم.
دلیل این مسئله به حفاظت بازمیگردد؟

بله؛ این تفاوت سیستماتیک نشان میدهد
در حوزه خراســان پارکهــای ملی و مناطق
حفاظتشده تا حد بسیاری عملکرد و کارایی
مناسبی دارند .دلیلش هم این است که پلنگ
حیوان قلمروطلبی اســت و نرهای جوان و پیر
مجبورند از قلمروی نرهای بالغ قدرتمند خارج

بر اساس آمار در ایران هفتهای یک
پلنگ کشته میشود ،یعنی سالی حدود
 50پلنگ .با درنظرگرفتن تعداد
 550تا  850پلنگ در مقیاس ملی،
 50تا از  850تا رقمی نیست که
حیوان را به انقراض بکشاند

ی از این مناطق بیــرون میآیند
شــوند .وقت 
طبیعتا انسان و جاده و معدن و هزاران گرفتاری
دیگر باعث مرگ حیوان میشود ،اما آن بخش
زایای جمعیت همچنان امن است ،چون داخل
پارک ملی قرار دارد که با وجود همه کمبودها
همچنان کارکرد نسبتا خوبی دارد ،ولی وقتی
در حوزه زاگرس یا شــمال ماده بالغ از دست
میدهیم یعنی پارک ملیها کارشان را درست
انجام نمیدهنــد .معموال ماده برای زادوولد به
بهترین ،امنترین و پرطعمهترین منطقه میرود
که متاسفانه شکارچیها به آنجا راهیافتهاند.

در کدام مناطق ایــران جمعیت پایدار و
زایای جمعیت وجود دارد؟

یکی از مســائل بســیار مهم این است که
اساســا چه تعریفی از جمعیــت داریم .یعنی
جمعیت مستقلی که خودش زایا و پایدار است
و طبیعتا گاهی برایش مرزهای جغرافیایی در
نظر میگیریم تا اســتقاللش را بهنوعی تعریف
کنیم ،این مشــکل را ســالها برای یوزپلنگ
داشــتیم و تصــور میکردیم یوزپلنگ ســه
جمعیت اصلی در ایران دارد ،اما بعد مشخص
شد نیمی از یوزهایی که در ایران طی پنج سال
گذشته شناسایی شدند بین دو تا پنج منطقه
حفاظتشده را طی کردهاند.
یعنی مشــخص شــد یوز در ایران یک
زیستگاه دارد نه سه زیستگاه؟

دقیقا .حاال این اتفاق برای پلنگ هم افتاده و
یکی از پلنگهایی که ما به آن ردیاب ماهوارهای
متصل کردیم تابهحال  6منطقه حفاظتشده
در ایران و ترکمنســتان را طی کرده است که
امکان دارد این تصور را بهوجود بیاورد که تعداد
زیــادی پلنگ داریم درحالیکه ممکن اســت
اینها پلنگهایی باشند که در مناطق مختلف
جابهجا میشوند .بیشتر مطالعات درباره پلنگ
در ایران در مناطق پراکنده مرکزی مانند بم و
شیراز و بافق و کرمان یا در نواحی شمال شرقی
ایران مانند گلستان یا تندوره بوده است و درباره
سایر مناطق اطالعاتی در دست نیست.
چه اتفاقی باید بیفتد تا جمعیت این
گونههای ارزشــمند شناســایی شود،
چون ظاهرا این مشــکل حتی در مورد
یوزپلنگ که در موردش خیلی جدیتر
کار میشــود هم وجود دارد .الزمه این
شناسایی چیست؟

ما مهمتریــن ابزاری که برای شناســایی

جمعیت پلنگ داریم دوربینهای تلهای است.
با این وســیله عکس پلنگها گرفته میشود و
از روی خالهای منحصربهفردشــان شناسایی
میشــوند .مسئله این است که ما دوران بسیار
دشواری را بهخاطر تحریمها طی کردیم ،چون
اینها تجهیزاتی هستند که بهسادگی به ایران
وارد نمیشوند و با پنج دوربین نمیتوان فهمید
که در یک منطقه چند پلنگ زندگی میکند،
ما برای هر منطقه حداقل  40تا  50دوربین نیاز
داریم که هزینه بســیار زیادی است .هیچوقت
هم سازمان محیطزیست این سرمایهگذاری را
انجام نداده است .برای موسسههای خصوصی
هم خرید دوربینی به قیمت 100میلیو نتومان
که درنهایت درصدی از آن ازبینمیرود هزینه
باالیی اســت .در حقیقت این سوالی است که
سازمان محیطزیســت باید به آن پاسخ دهد،
زیرا مهمترین شاخصی که نشاندهنده عملکرد
یــا کارکرد مثبت یا منفــیاش بوده جمعیت
حیوانات و روند کاهشــی یا افزایشی آن است.
اگر ندانیم جمعیتمان درمورد گونههای مختلف
چقدر بوده و چقدر شــده ،چطور میخواهیم
قضاوت کنیم که عملکردمان مثبت بوده یا نه؟
پس شاید ســازمان محیطزیست اصال
تمایلی به مشخصشدن واقعی این تعداد
نداشــته باشــد ،چون در این وضعیت
عملکردش همیشــه در هالهای از ابهام
باقی میماند و نمیتــوان با دالیل واقعی
عملکردش را نقد کرد.

نه؛ واقعا فکر نمیکنم اینطور باشد ،آنها
هم میخواهند بدانند ،اما کار بســیار دشواری
اســت .کاری که میشــود کرد این است؛ ما
حداقــل در  200نقطه از ایــران پلنگ داریم
و چــون نمیتوانیم همهجــا را دوربینگذاری
کنیم و محدودیتهای فنی هــم وجود دارد،
پــس حداقل  10تــا  15منطقــه را بهعنوان
منبع سرشــماری کنیم ،مثل مناطقی که در
آن از زایابودن جمعیت پلنگ مطمئن هستیم.
میتوانیم این مناطق را بهصورت دورهای پایش
کنیم تا حداقل بدانیــم پلنگ در برخی جاها
حالش خوب است.
همانطور که گفتیــد پلنگ را نمیتوان
محدود به منطقه خاصی دانست ،در چنین
مطالعه یا سرشماریای نباید این اشتراکات
زیستگاهی در نظر گرفته شود؟

دقیقــا بایــد در نظر گرفته شــود .ببینید

تصویری از یک نمونه پلنگ ایرانی
که با دوربین تلهای ثبت شده است

پلنگ یک موجود پنهانکار اســت و ما آن را
ی دیده نمیشود مجبوریم در
نمیبینیم و وقت 
موردش دســتبهدامن حدس و تخیل شویم،
این بزرگترین آفــت حفاظت از حیاتوحش
اســت .درحقیقت فقط ســه منبع اطالعاتی
قابلاتکا وجود دارد که میشــود براســاس آن
درمورد حیواناتــی مانند پلنگ و یوزپلنگ که
دیده نمیشــوند صحبت کرد .این سه منبع یا
دوربین تلهای است ،یا اطالعات ژنتیکیای که از
سرگین این حیوانات استخراج میشود یا نصب
ردیاب که از همه مهمتر ،سختتر و پرهزینهتر
است .برای شناسایی حیوانات و مشخصشدن
این حدومرزهــا و اشــتراکات و رفتار حیوان
هیچراهی بهجز ردیاب وجود ندارد .اصال بدون
این ردیابها شناســایی رفتار و زیستگاه این
حیوانات یک شــوخی بزرگ است .من شخصا
بهعنوان کســی که 15ســال اســت بهدنبال
گربههای بزرگ این ســرزمین بودهام ،معتقدم
چیزی که در این دو سال پس از نصب ردیاب
فهمیدهایــم با اطالعات قبلی مقایسهشــدنی
نیست و یک دنیا متفاوت است .بگذارید مثال
سا دهای برایتان بزنم؛ ما در این دو سال حدود
 6پلنگ را ســالم گرفتیم و بــه آنها ردیاب
نصب کردیم .در این پروژه بهمدت یک ســال،
کل سیستم تلهگذاریمان برای گرفتن پلنگ،
درگیر مفهوم غلطی بود که از شــکارچیهای
قدیمی به ما رســیده بــود .آنها به ما گفتند
برای گرفتن پلنگ باید الشهای را در یک گونی
بگذارید تا بگندد و بعد روی زمین بکشیدش تا
آثارش باقی بماند و بعد آن را گوشهای بگذارید
تا پلنگ به سراغش بیاید .بعد از یک سال پلنگی

را دیدیم که از فاصله 10متری الشــه و آثارش
روی زمین گذشــت و متوجه الشه نشد ،چرا؟
چون متوجه شدیم پلنگ بویایی بسیار ضعیفی
دارد و این حیوان یک شــکارچی تیزبین است
نه شــکارچی بویا .ما در این یک سال بیهوده
تالش کردیم ،درحالیکه باید الشــه را آویزان
میکردیم .این ماجرا به ما نشــان داد هیچچیز
از پلنگ نمیدانیم.
یک مورد دیگر در مقاله شما این است
که بخش عمــدهای از جمعیت پلنگها
بهخاطر ازدســتدادن زیستگاهشــان
ازبینرفتهانــد .عد دورقــم این موضوع
مشخص اســت؟ یعنی میدانیم قبل از
انقالب صنعتی چه تعداد پلنگ داشتیم و
حاال چ ه تعداد پلنگ وجود دارد؟

نه؛ هیچچیــز نمیدانیم .یکــی از روشها
این است که تخمین بزنیم قبال چقدر بودهاند.
مساحت زیستگاههای قدیمی را دربیاوریم و در
تراکم پلنگ در زیســتگاه ضرب کنیم ،اما یک
مسئله در اینجا این است که در خاورمیانه تراکم
پلنگ در واحد ســطح بهشدت پایینتر از باقی
نقاط دنیاست .در منطقه بافق یزد که پرطعمه
است ،به تراکم  ۱/۵فرد در هر 100کیلومترمربع
رسیدیم .شما در بوتسوانا یا هند تراکمی در حد
 15فرد در همین مساحت را دارید.
این امر بهخاطر کمتربودن طعمه نیست؟

مسئله این اســت که ما در اکوسیستمی
زندگــی میکنیم کــه کمتولیدتــر از مناطق
دیگــر اســت ،مثــا در هند بیــن خانههای
مردم تراکم پلنگ چهار تــا پنج پلنگ در هر
 100کیلومترمربع اســت ،این عــدد معادل
www.daneshmandonline.ir
instagram:@daneshmandmag
telegram:@daneshmandmag
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سـوژه محی ط زیست
دوبرابــر تراکم پلنگ در پارک ملی گلســتان
اســت .درحقیقت این موضوعات به ما نشــان
میدهد هرچند اینگونه پراکنش گستردهای
دارد ،امــا در هرجا مانند گونهای متفاوت رفتار
میکند و نمیتوانیم آنچیــزی را که در هند
یا آفریقا درباره پلنگ به دســت آمده است ،در
مورد کشورمان هم درســت فرض کنیم .این
یکی از چالشهای ما با سازمان محیطزیست
بــرای اخذ مجوز بــرای زندهگیری پلنگ بود؛
آنها میگفتند برای چه میخواهید اینکارها را
انجام دهید ،ما هم میگفتیم اصال مهم نیست
که صدها مقاله درباره پلنگ چاپ شده است،
درباره ایران چه میدانیم؟
در مقاله شــما آمــده درحالحاضر
بهصورت رســمی و قانونــی 17درصد
زیســتگاه پلنگ در جهان حفاظت شده
است .این رقم درمورد ایران چقدر است؟

این رقم درمورد ایــران بین  25تا 30درصد
است ،اما موضوع اصلی این است که پلنگ بیشتر
حیوانی کوهزی است و کوه محل تامین آب است.
طبیعتا هرجا آب باشد برای انسان هم بسیار مهم
اســت ،بنابراین عمال این امکان وجود ندارد که
هرجا پلنگ هســت حفاظتشــده اعالم شود و
لزومی ندارد همه مناطقی که پلنگ دارند ،پارک
ملی باشد .پلنگ میتواند نزدیک انسان زندگی
کند ،مسئله این است که مردم پلنگ را نکشند.
یعنی بــرای حفاظــت از پلنگ باید
تعارضات را از بین برد.

بله؛ چون هرروز فشــار بر منابع طبیعی
بیشتر میشود و باید بتوانیم همین چیزی را
که امروز باقیمانده است حفظ کنیم .بنابراین
ما نباید همهچیز را تســلیم کنیم ،یعنی باید
تعدادی از مناطق اصلی را حفظ کنیم و بهدور
از دسترس انسان و بکر نگهشان داریم .چند
عامــل در تعریف این مناطق مهم هســتند.
بهعنوان نمونه ،دگرگونیهای ژنتیکی .یعنی
اگرجایی تنوع ژنتیکی متفاوتی دارد حتما باید
حفظ شود ازآنجاکه تنوع ژنتیکی بسیار مهم
اســت اکثر مناطقی که تنوع ژنتیکی باالیی
دارند امروزه به مناطق حفاظتشــده و پارک
ملیها تبدیل شدهاند اما اگر این تنوع ژنتیکی
هنوز در مناطق حفاظتشده قرار ندارد نباید
از آن ناامید شــد .پلنــگ میتواند آنجا هم
زندگی کند و ایجاد مناطق حفاظتشده تنها
مکانیزم حفظ پلنگ نیست.
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یا سگ یا پلنگ

حذف سگهای ولگرد از زیستگاه پلنگ سایه یک تهدید
جدی را از سر بزرگترین گربهسان ایران دور میکند
در گفتوگویی که با محمدصادق فرهادینیا داشتیم به این موضوع اشاره شد که یکی از
پلنگهایی که در پروژه پلنگ تندوره با گردنبند تحتنظر بوده حدود 15سگ ولگرد را
بهعنوان طعمه شکار کرده و عادت شکار ســگ در دیگر پلنگها هم دیده شده است .این
موضوع نگرانیهایی را ایجاد کرده اســت ،زیرا ســگها حامل ویروســی هستند که برای
گربهسانان بزرگ بسیار مرگبار است .برای آگاهی بیشتر درباره این موضوع بهسراغ دکتر ایمان
معماریان رفتیم .او دامپزشک حیاتوحش ،دامپزشک ارشد باغوحش تهران و مرکز بازپروری
پردیسان و همکار پروژه پلنگ تندوره است که مطالعاتی درباره خطرات سگهای ولگرد برای
گربهسانان بزرگ ایران در غالب پروژه پلنگ تندوره انجام داده است.

شما درباره نقش سگهای ولگرد
در بهخطرافتادن بقــای پلنگ در
محدوده زیستگاهی پلنگ در شمال
شرق ایران تحقیقی انجام دادید .چرا
به فکر انجام این تحقیق افتادید و
نتیجه تحقیق چه بود؟
بهطورکلــی ســگهای ولگرد در
محیطهای مختلف معضالت متفاوتی
ایجاد میکند .درمورد زیســتگاههای
حیاتوحش مسئله اصلی این است که
سگها متعلق به این محیطها نبودند
و ما انسانها بهدالیل مختلف آنها را
وارد این محیطها کردهایم .این حضور
مشکالتی نظیر انتشــار بیماریهای
مختلف یا لطمه مســتقیم به جمعیت
حیاتوحــش ایجاد میکنــد .لطمه
مستقیم مثل کشتهشدن یوزپلنگها
از سوی ســگهای چوپانی است که
تابهحال باعث تلفات فراوانی در جمعیت
محدود یوز ایرانی شده است .درمورد
نشخوارکنند ههاوعلفخواران وحشی
هم دیده شده است که با تشکیل گله
اقدام به شــکار میکنند و به جمعیت

حیاتوحش آســیب میزنند .در کنار
اینها مشکل بزرگتری ایجاد میکنند
و آن بیماریهای مختلفی اســت که
سگها میتوانند عامل انتشار آن بین
گربهسانان بزرگ باشــند .یکی از این
بیماریها دیســتمپر ()Distemper
است .عامل این بیماری ویروسی است
ب هنــام Canine distemper virus
متعلق به خانـ�واد ه �Paramyxovir
 idaeکه همان خانوادهای اســت که
ویروسهای عامل بیماریهای سرخک
و اوریون انسانی هم در آن دسته قرار
دارند .ابتدا تصور میشــد این بیماری
فقط مختص ســگهای جوان است که
عالئم تنفسی ،عصبی و گوارشی ایجاد
میکند و ویروس کشندهای است.
اما گذشــت زمان نشــان داد این
ویروس فقط مختص سگسانان نیست
و در حیاتوحش هم مشکالتی ایجاد
میکند .در ســال  2000این ویروس را
از گربهســانان بزرگ جدا کردند .این
ویروس باعث تلفات بســیار زیادی در
شــیرهای آفریقایی در سرنگیتی و در

ببرهای سیبری شــد .عامل اصلی ناقل
بیماری سگهای ولگرد هستند ،سگهای
جوانتر معموال با درگیری تلف میشوند
و آنهایی که زنــده میمانند بهعنوان
ناقل ویروس باقی میماننــد .البته این
ویروس ،ویروس چندان مقاومی نیســت
و خارج از بدن میزبان مدتزمان زیادی
فعــال نمیماند ولی گربهســانان بزرگ
مانند پلنگها ســگ را شکار میکنند و
این اتفاق میتوانــد بهراحتی بیماری را
به آنها انتقال دهد که برای گربهســانان
بزرگ بسیار کشنده است .گفته میشود
جمعیتهایی که در یک نقطه زیر 20عدد
هستند ،بهاحتمال  60درصد میتوانند بر
اثر این بیماری منقرض شوند .این بیماری
در گربهسانان بزرگ عالئمی شبیه بیماری
هاری خاموش ایجاد میکند و حیوان کامال
آرام میشود.
نتایج تحقیق شما درمورد شیوع این
بیماری در ایــران چه بود و چه کاری
انجام دادید؟
کاری که ما انجــام دادیم برای یافتن
شیوع بیماری بود .متاسفانه مشخص شد
میزان خطر برای پلنگها بسیار باالست.
ما از ســگهای ولگرد و گلــهای که در
نزدیکی زیستگاه پلنگ در اطراف پارک
ملی تندوره بودند نمونهگیری کردیم.
از چند ســگ نمونهگیری شــد و
نتیجهاش چه بود؟
از  88ســگ نمونهگیری شد و این
نمونهها با دو کیت االیزای مختلف IGM
و  IGGکــه آنتیبادیهای بلندمدت و
کوتاهمدت را در بدن حیوان نشان میدهد
آزمایش شد .نتیجه برای آنتیبادیهای
بلندمدت 46درصد و کوتاهمدت 88درصد
بود که درصد آلودگی بسیار باالیی است.

هرچند ما به عوامل خطر متعددی برای
انقراض پلنگ فکر میکنیم ،اما شــاید
تابهحال به ایــن عامل فکر نکرده بودیم
و اگر حتی حفاظت هم بهدرســتی انجام
شود این عامل خطر میتواند با وجود همه
تمهیدات مثبت باعث انقراض پلنگ ایرانی
شود.
راهحل این مسئله چیست؟
در زیســتگاههای حیاتوحــش
سگهای بدون صاحب باید حذف شوند،
سگهایی هم که صاحب دارند باید تا جای
ممکن از زیستگاه دور نگاه داشته شوند و
بهطور مرتب پایش شده و واکسینه شوند.
این مسئله درست مثل ماجرای دامهای
اهلی اســت ،یعنی همانقدر که دامهای
اهلی بــرای نشــخوارکنندگان کوچک
خطر بیماریهــای مختلفی مثل طاعون
نشــخوارکنندگان کوچک و تب برفکی
دارند ،ســگهای گله حتی با صاحبشان
نباید وارد زیستگاه حیات وحش شوند.
عالوهبراین سگهای اهلیای که صاحب
دارند ،باید ســالیانه علیــه این ویروس
واکسینه بشوند.
آیا درحالحاضر واکسیناســیون

مخصوص این ویروس در ایران انجام
میشود؟
متاسفانه در ایران برای مناطق مهم و
زیستگاههای حیاتوحش خیر .این یکی
از بیماریها و مشکالتی است که سگها
انتقال میدهند .ما درحالحاضر بیشتر از
10مورد در پارک ملی خجیر ،سرخهحصار
و ورجیــن نمونههای قوچ و میش و کل و
بز داشتیم که به بیماری Coenurosis
و مخصوصا  Coenurus serialisمبتال
بودند ،این یک بیماری انگلی اســت که
در مغز نشخوارکنندگان کیست تشکیل
میدهد و اولین گزارشش را حدود هشت
یا  9ســال پیش داشتیم ،اما االن بیشتر
از 10مورد با نشــخوارکنندگانی روبهرو
شدیم که به دالیلی زمینگیر شده و توان
حرکتی نداشــتند .این حیوانات به مرکز
بازپروری پردیسان منتقل شدند و متوجه
شــدیم دچار این بیماری هستند .این
هم بیماریای اســت که سگها ناقل آن
هستند و بهعلت وجود تعداد زیاد سگ
در این مناطق رخ میدهد .اینها تنها دو
نمونه است و سگها میتوانند بیماریهای
مختلفی را به حیاتوحش منتقل کنند که
گونههای مختلــف حیاتوحش به آنها
بسیار حساس هســتند .در نتیجه نباید
در زیستگاههای حیاتوحش سگی وجود
داشته باشد.

دکتر ایمان معماریان در حال بررسی
وضعیت پلنگ بیهوش شده در پروژه
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