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گزارش اجمالی در مورد وضعیت و حفاظت از پلنگ ایرانی در سرتاسر کشورهای محدوده پراکندگی آن

خالصه :این گزارش اجمالی توسط گروهی از کارشناسان به رهبری روسای مشترک
گروه تخصصی گربهسانان اتحادیه بینالمللی حفاظت طبیعت ) (IUCNبرای دبیرخانه
کنوانسیون حفاظت از گونههای مهاجر جانوران وحشی ) (CMSتهیه شده است .این کار
در چارچوب همکاری بین دبیرخانهی  CMSو آژانس فدرال حفاظت از طبیعت آلمان
( )BfN INAانجام شده و توسط وزارت فدرال محیط زیست ،حفاظت از طبیعت ،ایمنی
هستهای و حمایت از مصرف کنندهی آلمان تامین مالی شده است .نظرات بیان شده در
اینجا فقط مربوط به نویسندگان است و لزوماً بیانگر دیدگاه رسمی نهادهای درگیر نیست.
نسخهی بازنگری شدهی این سند برای ارجاع صحیح به نویسندگان آن تهیه شده است.
اقدام درخواستی :گزارش را یادداشت کنید.
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 .1خالصهای از وضعیت ،روندهای جمعیت ،تهدیدها و نیازهای حفاظتی پلنگ ایرانی در محدوده پراکنش آن
پلنگ ایرانی  Kitchener( Panthera pardus tullianaو همکاران  )2017زیرگونهای از پلنگ از آسیای مرکزی و
جنوبغربی آسیا است ( Bleyhlو همکاران  Rosen ،2022و  .)2022 Mengüllüoğluدر ارزیابی فهرست سرخ ،IUCN
پلنگ ایرانی در رتبهی "در خطر انقراض" جای گرفته است ()EN C2a(i؛  .)2008 Khorozyanدر حال حاضر نیز این
وضعیت "در خطر انقراض" همچنان برای پلنگ ایرانی مناسب تلقی میشود .با این حال ،در برخی مناطق وضعیت محلی
پلنگ ایرانی به دلیل داشتن جمعیت کوچک و هم چنین وجود تهدیدات حتمی مانند تکهتکه شدن زیستگاه و شکار غیرقانونی
بسیار بحرانی است ( Bleyhlو همکاران  2017و  ،)2022برای مثال در قفقاز احتماال باید در رتبهی "در آستانه انقراض"
فهرست شود ()CR C2a(i؛  .)2010 Khorozyanدر ایران ،وضعیت این پلنگ در سطح ملی "در خطر انقراض" معرفی شده
است ()C2a(i؛  Yusefiو همکاران .)2019

یک پلنگ ایرانی که در منطقه البرز-کپهداغ با دوربین تلهای عکاسی شده است .عکس از Team Bars Turkmenistan

همانگونه که توسط  CMS CAMI POWهم مطرح شده است ،از آنجایی که گستره پراکندگی پلنگ ایرانی به میزان
چشمگیری کاهش یافته ( Jacobsonو همکاران  )2016و این گستره اکنون از جمعیتهای کوچک و منزوی تشکیل شده
است (شکل  ،)1.1نیاز فوری است تا یک رویکرد حفاظتی هماهنگ در سراسر محدوده پراکندگی آن در پیش گرفته شود.
برای گرداوری اطالعات جهت تهیهی یک راهبرد حفاظتی فراگیر در کل گستره پراکندگی ،کارشناسان متخصص پلنگ و
حفاظت از همهی کشورهای واقع در محدودهی پراکندگی آن در منطقه و دیگر کشورها ،اطالعات موجود و وضعیت
حفاظتی پلنگ ایرانی را بازنگری کردند .این بازنگریهای وضعیتی تحت عنوان یک شمارهی ویژه در مجلهی Cat News

منتشر شد که همراه بود با مقاالتی که به جنبههای مختلف حفاظت از پلنگ ایرانی میپردازند .بازنگریها در هر فراجمعیت
3
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یا منطقه بر اساس پراکندگی همان گونه که توسط  Bleyhlو همکاران ( )2022مورد بحث قرار گرفته است ،مرز بین کشورها
و همینطور طرحهای حفاظتی موجود انجام شده است .سند حاضر گزیدهای از اطالعات مربوطه از این شمارهی ویژه است.
محدوده پراکندگی پلنگ ایرانی به چهار فراجمعیت/منطقه تقسیم شده است (شکل :)1.1
 .1منطقه قفقاز (منطقه ای که در راهبردهای حفاظتی موجود و برنامه  WWFپوشش داده شده) :گرجستان ،آذربایجان،
ارمنستان ،بخش هایی از روسیه ،ایران و ترکیه ( Khorozyanو همکارن )2022؛
 .2منطقه البرز-کپهداغ :ایران ،ترکمنستان ،قزاقستان و غرب ازبکستان ( Farhadiniaو همکاران  2022الف)؛
 .3منطقه زاگرس :جنوبغربی ترکیه ،عراق و ایران ( Ghoddousiو همکاران  2022الف)؛
 .4محدودهی شرقی :پاکستان ،1افغانستان ،ازبکستان و تاجیکستان ( Ostrowskiو همکاران .)2022

شکل  1.1پراکندگی پلنگ ایرانی  Panthera pardus tullianaدر زمانهای گذشته و حال بر اساس دستهبندی های پراکندگی فهرست سرخ
 :IUCNقرمز :موجود؛ نارنجی :احتماالً موجود؛ زرد :احتماالً منقرض شده؛ زرد روشن :منقرض شده .و شرح مناطق در گزارش اجمالی وضعیت
پلنگ ایرانی = 1 :قفقاز = 2 ،البرز -کپهداغ = 3 ،زاگرس = 4 ،محدودهی شرقی (پاکستان ،افغانستان ،پراکندگی گذشته در ازبکستان و تاجیکستان).
در ترسیم این محدودهها یا مناطق از  Kitchenerو همکاران ( )2017پیروی شده است ،اما شواهدی از اختالط در شرق رودخانه سند وجود دارد.
نقشه توسط  Peter Gerngrossو بر اساس  Bleyhlو همکاران ( Farhadinia ،)2022و همکاران ( Ghoddousi ،)2022و همکاران (،)2022

 Khorozyanو همکارن ( )2022و  Ostrowskiو همکاران ( )2022تهیه شده است.

1

در مورد تاکسونومی پلنگها در پاکستان که یک منطقه تماس بین  P. p. tullianaو ( P. p. fuscaهندی) است ،ابهاماتی وجود دارد .حضور هر دو زیرگونه

در شرق سند ،فرضیه قبلی جدایی این دو زیرگونه توسط این رودخانه را ضعیف کرده است ( Ostrowskiو همکاران .)2022
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 Farhadiniaو همکاران ( 2022الف) برای البرز-کپهداغ Ghoddousi ،و همکاران ( 2022الف) برای زاگرسKhorozyan ،

و همکاران ( )2022برای قفقاز ،و  Ostrowskiو همکاران ( )2022برای محدودهی شرقی ،تمام نقاط حضور (رکوردهای)
موجود معاصر از حضور پلنگ (جدول  )1.1را گردآوری کردهاند و حداقل تعداد پلنگ در هر کشور را تخمین زدهاند
(جدول .)1.2
جدول  1.1تعداد نقاط حضور (رکوردهای) معاصر (پس از سال  )2000از حضور/وقوع پلنگ در هر فراجمعیت و کشور گستره پراکندگی آن
طبق معیارهای  = C1 :SCALPمشاهدات حتمی = C2 ،مشاهدات تایید شده ،و  = C3مشاهدات تایید نشده.
منطقه

کشور

C1

C2

1C3

مجموع

قفقاز

ارمنستان

116

177

13

306

آذربایجان

46

10

0

56

گرجستان

2

3

9

14

قفقاز ایران

57

16

67

140

قفقاز روسیه

5

16

13

34

قفقاز ترکیه

3

0

1

4

229

22

103

554

ایران2

278

263

-

541

ترکمنستان

38

0

-

38

ازبکستان3

0

0

0

0

قزاقستان

10

0

-

10

326

263

-

589

ایران4

215

105

55

275

عراق5

29

2

33

64

ترکیه6

0

0

0

0

244

107

88

339

افغانستان

1

0

1

2

پاکستان

127

3

0

130

تاجیکستان

0

0

0

0

ازبکستان7

0

0

0

0

128

3

1

132

مجموع منطقه قفقاز
البرز-کپهداغ

مجموع منطقه البرز-کپهداغ
زاگرس

مجموع منطقه زاگرس
محدودهی شرقی

مجموع محدودهی شرقی

 1رکوردهای  C3برای منطقه البرز-کپهداغ لحاظ نشدهاند 2 .شمال و شمالشرقی 3 .غرب 4 .جنوب و جنوبغربی 5 .شمال 6 .جنوبشرقی 7 .شرق.
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جدول  1.2مروری بر وضعیت پلنگ ،عضویت کشورهای واقع در محدودهی پراکندگی در  CAMI ،CMSو کنوانسیون برن ( ، )BeConو
حداقل تعداد افراد پلنگ در هر کشور و منطقه .پلنگ ایرانی از نظر قانونی در تمام کشورهای واقع در محدوده پراکنش این گونه حفاظت شده
است .وضعیت = دستهبندیهای فهرست سرخ  IUCNبرای ارزیابی منطقهای = EN .در خطر انقراض = CR ،در آستانه انقراض = EX ،منقرض.
منطقه

وضعیت کشور

قفقاز

CR

البرز-کپهداغ

EN

زاگرس

EN

ارمنستان

بله

خیر

بله

3-9

1972

آذربایجان

خیر

خیر

بله

6-171

1976

گرجستان

بله

خیر

بله

1

1982

ایران

بله

بله

خیر

فاقد تخمین

1965

ترکیه

خیر

خیر

بله

فاقد تخمین

2003

روسیه

بله

بله

خیر

10

1956

ایران

بله

بله

خیر

288-3552

1965

ترکمنستان

بله

بله

خیر

60-803

دههی  70میالدی

قزاقستان

بله

بله

خیر

0-5

2021

ازبکستان

بله

بله

خیر

فاقد تخمین

1983

ایران

بله

بله

خیر

200-3204

1965

عراق

بله

خیر

خیر

10

2010

ترکیه

خیر

خیر

بله

فاقد تخمین

2003

افغانستان

بله

بله

خیر

فاقد تخمین

2008

CR

پاکستان

بله

بله

خیر

فاقد تخمین

1974

)(EX

ازبکستان

بله

بله

خیر

-

1983

EX

تاجیکستان

بله

بله

خیر

-

2008

محدودهی
شرقی

CMS

BeCon CAMI

حداقل اندازه جمعیت سال اعالن حفاظت

 1تعداد شامل نابالغین است 2 .بر اساس گزارشهای محیطبانان در سرتاسر مناطق حفاظتشده  Team Bars 3 .ترکمنستان ( 4 .)2022بر اساس  Kiabiو
همکاران ( :)2002درستی و در نتیجه اعتبار آن برای زمان حاضر مورد بحث است.

 .1.1منطقه قفقاز
در قفقاز ،گسترهی پراکندگی پلنگ ایرانی به مناطق مرتفع کوههای قفقاز کوچک ،قفقاز بزرگ ،کوههای تالش و شاخههای
آنها محدود میشود و این گستره در نتیجه فعالیتهای انسانی به شدت تکهتکه شده است .در این منطقه ،پلنگ ایرانی "در
آستانه انقراض" معرفی شده است ( Khorozyanو همکاران  .)2022پایشهای مداوم توسط دوربینهای تلهای حداقل تعداد
پلنگ بالغ را در ارمنستان  3تا  9و در آذربایجان  6تا  17فرد نشان داده است .هم چنین تعداد بسیار کمی نیز در بخشهایی از
قفقاز که در ترکیه و روسیه قرار گرفتهاند ثبت شده است و تنها یک فرد تایید شده از گرجستان شناسایی شده است (جدول
6
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 .)1.2در قفقاز ،ایران به عنوان سنگر بقای پلنگ در نظر گرفته میشود و بیشترین جمعیت را در منطقه دارد .در کوههای مغری
( )Meghriدر جنوب ارمنستان و پارک ملی هیرکان در جنوبشرقی آذربایجان ،تراکم پلنگ در  100کیلومتر مربع در
کمترین مقدار  0/34پلنگ بالغ ( Khorozyanو همکاران  )2008و در باالترین مقدار  3پلنگ ( Askerovو همکاران )2022
برآورد شده است .با این حال ،تراکم باالی دومی ،بیشتر از آن که نشان دهندهی تراکم کلی جمعیت باشد ،استفاده از زیستگاه
توسط گروه کوچکی از پلنگها (از جمله پلنگهای جوان) را در یک منطقه حفاظتشده نشان میدهد .تالشهای حفاظتی
درازمدت و در ابعاد وسیع توسط  WWFو شرکای آن منجر به بازیابی و تکثیر جمعیت کوچکی در منطقهی مثلثی شکل
زنگزور ( )Zangezurشامل جنوب ارمنستان ،جنوبشرقی جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان و بخش مجاور در
شمالغرب ایران شده است .برخی از پلنگهای نابالغ این منطقه به مناطق دیگر پراکنده شدهاند .با این حال ،چنین رویدادهایی
نادر بوده و تاکنون فقط برای پلنگهای نر ثبت شده است .به نظر میرسد از اواسط دهه  2000میالدی تهدیدات عمده برای
پلنگ ایرانی در منطقه قفقاز ،تکهتکه شدن زیستگاه است که به دلیل توسعه اجتماعی-اقتصادی و شرایط چالش برانگیز
سیاسی تشدید شده است ( Khorozyanو همکاران  .)2022مشکالت کلیدی برای پلنگ ایرانی در منطقه قفقاز عبارتند از
فقدان مادههای زادآور و اتصال ناکافی بین مناطق کلیدی 2منطقه ( Khorozyanو همکاران  Farhadinia ،2022و همکاران
 2022ب Rozhnov ،و همکاران .)2022
 .1.2منطقه البرز – کپهداغ
منطقه البرز-کپهداغ میزبان  348تا 440پلنگ است ،که آن را به یکی از بزرگترین کانونهای پیوسته پلنگ در سراسر آسیا
تبدیل میکند ( Jacobsonو همکاران  .)2016تقریباً  80درصد این جمعیت در ایران زندگی میکند که تراکم آن در
شمالشرق ایران بین  2/63فرد در هر  100کیلومتر مربع در پارک ملی گلستان و  8/86فرد در هر  100کیلومتر مربع در
پارک ملی ساریگل گزارش شده است ( Hamidiو همکاران  Farhadinia ،2014و همکاران  .(2019برخی از مناطق
حفاظتشده (مانند پارک ملی گلستان) در ایران دارای باالترین تراکم پلنگ ایرانی هستند که تاکنون تایید شده است
( Hamidiو همکاران  .)2014ترکمنستان دومین جمعیت بزرگ پلنگ ایرانی را دارد و حضور پلنگ قزاقستان عمدتاً به افراد
گذرای فرامرزی ترکمنستان بستگی دارد ( Farhadiniaو همکاران  2022الف) .با این حال ،درصد زیادی از زیستگاه مطلوب
پلنگ در خارج از شبکهی کنونی مناطق حفاظتشده قرار دارد .به عنوان مثال ،در بخش ایرانی منطقه البرز-کپهداغ تنها 24
درصد از زیستگاه مطلوب پلنگ به عنوان منطقه حفاظتشده در نظر گرفته شده است ( Hossieniو همکاران  .)2019مشخص
شده است که گسترهخانه (قلمرو) پلنگهای نر ساکن محدوده  103/4 ± 51/8کیلومتر مربع است ( Farhadiniaو همکاران
 .)2018پلنگ ایرانی و طعمههای وحشی آنها با تهدیدات انسانی متعددی در داخل مناطق حفاظتشده نیز مواجه هستند برای
2

مناطقی که جمعیتهای پلنگهای زاداور را در خود دارند به ویژه جمعیتهای مبدا ) (sourceو گذرگاههای مهمی که این مناطق را به هم وصل میکند.

7

UNEP/CMS/PL-RS1/Inf.2/Rev.1

مثال چرای ناپایدار دام و/یا رسیدگی ناکافی که زیستگاه آنها را تخریب میکند ( Soofiو همکاران  Khorozyan ،2018و
همکاران  ،)2020کشتار غیرقانونی پلنگ (بیشتر به دلیل شکار دام؛  Farhadiniaو همکاران  2022الف Soofi ،و همکاران
 2022الف) و کاهش طعمههای وحشی ( Soofiو همکاران  .)2019ترویج همزیستی بین مردم و پلنگ ایرانی از اهمیت باالیی
برخوردار است .اقدامات کاهش تعارض باید در مناطق با تلفات باالی پلنگ ناشی از تلفات دام در اثر حمالت آن ،به عنوان
مثال در شمال شرق ایران ( Soofiو همکاران  2022ب) اجرا شود .مدیریت گزینشی برای هدف قرار دادن پلنگهای
«مشکلساز» خاص نیز باید برای کاهش موثر تعارض اعمال شود ( Farhadiniaو همکاران  2022الف) .فعالیتهای پیشنهادی
دیگر عبارتند از :آموزش و تمرین دامداران در خصوص شیوههای مناسب چرای دام ،تمرکز بر مدیریت پلنگهای مشکلساز،
پایش کافی پلنگ و طعمههای آن ،ایجاد مناطق حفاظتشده جدید و همچنین ظرفیتسازی و افزایش آگاهی در مورد
مدیریت تعارضات و طرحهای حفاظتی در جوامع محلی و کارکنان مناطق حفاظتشده ( Farhadiniaو همکاران 2022
الف).
 .1.3منطقه زاگرس
منطقه زاگرس بخش جنوبغربی گستره پراکندگی پلنگ ایرانی شامل رشته کوههای زاگرس و رشته کوههای جداافتاده در
مرکز ،جنوبشرق و جنوبغرب ایران ،جنوبشرق ترکیه و شمال عراق است .بیش از  75درصد پلنگهای این فراجمعیت
در ایران ساکن هستند .در منطقه زاگرس پلنگ ایرانی تنها در چند منطقه حفاظتشده پژوهش شده است .در این مناطق،
تراکم بین  1/0تا  1/9پلنگ در  100کیلومتر مربع تخمین زده شده است ( Ghoddousiو همکاران  Farhadinia ،2010و
همکاران  2022الف) .اطالعات دیگری نیز وجود دارد که از مشاهدات پراکنده و غیر سیستماتیک فرصتطلبانه بدست
آمدهاند .وضعیت پلنگ ایرانی در جنوبشرقی ترکیه ،شمال عراق و بخشهایی از غرب ،جنوبشرق و مرکز ایران به طور
گسترده ناشناخته است .بر اساس رکوردهای حضور گونه و اطالعات شخصی کارشناسان ( Ghoddousiو همکاران 2022
الف) ،پراکنش بالقوه گونه حدود  153400کیلومتر مربع زیستگاه را در ایران و عراق (عمدتاً در امتداد رشته کوههای زاگرس)
شامل میشود .افزون بر این ،احتمال حضور پلنگ ایرانی در مناطق دیگری به مساحت  70500کیلومتر مربع زیاد است ،اگرچه
این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد .تهدیدهای اصلی پلنگ در این منطقه شامل کشتار تالفیجویانه توسط دامداران ،کاهش
طعمه و تصادفات جادهای است ( Ghoddousiو همکاران  2022الف Soofi ،و همکاران  2022الف) .گذشته از این ،با توجه
به تکهتکه شدن روزافزون زیستگاه ،شناسایی و حفاظت از گذرگاههای (فرامرزی) به عنوان اولویتهای حفاظتی پلنگ
معرفی شده است.
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 .1.4محدودهی شرقی
در محدودهی شرقی Ostrowski ،و همکاران ( )2022حضور پلنگ ایرانی را در نواحی مرکزی و شرقی افغانستان ،در رشته
کوه هیمالیای سفلی و مرزهای جنوبغربی پاکستان تایید کردند .با این حال ،هیچ گزارش تایید شدهی معاصر (پس از سال
 ،)2000از تاجیکستان و ازبکستان یعنی در جاهایی که تصور میشود پلنگهای ایرانی تقریباً منقرض شدهاند ،در دست نیست.
در این ارزیابی منطقهای هیچ تمایزی بین زیرگونههای  P. p. fuscaو  P. p. tullianaلحاظ نشده است اگرچه این ناحیه
منطقهی تماس احتمالی بین دو این زیرگونه است .در این ارزیابی تمام رکوردهای مربوط به پس از سال  2000استفاده شدهاند
( Ostrowskiو همکاران  .)2022به طور کلی وضعیت جمعیت پلنگ در محدودهی شرقی ناشناخته است .شکار غیرقانونی
به عنوان تهدیدی شناخته شد که پلنگها را در ابعاد وسیع در سراسر محدودهی شرقی تحت تأثیر قرار میدهد .به نظر میرسد
محرکهای اصلی این کشتار غیرقانونی ،انتقامجویی به دلیل از دست دادن دام ،استفاده از پوست و اعضای بدن آن باشند و
یا آن که این کشتارها از روی ترس یا غرور باشد ( Ostrowskiو همکاران  .)2022در شمال پاکستان و شرق افغانستان،
کاهش جمعیت احتماالً نتیجهی از بین رفتن سریع زیستگاه ترجیحی پلنگ و طعمههای اصلی آن بوده است .پیشرفتهای
زیرساختی توسعهای منجر به تکهتکه شدن بیشتر زیستگاه پلنگ و جداسازی زیرجمعیتهای منزوی میشود که این
زیرجمعیتها سپس در معرض کاهش تنوع ژنتیکی و استرس مزمن قرار میگیرند ( Asadو همکاران  .)2019در سراسر
منطقه ،پژوهش و آگاهی در مورد گونه در حال افزایش است .پلنگ باید به عنوان گونهای دارای اولویت حفاظتی در پاکستان
و افغانستان شناسایی و معرفی شود ،وضعیت آن باید پایش شود و هم چنین طرحها و پروژههایی برای بررسی و رسیدگی به
تعارضهای انسان و حیات وحش اجرا شود ( Ostrowskiو همکاران  .)2022اجرای اقدامات موثر حفاظتی محدود است و
این محدوده به دلیل بیثباتی سیاسی منطقهای پیچیده است.
 .2اولویتهای حفاظتی بین مرزی ،مسیرهای مهاجرت و محدودیتها
مدیریت جمعیتهای فرامرزی پلنگ ایرانی تابع چندین حوزه قضایی سیاسی است و با چالشهای حفاظتی متفاوتی مواجه
است ( Farhadiniaو همکاران  2022ب) .پلنگ ایرانی نیازهای فضایی-جغرافیایی گستردهای دارد و جمعیتهای آن اغلب
فرامرزی هستند و در مناطق ژئوپلیتیکی قرار دارند .بنابراین ،در بیشتر کشورهای محدوده پراکنش آن ،حفاظت از پلنگ ایرانی
به همکاریهای فرامرزی وابسته است ( Farhadiniaو همکاران  2022ب) .محدوده پراکندگی آن  13کشور را در بر میگیرد
که  26درصد از پراکنش کنونی آن در مناطق مرزی واقع شده و در  10کشور ،اکثر محدوده پراکنش باقیمانده پلنگ ایرانی
در مناطق مرزی قرار دارند (جدول 2.1؛  Farhadiniaو همکاران  2022ب).
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جدول  2.1درصد گستره پراکندگی کشوری در مناطق مرزی به ازای هر کشور محدوده پراکنش پلنگ ایرانی ) Farhadiniaو همکاران 2022
ب).
کشور

درصد گستره پراکندگی کشوری در مناطق مرزی

افغانستان

17/5

ارمنستان

100

آذربایجان

100

گرجستان

100

ایران

28/2

عراق

100

قزاقستان

100

پاکستان

74/8

روسیه

100

تاجیکستان

100

ترکیه

100

ترکمنستان

91/1

ازبکستان

100

جمعیتهای موجود در ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان و قفقاز شمالی روسیه بیشتر به مناطق مرزی وابسته هستند .در این
کشورها ،برنامهی حفاظت از پلنگ هم اکنون فعال است که حفاظت فرامرزی از پلنگ ایرانی را تسهیل میکند (به بخش 3
مراجعه کنید؛  Zazanashviliو همکاران  .)2020در کنار این طرح حفاظت فرامرزی در قفقاز کوچک ،یک طرح دیگر نیز
در جنگل هیرکانی در حال انجام است ( Askerovو همکاران  Zazanashvili ،2019و همکاران .)2020
پلنگ ایرانی به طرح پستانداران آسیای مرکزی ) (CAMIدر  CMSاضافه شد و بر اساس پژوهش "نقشه برداری نقاط حساس
فرامرزی برای طرح پستانداران آسیای مرکزی" ،شش منطقه فرامرزی کلیدی برای پلنگ ایرانی توصیه شد :کل مرز ایران و
افغانستان ،بادخیز ) ،(Badhyzآرال پیغمبر ) ،(Aral Paygambarکپهداغ ،جنوب غربی اوستیورت ) (Ustyurtو باباتاگ
)( (Babatagشکل  .)2.1همچنین  Farhadiniaو همکاران ( 2022ب) پیشنهاد کردهاند چهار منطقه دیگر اضافه شود :زاگرس
(ایران ،عراق و ترکیه) ،قفقاز کوچک (ایران ،ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان ،ترکیه) ،قفقاز بزرگ (گرجستان ،آذربایجان
و روسیه) و بخشهایی از محدوده هندوکش (پاکستان و افغانستان؛ شکل .)2.1
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شکل  2.1گستره پراکندگی کنونی پلنگ ایرانی و مکانهای  10منطقه فرامرزی کلیدی )1 :کل مرز ایران و افغانستان )2 ،بادخیز )3 ،آرال پیغمبر،
 )4کپهداغ )5 ،جنوبغربی اوستیورت  )6 ،باباتاگ )7 ،زاگرس )8 ،قفقاز کوچک )9 ،قفقاز بزرگ و  )10رشته کوه هندوکش ) Farhadiniaو
همکاران  2022ب).

چالش های اصلی برای جمعیت فرامرزی پلنگ ایرانی عبارتند از سطوح مختلف حفاظت و مدیریت قانونی در سراسر
حوزههای قضایی ملی ،فعالیتهای نظامی و درگیریهای مسلحانه و حصارهای امنیتی مرزی که حرکت پلنگهای ایرانی و
طعمههای آنها را مسدود میکند ) Farhadiniaو همکاران  2022ب) .کشورهای همسایه احتماالً برنامهها و ظرفیتها و منابع
متفاوتی را برای حفاظت از پلنگ ایرانی در اختیار دارند .این تفاوتها احتماالً مانع از بهبود وضعیت جمعیتهای فرامرزی
میشود .ناآرامی های سیاسی نیز بر اجرای قانون و حفاظت موثر تأثیر میگذارد .گهگاه پلنگها و سایر حیاتوحش همچنین
توسط مینهایی کشته میشوند که در گذشته کار گذاشته شدهاند ) Farhadiniaو همکاران  2022ب) .حصار/نردههای مرزی
و جادهها نیز از موضوعاتی هستند که برای جابجاییهای فرامرزی پلنگ ایرانی مطرح هستند .حصارها و دیوارهای مرزی
ممکن است مانع حرکت پلنگهای ایرانی و طعمههای آنها در امتداد مرزهای ایران-ترکمنستان ،افغانستان-ترکمنستان،
افغانستان-پاکستان ،ترکمنستان-قزاقستان ،ایران-ارمنستان ،ارمنستان-ترکیه ،گرجستان-ترکیه و ایران-آذربایجان و
بخشهایی از مرزهای ترکیه شوند ) Farhadiniaو همکاران  2022ب).
همکاری در حفاظت از مناطق فرامرزی بخشی اساسی از تشویق مشارکتهای بین دولتی را تشکیل میدهد .برای مثال مفهوم
پارک صلح بینالمللی وجود دارد که حفاظت از تنوع زیستی را با ترویج صلح پیوند میدهد .این برای منطقهی بین پارک
ملی آرویک در ارمنستان و منطقه حفاظتشده دیزمار در ایران ،و مناطق هورامان-دربندیخان-قرهداغ در عراق و مناطق
حفاظتشده کوهساالن شاهو و بوزین مرخیل در ایران پیشنهاد شده است ) Farhadiniaو همکاران  2022ب) .عالوه بر این،
طرحهای حفاظتی که تالشهای مشترک حفاظت و پژوهش را بین کشورهای متخاصم ترویج میکنند ،این پتانسیل را دارند
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که کشورها را برای همکاری با یکدیگر در حفاظت تهییج کنند ) Farhadiniaو همکاران  2022ب) .با این حال ،همکاری
فرامرزی همیشه امکان پذیر نیست .در این صورت ،هر کشوری میتواند به طور یکجانبه حفاظت از جمعیت پلنگ ایرانی
فرامرزی خود را افزایش دهد ) Farhadiniaو همکاران  .)2021افزون بر این ،نیاز به برنامههای پایشی و اشتراکگذاری
اطالعات مشترک و هماهنگ در رابطه با پلنگهای ایرانی و طعمه آنها وجود دارد ( Ghoddousiو همکاران 2022ب،
 Zazanashviliو همکاران  .)2020یک برنامهی پایشی نظاممند میتواند به شناسایی خالهای اطالعاتی و مناطق اولویتدار
برای بهبود حفاظت از پلنگ ایرانی کمک کند ( Ghoddousiو همکاران 2022ب) .عالوه بر این ،تبادل اطالعات میتواند
کیفیت برآوردهای جمعیتی پلنگ ایرانی را بهبود بخشد ،به درک بهتری از وضعیت آن منجر شود و به کشورهای منطقه
کمک کند تا به اهداف حفاظتی خود و اهداف طرحهای حفاظتی منطقهای مانند  CAMIدست یابند ) Farhadiniaو همکاران
 2022ب Ghoddousi ،و همکاران  2022ب) .گذشته از این ،اثرات حصارهای مرزی بر جابجاییهای پلنگ و هم چنین بر
جمعیت این گونه باید بهتر شناخته شوند ) Farhadiniaو همکاران 2022ب) .اطالعات دربارهی پراکنش پلنگ ایرانی در
مناطق مرزی باید با پایشهایی در مناطقی مانند مرزهای ترکیه و ایران ،ترکیه و عراق ،کوههای کپهداغ در امتداد مرز ایران و
ترکمنستان ،کوههای باباتاگ در امتداد مرز تاجیکستان و ازبکستان و در محدودهی  Koytendag/Kugitangکه بین
ترکمنستان ،ازبکستان و افغانستان واقع شده ،و همچنین مرز بین ایران و افغانستان یا پاکستان افزایش یابد،2019 CMS( .
 Farhadiniaو همکاران  2022ب) .عالوه بر  ،CMSکنوانسیون برن و کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در معرض
خطر جانوران و گیاهان وحشی بر حفاظت از گوشتخواران بزرگ و زیستگاه آنها در محدوده پلنگ ایرانی تأثیر گذار هستند
( Farhadiniaو همکاران 2022ب) .عالوه بر این ،طرح حفاظت مناطق زیستبومی برای قفقاز ،که توسط برنامه قفقاز WWF

اجرا میشود ،مجموعهای از اهداف و اقدامات حفاظتی فرامرزی مرتبط با حفاظت از پلنگ ایرانی و طعمههای آن را ترویج
میکند ( Zazanashviliو همکاران  .)2020افزون بر این ،سازمان همکاری اقتصادی بین دولتی (که بیشتر کشورهای منطقه
عضو آن هستند) نیز میتواند چارچوبی را برای ایجاد همکاری فرامرزی برای حفاظت از پلنگ ایرانی از طریق بخش رفاه
اجتماعی و محیط زیست اکو ( Farhadiniaو همکاران 2022ب) فراهم کند.
پلنگهای ایرانی در حال حاضر تنها در کسری از پراکندگی گذشتهی خود وجود دارند .بنابراین ،شناسایی مناطقی که برای
بازسازی ،اتصال و گسترش جمعیتهای موجود اهمیت دارند بسیار حیاتی است ( Bleyhlو همکاران  Bleyhl .)2022و
همکاران ( )2022حدود  1290000کیلومتر مربع از زیستگاه بالقوه مطلوب (به ویژه در مناطق کوهستانی) را با استفاده از
مدلسازی زیستگاه شناسایی کردهاند .افزون بر این ،پنج گروه ) (clustersاز لکههای زیستگاهی پیشنهاد شد که به طور بالقوه
میتوانند میزبان فراجمعیتهای پلنگ ایرانی باشند :قفقاز (ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان ،ایران ،روسیه ،ترکیه) ،کوههای
البرز-کپه داغ (ایران ،ترکمنستان) ،کوههای توروس (ترکیه) ، .کوههای زاگرس (ایران ،عراق ،ترکیه) و هندوکش-هیمالیای
غربی (افغانستان ،پاکستان) .عالوه بر این ،در همین پژوهش  174لکهی زیستگاهی مرکزی و اصلی ) (coreبا بیش از 250
کیلومتر مربع زیستگاه بسیار مطلوب شناسایی شده است (شکل .)2.2
12

UNEP/CMS/PL-RS1/Inf.2/Rev.1

شکل  2.2منطقه مورد مطالعه (خاکستری تیره) ،زیستگاههای مطلوب شناسایی شده (سبز روشن) و لکههای زیستگاهی مرکزی و اصلی (سبز تیره)
برای پلنگ ایرانی در محدوده پراکندگی آن .اعداد پنج منطقه منتخب برای میزبانی فراجمعیتهای پلنگ را نشان میدهند )1( :قفقاز )2( ،کوههای
البرز-کپه داغ )3( ،کوههای توروس )4( ،کوههای زاگرس ،و ( )5هندوکش -هیمالیاهای غربی .با توجه به این که بیشتر رکوردهای حضور متعلق
به ایران هستند ،مدلها احتماالً مطلوبیت زیستگاه در کشورهای دیگر را کمتر از آنچه که باید نشان میدهند ( Bleyhlو همکاران  .)2022عالوه
بر این ،در دسترس بودن طعمه ،که یک عامل کلیدی برای بقای پلنگ ایرانی است ،به دلیل نبود دادههای ثابت در سراسر محدوده پراکندگی ،در
مدلها وارد نشده است ( Bleyhlو همکاران .)2022

در قفقاز ،تعداد کمی پلنگ ایرانی عمدتا در جنوب وجود دارند ( .)2018 ،2015 Askerovاین امکان وجود دارد که این
جمعیت به طور طبیعی به سمت شمال گسترش یابد زیرا سوابقی از حضور آن در ارتفاعات قرهباغ ،ارمنستان شمالی و
گرجستان موجود است (احتماالً حاصل تالشهای حفاظتی در دو دهه گذشته ( Breitenmoser ،2015 Askerovو همکارن
 .))2017پلنگها همچنین به صورت پراکنده گاهی در قفقاز بزرگ مشاهده شدهاند ( Yarovenkoو )2016 Zazanashviil
با این حال ،رسیدن به یک فراجمعیت پایدار در قفقاز احتماالً به اقدامات حفاظتی قابلتوجهی مانند مقابله با تعارض انسان و
پلنگ ،کاهش آزار و اذیت پلنگ ایرانی ،افزایش تعداد طعمه و برقرای ارتباط با جمعیتهای ایران و نیز بین لکههای
زیستگاهی مرکزی و اصلی بستگی دارد ( Moqanakiو همکاران  Farhadinia ،2013و همکاران  Babrgir ،2015و همکاران
 Maharomova ،2017و همکاران  Rozhnov ،2018و همکاران Bleyhl ،2018 ،و همکاران .)2022 ،2021
13
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گروه لکههای زیستگاه مرکزی و اصلی در کوههای البرز-کپه داغ در شمال ایران و در ترکمنستان ،پناهگاهی برای پلنگهای
ایرانی است و با بودن طعمه ،پیوستگی مناطق و نیز وجود شبکهای از مناطق حفاظتشده احتماالً مهمترین منطقه برای بقای
پلنگ ایرانی است ( Hamidiو همکاران  Farhadinia ،2014و همکاران  Bleyhl ،2019و همکاران  .)2022با این حال،
نشانههایی از افزایش شکار غیرقانونی به دلیل از دست دادن دام وجود دارد که احتماالً جمعیت محلی را به شدت کاهش
میدهد ( Kaczenskyو همکاران  Soofi ،2019و همکاران  2022 ،2019الف Farhadinia ،و همکاران  2022الف).
کوههای توروس در جنوبغربی ترکیه نیز مجموعهای از لکههای زیستگاه مطلوب را تشکیل میدهند .اطالعات زیادی در
مورد وضعیت پلنگ ایرانی در آنجا در دست نیست و تاکنون هیچ پلنگ زادآوری ثبت نشده است ( Bleyhlو همکاران
 .)2022احتماالً برای ایجاد یک فراجمعیت زیستا نیاز است تا انتقال هدفمند پلنگ به این منطقه انجام شود ،زیرا کوههای
توروس کامالً از جمعیتهای مبدأ ) (sourceبزرگتر فعلی جدا شدهاند و به آنها وصل نیستند ( Bleyhlو همکاران .)2022
گروه دیگری از لکههای زیستگاه مطلوب در رشته کوههای زاگرس قرار دارد .چندین منطقه حفاظتشده در این ناحیه میزبان
جمعیتهای کوچک و پایدار پلنگ ایرانی است ( Ghoddousiو همکاران  Bleyhl ،2010و همکاران  .)2022رکوردهای
اخیر از مرز ایران ،عراق و ترکیه نشان میدهد که احتماالً جمعیت کوچکی از پلنگ در آنجا وجود دارد ،اما اقدامات حفاظتی
بیشتری برای ایجاد یک فراجمعیت زیستا مورد نیاز است ( Avganو همکاران .)2016
آخرین گروه از لکههای زیستگاه در هندوکش و غرب هیمالیا قرار دارد ( Bleyhlو همکاران  .)2022این منطقه تقریبا از
دیگر جمعیتهای باقی مانده پلنگ ایرانی جدا شده است ( Hosseiniو همکاران  )2019اما از شرق با پلنگ هندی در شمال
سند در پاکستان مرتبط است ( Asadو همکاران  .)2019در این منطقه پلنگ ایرانی در خطر از دست دادن زیستگاه و طعمههای
طبیعی است که این باعث افزایش تعارض بین انسان و پلنگ به دلیل از دست دادن دام میشود .از سوی دیگر ،درگیریهای
مسلحانه اغلب اجرای اقدامات حفاظتی را محدود میکند ( Shehzadو همکاران  Kabir ،2015و همکاران Bleyhl ،2017

و همکاران  Ostrowski ،2022و همکاران .)2022
در حال حاضر تنها  11درصد از لکههای زیستگاهی مرکزی و اصلی محافظت میشود و در بسیاری (حدود  70درصد) از
زیستگاههای شناساییشده احتماالً پلنگی وجود ندارد ( Bleyhlو همکاران  .)2022این وضع (عدم اشغال زیستگاه توسط
پلنگ در این مناطق) نشاندهنده فشار زیاد بر جمعیتهای فعلی پلنگ ایرانی است که مانع از گسترش پراکندگی آنها
میشود ( Bleyhlو همکاران  .)2022دلیل این امر احتماالً آزار و اذیت یا کشتار پلنگ در نتیجهی انتقام و یا ترس از حمله به
دام است ( Bleyhlو همکاران  Soofi ،2021و همکاران  )2022و یا عدم وجود طعمهی کافی که اغلب در نتیجه شکار
14
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غیرقانونی آنها رخ میدهد ( Ghoddousiو همکاران  .)2017نکته مهم و کلیدی تقویت همزیستی پلنگ با مردم و احیای
جمعیتهای طعمه به ویژه در خارج از مناطق حفاظت شده است ( Ghoddousiو همکاران  .)2020اتصال محدود به
جمعیتهای فعلی میتواند مانع از گسترش پراکندگی پلنگ به زیستگاههای خالی کنونی شود .محدودیتهای اشغال مجدد
زیستگاه مطلوب در مناطق مختلف یکسان نیست ،بنابراین شناسایی اقدامات حفاظتی مناسب برای هر سایت نیاز به پژوهشهای
محلی دارد ( Bleyhlو همکاران .)2022
گذرگاههای بالقوه در میان لکههای زیستگاهی مرکزی و اصلی و سه منطقه اولویتدار برای بازیابی و ترمیم جمعیت که
دارای گروههایی از لکههای اشغال نشده که ارتباط باالیی با لکههای اشغالشده فعلی دارند ،شناسایی شدهاند :قفقاز جنوبی،
کوههای زاگرس جنوبی و محدودهی سفیدکوه ) (Spin Gharهندوکش ( Bleyhlو همکاران  ،2022شکلهای  2.3و .)2.4
چندین گذرگاه شناساییشده از مرزهای بینالمللی عبور میکنند (آنها را قطع میکنند) که نشاندهنده اهمیت حفاظت
فرامرزی برای پلنگ ایرانی است ( Bleyhlو همکاران .)2022

شکل  2.3اتصال هر لکهی زیستگاهی اشغال
نشده (یعنی لکههایی که با پراکنش موجود
همپوشانی ندارند؛ لکههای رنگی در نقشه) به
نزدیکترین لکهی اشغال شده (یعنی لکههایی
که با پراکنش موجود همپوشانی دارند؛
لکههای خاکستری تیره در نقشه) .سه نقشهی
داخلی مناطقی را که بیشترین امیدواری در
مورد آنها برای بازیابی جمعیت وجود دارد را
نشان میدهند (گروههایی از لکههای اشغال
نشده که به جمعیت فعلی پیوستگی باالیی
دارند) )1( :قفقاز جنوبی )2( ،کوههای
زاگرس جنوبی ،و ( )3هندوکش-کوه سفید
) Bleyhl( (Spin Gharو همکاران .)2022
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تجزیه تحلیلهای  Bleyhlو همکاران ( )2022نشان داده است که اگر اقدامات حفاظتی برای متوقف کردن و معکوس کردن
کاهش جمعیت و انقراضهای محلی اجرا شود ،امکان و پتانسیل زیادی هست که فراجمعیتهای بزرگتر و زیستای پلنگ
ایرانی در مناطقی که این گونه در گذشته در آنها وجود داشته است شکل بگیرند .به عبارت دیگر پتانسیل بزرگی برای
احیای جمعیتهای فعلی پلنگ ایرانی و تقویت اشغال مجدد زیستگاههایی که قبالً توسط این گونه استفاده میشده وجود
دارد ( Bleyhlو همکاران .)2022

شکل  2.4موقعیت گذرگاههای کمهزینه ( )least-costاز هر لکه زیستگاهی مرکزی و اصلی تا نزدیکترین لکهی همسایه و تا نزدیکترین
گروه مجزای همسایه از لکهها و نفوذپذیری ( )permeabilityکلی مناطق نسبت به جابجایی پلنگ ( Bleyhlو همکاران .)2022

 .3تالشهای معرفی مجدد و پروژههای جاری برای پلنگ ایرانی
در قفقاز ،عمدتاً در منطقه مثلثی شکل زنگزور ،یک برنامه طوالنی مدت حفاظت و پایش پلنگ توسط تیمهای WWF

ارمنستان ،آذربایجان و گرجستان با همکاری دولتهای ملی در سال  2002آغاز شد ( Khorozyanو همکاران  .)2022این
برنامه شامل ارائه کمک برای ایجاد مناطق حفاظتشده جدید یا مدیریت مناطق حفاظتشده موجود ،ایجاد گذرگاههای
حیاتوحش بوده و نیز مشارکت مردم محلی در حفاظت از پلنگ ایرانی و افزایش آگاهی از جمله فعالیتهای دیگر انجام
16
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شده است ( Khorozyanو همکاران  .)2022تمام تالشهای ممکن باید در جهت ایجاد و حفظ ارتباطات فرا مرزی (بین
کشورها) و درون کشوری زیستگاههای پلنگ ایرانی و تداوم حمایت از مناطق حفاظتشده ،فعالیتهای ضد شکار غیرمجاز
و افزایش آگاهی باشد ( Khorozyanو همکاران .)2022
حفاظت از پلنگ ایرانی توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز انجام شده است ( Khorozyanو همکاران .)2022
عالوه بر این ،چندین سازمان غیردولتی در ایران در زمینه پلنگ ایرانی فعالیتهای تحقیقاتی و حفاظتی در حوزههای مختلفی
از جمله ارزیابی جمعیت و کاهش تعارضهای انسان و پلنگ انجام میدهند ( Ghoddousiو همکاران  2022الف) .سازمان
غیردولتی "طبیعت عراق"  Nature Iraqدر حال حاضر با سازمانهای دولتی کردستان برای ایجاد منطقه حفاظتشده جدید
برای پلنگ ایرانی همکاری میکند ( Ghoddousiو همکاران  2022الف).
معرفی مجدد پلنگ ایرانی در قفقاز روسیه در سال  2007آغاز شده است ( Khorozyanو همکاران  Rozhnov ،2022و
همکاران  .)2022هدف از این پروژه ایجاد یک هسته جمعیتی در قسمت شمالی محدوده پراکنش گذشته پلنگهای ایرانی
است که امکان زاداوری پلنگهای ایرانی مهاجر به شمال از جنوب را نیز فراهم میکند ( Rozhnovو همکاران .)2022
معرفی مجدد همچنین این امکان را ایجاد میکند تا ژنهای پلنگ ایرانی موجود در باغ وحشها با جمعیتهای طبیعی مجددا
ادغام شوند ( Rozhnovو همکاران  .)2022تاکنون ) از مرکز پرورش سوچی در قفقاز روسیه پلنگهای ایرانی در دو منطقه
قفقاز شمالغربی و قفقاز مرکزی (اوستیان  )Ossetianرهاسازی شدهاند ( Rozhnovو همکاران  .)2022در جوالی  2016دو
نر و یک ماده و در ژوئیه  2018یک نر در ذخیرهگاه زیستکره قفقاز و در همین زمان یک نر و یک ماده دیگر در پارک ملی
آالنیا ( )Alaniaرها شدند ( Rozhnovو همکاران  .)2022بقای موفقیتآمیز حیوانات رهاسازی شده در طول یک چرخه
کامل سال تایید شد ،اما زاداوری تا کنون مشاهده نشده است ( Rozhnovو همکاران  .)2022تا بهار  ،2022سه نر در قفقاز
غربی و دو ماده و یک نر در قفقاز مرکزی زنده ماندند (جدول  .)3.1دالیل اصلی مرگ و میر حوادث طبیعی بود ،برای مثال
برف سنگین و بهمن ،و گرسنگی به دلیل ضعف ناشی از انگل خونی  Rozhnov( Cytauxzoon felisو همکاران  .)2022در
نوامبر  ،2021یک پلنگ نر وحشی ناشناخته در محدودهی کاباردینو-بالکاریا ( )Kabardino-Balkariaتصویر برداری شد،
محلی که یکی از مادههای رها شده گسترهخانه (قلمرو) خود را ایجاد کرده بود ( Rozhnovو همکاران  .)2022دو پلنگ
وحشی ایرانی دیگر در سال  2022به ترتیب در ماههای فوریه و مارس در چچن و داغستان ثبت شد .ظرفیتهای نگهداری
کنونی مرکز تکثیر برای تامین تعداد ضروری پلنگ ایرانی مورد نیاز برای افزایش کارایی برنامهی معرفی مجدد کافی نیست
( Rozhnovو همکاران .)2022
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جدول  3.1خالصه اطالعات در مورد پلنگهای تکثیر شده در مرکز تکثیر سوچی و رهاسازی آنها در قفقاز روسیه .مرگ و میر کلی حیوانات
رهاسازی شده  40درصد ( 20درصد در سال اول پس از رهاسازی) بود.
تعداد پلنگها

مجموع

نرها

مادهها

قفقاز غربی

قفقاز مرکزی

زاده شده در مرکز

25

12

13

-

-

تربیت شده برای رهاسازی*

20

10

10

-

-

ارزیابی شده جهت آماده بودن برای زندگی آزاد

13

7

6

 5نر  2ماده

 2نر  4ماده

رها شده در طبیعت

10

6

4

 4نر  2ماده

 2نر  2ماده

بقا یافته در طبیعت در سال اول

8

5

3

 4نر  1ماده

 1نر  2ماده

تلف شده در سال اول

2

2

2

 1ماده

 1نر

تلف شده در سال دوم

2

1

1

 1نر  1ماده

0

در فوریه  2022هنوز زنده است در طبیعت

6

4

2

 3نر

 1نر  2ماده

زاداوری کرده در طبیعت

0

0

0

0

0

* در فوریه  2022پنج پلنگ در حال تربیت در مرکز تکثیر سوچی هستند

برنامه تکثیر پلنگ ایرانی با همکاری گروه مشاوره گربهسانان  Felid Taxon Advisory Groupانجمن باغوحشها و
آکواریومهای اروپا ( )EAZAوظیفه تامین جمعیت در اسارت متکی به خود با باالترین تنوع ژنتیکی ممکن را بر عهده دارد
( Sliwaو  .)2022 Ferreiraهدف اولیه برنامه خارجزیستگاهی  EAZAپلنگ ایرانی ) (EEPاین است که اطمینان حاصل
شود که جمعیت در اسارت خودکفا و از نظر ژنتیکی و رفتاری سالم هستند تا بتواند به عنوان جمعیت مبدأ برای معرفی مجدد
یا تقویت در مواردی که جمعیت وحشی کاهش زیادی مییابد بکار رود ( Sliwaو  .)2022 Ferreiraدر حال حاضر ،جمعیت
خارجزیستگاهی به عنوان مبدأ یا منبعی برای تکثیر پلنگ ایرانی در مرکز پرورش سوچی در قفقاز روسیه عمل میکند ،اما
همچنین این مرکز قصد دارد افراد بنیانگذار جدید بیشتری را به جمعیت در اسارت معرفی کند ( Sliwaو .)2022 Ferreira
 .4راهبردهای حفاظتی موجود و برنامههای اقدام ملی
راهبرد حفاظت از پلنگ ایرانی در سال  Breitenmoser-Würsten( 2007و همکاران  )2007و سپس در سال  2017در
زیستبوم قفقاز تدوین شد و تهیهی برنامههای اقدام ملی برای ارمنستان ،آذربایجان و گرجستان در سال ( 2009کارگروه
پلنگ قفقاز  )2017و  WWF( 2019ارمنستان  )2019را تسهیل کرد .اجرای برنامههای حفاظت و پایش طوالنیمدت پلنگ
توسط تیمهای  WWFو دولتهای ملی ،همراه با احیای جمعیتهای طعمه (از طریق ممنوعیتهای شکار ،اقدامات خاص
حفاظتی و یا برنامههای معرفی مجدد) در این کشورها ،بازیابی جمعیت پلنگ را در قفقاز جنوبی ،به ویژه در منطقه مثلثی
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شکل زنگزور تسهیل کرده است است ( Khorozyanو همکاران  .)2022در سال  ،2017راهبرد حفاظت از قفقاز نسخهی
سال  2007با تمرکز ویژه بر تدوین نتایج ملموستر و فعالیتهای واقعیتر تجدید نظر و به روز شد تا اجرای موفقیتآمیز
راهبرد بازنگری شده را ممکن کند (کارگروه پلنگ قفقاز  .)2017راهبرد بازنگری شده  2017در NAPهایی عملی شد که
برای رسیدن به مرحله بعدی حفاظت و بازیابی پلنگ ایرانی در قفقاز باید اجرا شوند (کارگروه پلنگ قفقاز  .)2017در ایران،
یک نقشه راه برای حفاظت از گربهها از جمله پلنگ در سال  2012به منظور اطالع رسانی حفاظت از گونههای بومی
گربهسانان تهیه شد ( Sanei ،2012 DoEو همکاران  .)2016در قزاقستان ،برنامه اقدام پلنگ ایرانی  2021-2025در سال
 2022به تصویب رسید ( ،2022 CADIمنتشر نشده).
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