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م�شروع النمر الفار�سي يف �إيران
�آرا�ش قدو�سي� ،أمريح�سني خ .حميدي ،طاهر غديريان ،ديالرام �أ�شاعري ،علي ت .قا�شقائي
جمعية خطة لأجل لأر�ض,

#20.1, Feyziyeh st. Niavaran ave, Tehran, Iran. ghoddousi@plan4land.org

بينما يرتكز جل االهتمام يف �إيران على حمنة الفهد ال�صياد الآ�سيو ي) ،(Acinonyx jubatus venaticusاملهدد تهديدا حرجا ؛
تبقى جهود املحافظة على النمر الفار�سي ( ،(Panthera pardus saxicolorدون املطلوب بكثري .ي�شتهر هذا احليوان ب�أنه �أحد
�أكرب حتت �أنواع النمر العديدة وهو «القط الكبري» الوحيد الباقي الآن يف ايران بعد انقرا�ض النمر القزويني )(P. tigris virgata
والأ�سد الآ�سيوي ).(P. leo persica
�إىل ما قبل  40عاما ،كان املهتمني بالتنوع البيئي يف الدولة يعتربون النمر نوعا �شائعا ،بل و�آفة ،يف كافة �أنحاء �إيران .تنت�شر
النمور يف موائل متنوعة يف �إيران وحيثما وجدت كميات كافية من الطرائد ،با�ستثناء ال�سهول الوا�سعة والأرا�ضي املزروعة.
ت�صل تقارير متفرقة �سنويا عن �سرقة النمور للموا�شي ،مما يقود �إىل ت�سميم احليوان �سبب امل�شكلة �أو �إطالق النار عليه .مل
يتخذ ل�سوء احلظ �أي ن�شاط �صون حقيقي يف الدولة لهذا التحت-نوع «املهدد» والذي تخمن �أعداده بني  550-850فردا� .إن هذا
«النوع املحمي» (وفق قوانني دائرة البيئة) يواجه ا�ستئ�صاال �شر�سا يف مناطق ذات كثافة منخف�ضة ب�سبب الأخطار املتزايدة
على بقاءه من ال�صيد املبا�شر غري القانوين وت�شظي موائله وفقدان فرائ�سه.
يقوم «م�شروع النمر الفار�سي» واعتبارا من يونيو  2007بتن�سيق جهود البحث وال�صون للنمر يف �إيران بالتعاون مع خرباء �صون
دوليني وعلماء من �أنحاء العامل ،وجمعية خطة لأجل الأر�ض ،ودائرة البيئة يف �إيران.
�إن املوقع الطليعي مل�شروع النمر الإيراين هو حديقة بامو العامة يف جنوب �إيران والتي كانت موئال للنمر ملدة طويلة ،ولكنها
مقطعة الآن �إىل مقاطع ي�سيطر عليها الب�شر .قام امل�شروع ،يف خطوة �أوىل ،بتطبيق و�سائل علمية غريمتعدية لتقييم و�ضع النمر
يف بامو .مت منذ �سبتمرب � 2007إجناز �ستة �أ�شهر من م�سح مكثف با�ستخدام «فخاخ الكامريا» .مت التعرف على �سبعة منور
من خالل الأمناط الفريدة جللودها ،وقدرت الكثافة بقرابة  1.8فردا 100/كلم مربع� .إنه رقم �أكرب بكثري من ما �أظهرته
وعمان على الرتتيب  ،ولكنها
الدرا�سات ال�سابقة للنمر ال�شرقي (الأَمور) والنمر العربي ) (P.p. orientalis and nimrيف رو�سيا ُ
�أقل من التخمينات ال�سابقة لتواجد النمر يف بامو .يف خط مواز؛ �أجريت درا�سات علمية لآثار النمر (�آثار احلك� ،أثار الأقدام،
حتليل الف�ضالت ،الخ) وبو�شر يف ا�ستخدام الأ�شراك (املغويات).
�أ�صبح امل�شروع هذه الأيام �أكرث توجها �إىل ال�صون ويت�ضمن توعية للجمهور يف القرى املحيطة ،وبرامج لرفع الوعي لدى الأجيال

�صورة � :2صورة من فخ كامريا للنمر �سريو�س  ،ذكر النمر الفار�سي امل�سيطر يف حديقة بامو الوطنية.
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الأ�صغر ،بل والقيام بحمالت يف املدن جلذب االنتباه �إىل النمر
الفار�سي� .إن ربط حدائق احليوان التي ت�ضم النمر الفار�سي داخل
�إيران وخارجها �سي�ساعد يف ن�شاطات حمالت التوعية العاملية� .إن
اخلطر البالغ الذي يهدد احلياة الفطرية الأو�سع يف بامو هو العدد
الكبري من حاالت ال�صيد غري القانوين مقارنة باملحميات الأخرى
يف �إيران .لقد كانت الأعداد الكبرية من حوادث املواجهات بني
ال�صيادين غري القانونني وحرا�س احليوان ،وكذلك انعدام
احلوافز للحرا�س �سبني لإن�شاء «وديعة النمر الفار�سي» بني
املجتمعات املحلية يف بامو واحلرا�س� .سيتم عقد دورات تعليمية
�أ�سا�سية عن التنوع البيئي حلديقة بامو ،و�صون احلياة الفطرية
فيها ،وال�سياحة البيئية �إليها بالتعاون مع منظمات عاملية� .إن
تزويد الوديعة ب�أدوات وتقنيات ال�صون احلديثة وتقدمي مكاف�آت
للقب�ض على ال�صيادين غري القانونيني هما عن�صران �أ�سا�سيان
يف امل�ستقبل وهي بحاجة لدعم خمتلف ال�شركاء.
بعد ت�صنيف بيانات و�ضع النمر وحتديد �أهداف ال�صون املبدئية
للم�شروع� ،سيتم �إعداد خطة ال�صون الطويل الأجل للنمر
الفار�سي يف حديقة بامو الوطنية وم�صادقتها من قبل الأطراف
املختلفة ،كما �سنقوم خالل ال�سنة القادمة ب�إ�ضافة مواقع �أخرى
�إىل م�شروعنا ونحن بالت�أكيد نرحب بتعاون املنظمات والأفراد
املهتمني.

تقدير:

ن�شكر ب.هـ .كيابي ،و ب.ف .داري�شوري ،وهـ .زهرابي (مدير
التنوع الأحيائي ،مكتب فار�س يف دائرة البيئة) لدعمهم للم�شروع.
.نقدم امتناننا �أي�ضا �إىل فريق جمعية خطة لأجل لأر�ض
قدّم الدعم املايل للم�شروع من قبل متربعني �إيرانيني ،وهبة من
م�ؤ�س�سة  ،Rufford Small Grantsاململكة املتحدة.

�صورة  :1منظر طبيعي منوذجي حلديقة بامو الوطنية ،تظهر كريقا
�.أعلى قمة تلة و�آثار حك النمر� ،أكرث العالمات �شيوعا لتواجد النمر
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