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  افتتاحيه  ■
  مجيد قرآن آيات و تالوتجمهوري اسالمي ايران . سرود 30/10 - 40/10
  مهناز گرجيدكتر سركار خانم ، ملي ايران موزهكل  محترم رياست ييآمد گوخوش. 40/10 - 50/10
 فرشاد مهندس يجناب آقا ،رژنتيكموزه تاريخ طبيعي و ذخائ ست محترمرياگويي  آمدخوش. 11-50/10

  فتاحي
و  دستييعصنا ي،فرهنگ يراثسازمان مطالبيان، معاونت محترم  محمدحسندكتر  يجناب آقا. 11- 10/11

  يگردشگر

، يفرهنگ يراثپژوهشگاه سازمان مياست محترم ر ي،محمد بهشت يدمهندس س يجناب آقا. 10/11- 20/11
   و گردشگري دستييعصنا
حفاظت سازمان و رئيس  جمهوريسرئمعاونت محترم  ،ابتكارمعصومه سركار خانم دكتر . 20/11- 30/11
   زيستيطمح
 ي،فرهنگ يراثسازمان م و رئيس جمهوريسرئمعاونت محترم  ،فر يسلطاندكتر  يجناب آقا. 30/11- 45/11
   يو گردشگر دستييعصنا
 "زمينيرانانسان و جانوران در ا يهزار سال همبود يستاز دو ييهاانهنش".  افتتاح نمايشگاه 45/11- 30/12
  "جانوريتنوع زيستي "نمايشگاه و 
  
  اقامه نماز  . ناهار  و 30/13-30/12 ■
  
  نشست نخست  ■

  
  "ايراني با جهان جانوران شناسييهستتناسب  "بهرام كلهرنيا  استاد جناب آقاي. 30/13- 50/13
  

تفكر انسان را فراهم ساخت. اقوام ايراني  يهاشالودهرويارويي و مشاهده تدريجي جهان تجربه عيني زندگي و 
. جريان اندقرارگرفتهخود  فردمنحصربهدر روند زندگي اجتماعي مانند ساير ملل در معرض تجربه ويژه و 

در طول زندگي  و يجتدربه هاآنجهاني و يافتن معنا و درك تناسب ميان  هاييدهپدمداوم و كند  تحليل 
اقوام ايراني گرديد. جهان جانوران نيز دور  فردمنحصربه شناسييهست يريگشكلگوناگون منجر به  يهانسل

مختلف  يهادورهجانوري  يهانگارهبازمانده  يهانمونهاز اين داستان باقي نماند. امروز با بررسي شاهدها و 
 مانياكان  شناسييهستو دستيابي به روش انديشه و  ييرمزگشاامكان  يتا حدودو تاريخي  ازتاريخييشپ

 .گردديمدرباره جهان جانوران فراهم 

 
هاي طراحي و در رشته يببه ترت تخصصي ويو  تحصيالت است در كرمانشاه  1331		بهرام كلهرنيا متولد سال - 

ويرسازي و ي طراحي گرافيك، تصو در حال حاضر در زمينه سازي و گرافيك و تصويرسازي استپيكره
 هادر حوزه 1351سازي، نقاشي، منتقد هنري و پژوهش تاريخ هنر و فرهنگ فعاليت دارد. وي از سال مجسمه

 و هنر دانشكده تصويري ارتباط گروه علمييئته عضو و مدرسدر حال حاضر و مشغول تدريس و فعاليت بوده 
 يزد است. آزاد دانشگاه كاربردي، علمي جامع شگاهدان و يماصداوس تهران، دانشكده اسالمي آزاد دانشگاه معماري



مشاور و مدير  و همچنين رانيا كيطراحان گراف يانجمن صنف يمديرهيئتهو عضو  ريدبوي عالوه بر اين 
 گذاريسياست شوراي عضويت در و داوري دبيري، ست.در چندين وزارتخانه كشور اـ پژوهشي  هنري

استاد كلهرنيا  هاي ايشان است.كشور از ديگر فعاليت سطح در متعدد الملليبين و ملي هايبينال و هاجشنواره
 1390گرافيك كرمانشاه در سال  طراحان انجمن .اندمتعددي داشتههاي فردي و گروهي نمايشگاههمچنين 

 به وي اهدا كردند. گرافيك هنر توسعه و نشر هاي ايشان درتالش پاسبهمرداد را  سرو تنديس

  
  

نه ميليون بر تنوع زيستي اواخر ميوسن ( اييچهدرمراغه:  "مجيد ميرزايي دكتر جناب آقاي . 50/13- 10/14
  " ) در شمال غرب ايرانسال پيش

 يهانمونهترين  از شناخته شده مديترانه شرقي،موجود در  آثارمراغه همراه با  فسيل مجموعه پستانداران
جنس و گونه متعلق  50تاكنون بيش از  .باشنديماوراسيا ش در ميليون سال پي 7تا  10در  دارانمهرهفسيلي 

فراواني داراي  اين مجموعه جانوري .مراغه يافت شده است اطرافپستانداران در  سنگوارهخانواده از  16به 
و  وحشي و گاو غزال، آهو ،، فيل، كرگدنسه انگشتي، زرافه چون اسب خوارانيياهگبسيار بااليي از 

هرچند شباهت ظاهري اين مجموعه جانوري  .است كفتار و ديگر پستانداران، سانانچون گربه يانخوارگوشت
كه ويژگي بارز آن دارا بودن ، است ولي برخالف ساواناهاي امروزي توجهقابلمتنوع با ساواناهاي امروزي آفريقا 

رسد در ناحيه مراغه و ر ميبه نظ با درختان پراكنده است، زارعلففصول باراني و خشك  و پوشش گياهي 
در بين  زارعلفهاي باز و فصلي با محيط پربارانديگر نواحي فسيلي مشابه بيشتر پوشش نيمه جنگلي 

در اين نقاط  خوارانگوشتو   خوارانبرگاز علف خواران،  نظيرييبتنوع  روينازااست.  حاكم بوده ،درختان
 .يافته استشكل 

را در  شناسييلفسارشد  يو كارشناس يشناسينزم ي، دوره كارشناس1355ولد مت ي،عطاآباد يرزاييم يدمج - 
فنالند  ينكياز دانشگاه هلس 1389در سال  يلفس دارانمهره ينهدرزمخود را  يو دكتر يلدانشگاه اصفهان تكم
و   ياتشردر ن يمقاله پژوهش 20 اكنوندانشگاه زنجان بوده، ت شناسيينزمگروه  ياراستاد ياخذ نموده است. و

 دارانمهره يشناسيرينهد ينهدرزمدو كتاب  يشانارائه نموده است. از ا الملليينب عمدتاً هاييشهمامقاله در  64
منتشر نموده كه دو مورد آخر آن در مجله  يزن يفراوان يعموم ي. او مقاالت علماستو تكامل در حال انتشار 

 يرانمختلف ا يدر نواح يليفس يهامكانررسي و كاوش در ب سابقه يداراايشان است.  منتشرشدهمن  ينسرزم
 هستند. ينو چ ي/شماليغرب يو اروپا

  
  

از  يبرداربهرهشكار و  " و سركار خانم دكتر مرجان مشكور فريدون بيگلريدكتر جناب آقاي . 10/14- 30/14
  "سنگيينهپارن ايران طي دوراحيوانات در 

محدود به اواخر  عمدتاً، يواناتاز ح يرانا يسنگنهيپارامع دوران جو يبرداربهره يهاوهيشما از  يآگاه
در  يشناسباستان يهاكاوشتمركز  يلبه دل يزن يايجغراف ازلحاظاست.  يدجد يستوسنو پل يانيم يستوسنپل

غار دربند  يهاكاوش يجاست. با توجه به نتا شدهكسبمنطقه  يناز ا يشترزاگرس، اطالعات موجود ب يغارها
 يو بز كوه يچون خرس غار، گوزن، گاو وحش ييهاگونه يانيم يستوسناواخر پل يط يالن،در رودبار گ يرش



از  بودند. يمقد يسنگينهپار يهاگروههدف شكار  هاآناز  يبرخ احتماالً كه  ستنديزيممنطقه  يندر ا
 يهاگونه يشترباست. اطالعات بيشتري در دست  يسنگنهيفراپارمياني، جديد و  يسنگنهيپار يهادوره

 يراني،چون گورخر ا يشده شامل علفخواران يافت يرانها در نقاط مختلف اآن يايدوره كه بقا ينپستاندار ا
 يگراز، كرگدن و درندگان يراني،آهو، گوزن، گوزن زرد ا يش،كل و بز، قوچ و م ي،سان، گاو وحشچند نوع اسب

شكار علفخواران بزرگ  هادوره يناست. در ا يرهو غ سل، خرگرگ، روباه، شغا ي،پلنگ، گربة وحش ير،چون ش
 يشتربجديد  يسنگنهيپارمياني و تا حدودي  يسنگنهيپار يهاانسان يشت. معيافت يشجثه افزا يانجثه و م

غرب و جنوب كاوش شده در  يهاها در مكانآن يايجثه بود كه بقاعلفخواران بزرگ ينشيبر شكار گز يمتك
    -  شده است يافتين جنوب شرقي درياي مازندران زاگرس و همچن

 
 يهادوره يشناسباستان يموزه ملي ايران است. تخصص و سنگيينهپارمسئول بخش  يگلريب يدونفر - 

در نقاط مختلف كشور انجام داده  ييهاكاوشو  هايبررس ينهزم يناست و در ا يرانا يانيو م يمقد سنگيينهپار
(لرستان)،  يافتهكرمانشاه)، كاوش در غار  يستون،(ب يكتوان به كاوش در غار مرتاريم هاكاوش ينا يانكه از م

 1387در سال  ايشان) اشاره كرد. يالنكاوش در غار دربند (گ يزن يراًاخ(اصفهان) و  يبزقلعه يغارهاكاوش در 
 ياندازراهشهر  ينشاه در اكرمان يفرهنگ يراثاداره كل م يكشور را با همكار سنگيينهپار يموزه اختصاص يناول

  را به عهده دارد. يرانا يشناسباستان الملليينب لهمج يريسردب ينهمچن يكرد. و
از دانشگاه سوربن فرانسه، استاد و  يشناسيطمح يستز يرينو د جانورشناسيمشكور متخصص باستانمرجان  - 

 يعيطب يختار يدر موزه مل ياآس ياهانگروه جوامع، جانوران و گ يرو مد يعلم هايپژوهش يپژوهشگر مركز مل
جانوري موزه ملي ايران و  يهامجموعهساماندهي  چهار سال گذشته مسئول طرح يط ينفرانسه هستند. همچن

 هاييتفعالاند و  محور دانشگاه تهران بوده يسنجباستان يشگاهدر آزما يجانورشناسباستان زشآموهمچنين 
 يايجنوب آس ازجمله  جوارهمو مناطق  يرانفالت ا يجانورشناسباستانر بدر دو دهه گذشته  يشانا يپژوهش
 يو تحوالت دامپرو يراندر فالت ا يساز يخود را بر روند اهل يهاپژوهش يربوده است. در چند سال اخ يمركز

  متمركز كرده است . يو شبانگر

  
اقتصادي در هزاره ششم  - رهنگيفاهلي سازي گاو و جهش " كاميار عبديدكتر  جناب آقاي. 30/14- 50/14

  "پيش از ميالد در خاور نزديك
نسبت به بز  يشترگوشت ب يزانبخصوص داشت. عالوه بر م يگاهيگاو جا شدهيگروه اول جانوران اهل ياندر م

 يدتول يپوست برا ي،و محصوالت لبن ير: شكرديم يدتول يمتعدد و مهم يو گوسپند، گاو محصوالت ثانو
انسان، گاو  يو حت سپندبا بز و گو يسهدر مقا ين،با حل كردن سم گاو. عالوه بر ا يعيچرم، چسب طب

كشت  يررا ز يشتريب ينزم شدي) مييدوتا يا يصورت تكو لذا با استفاده از گاو (به ترياست قو يموجود
است و  يشترب يارفضوالت گاو به نسبت بز و گوسفند بس يزانم ين،كرد. عالوه بر ا ياريآورد، شخم زد و آب

استفاده از آن  ها وباغها و كه كود دادن به مزارع و باغچه دمقاصد گوناگون استفاده كر ياز آن برا توانيم
-اقتصادي ةاز حوز رفتهگاو رفتهفراوان،  يدفوا ينها دو مورد مهم است. از رهگذر امنظور سوخت در زمستانبه
از اقوام  ياريبس ينيبجهانمهم در  يو به جانور ا گذاشتپ يو مذهب يينيآ ةانسان به حوز يزندگ يشتيمع

  .  بدل شد يباستان
  



 يسبه تدر متحدهياالتادر كالج دارتموت در  يو مدت يشيگاندكترا از دانشگاه م يلالتحصفارغعبدي  ياركام - 
به مدت  يو را آغاز كرد . يقاتدر دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحق يستدر يرانپرداخت. پس از بازگشت به ا

و چند  يالمدر خوزستان، فارس، ا ين(كرمانشاه) و همچن آباداسالمدر دشت  يسال به كاوش و بررس ينچند
كه  منتشرشده يمقاالت متعدد يو داخل الملليينب ياتدر نشر يشانداشته است. از ا ييهاكاوش يزن يگرنقطه د

. بوده است مؤثر ياربس يرانا يخيسنگ و آغاز تاردوره مس و  يشناسباستان سؤاالتاز  يدر روشن ساختن برخ
 يسامنر است. دكتر عبد يليامو نامهجشن هاآناز  يكيكه  ساختهتاكنون چند كتاب منتشر  ينهمچن يو

او تحوالت  ياست. عالئق پژوهش ياز انتشارات مركز نشر دانشگاه يخو تار يشناسمجله باستان يرسردب ينهمچن
 يهاقدرتمرتبط به آن تا ظهور  يو اقتصاد ياجتماع ييراتو تغ ييمواد غذا يدو تول ينيروستانشآغاز  حدفاصل
تا ظهور اسالم در قرن  يالداز م يشاز هزاره اول پ هايامپراتور يلاست. تشك يسنگمسدوره  يلدر اوا سياسي
  است يو ياهداف مطالعات يگراز د يدوره هخامنش خصوصاً يالدي،هفتم م

   
  

 "اسب در دوره ساساني "چگيني  نوروز زاده ناصر استاد ناب آقايج. 50/14- 10/15

 
بررسي آثار و متون دوره ساساني نشان از جايگاه خاص اسب در اين دوره است كه نشانه هاي آنرا مي توان در 

جانورشناسي ديد. در اين هاي باستانهاي شاهان، مواد فرهنگي و در مجموعهمتون مذهبي، نقش برجسته
گفته به كند و كاو در اهميت آييني، سياسي، نظامي و اقتصادي اسب در دوره با بررسي مدارك پيشگفتار 

  ساساني مي پردازيم.
  

مختلف  يهاعرصهتاكنون در  1350است و از دهه  يندر قزو 1332متولد  ينيناصر نوروز زاده چگ -
و لرستان  يخيبخش تار يتمسؤول 1360در دهه  يمشغول پژوهش و آموزش بوده است. و يرانا يشناسباستان
كار مشغول  ينبه مدت هشت سال به ا يخيبخش تار دارموزهبا عنوان  ازآنپسرا به عهده گرفت و  يموزه مل
منسوب شد و در  يفرهنگ يراثسازمان م يشناسباستان يهاپژوهش يربه سمت مد 1373در سال  يشانبود. ا

 يسرئ يناول ينيسمت ادامه كار داد. استاد چگ ينخش در سازمان با همب ينآن با پژوهشكده شدن ا يپ
داشت. از  بر عهدهسمت را  ينا 79است كه تا اواخر سال  يفرهنگ يراثسازمان م يشناسباستانپژوهشكده 

سرپل  زدهجنگسه شهر  يآثار باستان يو بررس يگودرزشهرستان ال يبه بررس توانيم يشانا يدانيم يهاپژوهش
 يسرپرست و يرينشدر قصر  يچهار قاپمعروف  ياشاره كرد. كاوش در بنا غرب يالنگو  يريناب، قصر شذه
 هاييتفعال يگرنطنز از د يسمانار يشناسباستان يهاپژوهشو آلمان در  يرانپروژه مشترك ا يرانيا يئته
  است.  يو ساسان ياشكان يهادوره يشناسباستان يشانمطالعات ا ياست. حوزه تخصص يشانا يدانيم

  
  . استراحت و پذيرايي10/15- 30/15
  
  
  
  
  
  



  
  نشست دوم  ■

  
در اواسط هزاره دوم  تپههفتبررسي تنوع جانوري دشت  "ركني  محمدرضاجناب آقاي . 30/15- 50/15

  "پيش از ميالد
ي هاپهو ت هامحوطهشوش قرار دارد.  يمحوطه باستان يشرق يهو حاش يرانا يدر جنوب غرب تپههفتدشت 
مانند  هاآناز  يكه برخ شونديم يافتدشت پراكنده  ينتا به امروز در ا خيازتارشيپبه  مربوط يشناختباستان
 يهانمونه هامحوطه يافت شده از برخيآثار  يانهستند. در م هاآن نيترمهمو ابوفندوا از  تپههفت يل،چغازنب

است كه مواد  ماندهيبرجا يخيتار يآجرها يانوران بر روج يردپا يا نقش سفال، يكرك،پ صورتبهجانورسان 
 رسديمنظر  ين بههستند. چن تپههفتدشت  يشناختباستان يهاپژوهش در جهت يباارزش ياربس يفرهنگ

 ي. برخاندشدهنقش  يكل يممفاه يانب يو در راستا يباز بسيار يهنر يهاروشكه همه نقوش با استفاده از 
از  يعيطب صورتبه يگرد ياپارهو  اندشدهاقتباس يااسطورهنقوش از جانوران  يتند. برخهس يداديرو يتگرروا

 نيترمهماز  آمدهدستبه يآثار جانور يپژوهش به گونه شناس ين. در ااندشدههيتهي جانور يردپاها
در  يوانن و حانسا يستيجانوران نسبت به تعامل ز يآن با رفتارشناس يقو تطب يشناختباستان يهامحوطه

  پرداخته خواهد شد. يالداز م يشاواسط هزاره دوم پ
  

است. تحصيالت كارشناسي و كارشناسي ارشد وي در رشته » كرج«در  1360متولد  "محمدرضا ركني - 
تپه مشغول فعاليت بوده و در پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل ـ هفت 1381شناسي است. وي از سال باستان

 1381شناسي است. از سال كده باستانشناسي ايران در پژوهشوه رسمي نقشه باستانعضو كارگر اكنونهم
تپه در استان خوزستان آغاز نموده و تاكنون شناسي را در دشت هفتمطالعات رسمي زيست محيط ـ باستان

كاري هاي وي همفعاليت ازجملهتپه شناسايي و معرفي نموده است. گونه جانوري را در دشت هفت 350حدود 
كاوش  5ابوفندوا به سرپرستي دكتر عباس عليزاده و همكاري در بيش از هاي محوطه باستاني بالديه، در كاوش

 يهاي تپه سنجر خوزستان و محوطهتپه به سرپرستي دكتر بهزاد مفيدي و همچنين همكاري در كاوشهفت
شناسي ايران با پژوهشكده استانب ينقشه يبراي تهيه 1389نمنج باراني استان لرستان است. از سال 

هاي باستاني ـ تاريخي چغازنبيل، تپه نيز در محوطه محيطييستز هايبررسيشناسي همكاري دارد. وي باستان
در استان خوزستان ـ استخر فارس، چشمه دماوند تهران،  دزفول، گتوند و شاپوريجندسنجر، دشت شوشان، 

  .در استان آذربايجان شرقي داشته است ازنا در استان لرستان و حوضه رود ارس
   

  
  "يراني، خاستگاه، پراكنش و انقراضا يرش"جناب آقاي علي گلشن . 50/15- 10/16

دشت ارژن در استان  يژهوبهسال پيش در برخي مناطق جنوب و جنوب غربي ايران  100شير ايراني تا حدود 
و خوزستان پراكندگي داشت. جثه شير ايراني زارهاي استان بوشهر هاي بلوط زاگرس و بيشهفارس، جنگل

تر از شير تر و تيرهآن نيز كوتاه هاييالتر و اندازه تر، موهاي آرنج، زير شكم و انتهاي دم پرپشتكوچك
هاي آن گوش كهيطوربهاست.  پشتكمها هاي شير ايراني نر در باالي سر و بين گوشآفريقايي است. يال

هاست كه سال متأسفانهذشته تعداد بسياري شير در ايران وجود داشته است اما مشخص است. در گ كامالً
هاي منطقه بختياري است. آخرين بار شير ايراني در كوهستان نابودشدهنسل اين گربه سان در سراسر ايران 



ن سان يافت نشد. از بين رفتاز مناطق ايران اثري از اين گربه يكيچهديگر در  ازآنپسديده شد و 
، از عوامل اصلي انقراض شير ايراني به ازحديشبها و شكار هاي امن و مناسب، كم شدن تعداد طعمهزيستگاه
در شمال غرب هند  "گير"هاي شير ايراني در منطقه جنگلي رسند.  در حال حاضر آخرين بازماندهنظر مي

حضور  وجودينباااست؛ اما  شدهضمنقردر ايران  يطوركلبهكنند. با آنچه گفته شد، نسل شير زندگي مي
تا به امروز پي گرفت.  ازتاريخيشپهاي توان از هزارهآن را در تاريخ و فرهنگ كشورمان مي يرانكارناپذپرنگ و 

سان احترامي ويژه قائل ستايند و براي اين گربههزاران سال است كه ايرانيان شكوه و دليري شير را مي
شير توجه ساكنان اوليه ايران را بيش از ديگر جانوران به خود جلب  يوخولقخهاي ظاهري و هستند. ويژگي

هاي ديواره غارها، نقوش نقاشي ازجملهاز دوران باستان  جاماندهبه آثاركرده بود تا جايي كه در بسياري از 
   شودديده مي يخوببهنقش اين جانور  قبرهاسنگها و اي، ظروف سفالين، پيكركصخره

  
 يشاست. تاكنون از او ب يعلوم دام يرشته مهندس يلالتحصدر تهران،  فارغ 1355شن، متولد سال گل يعل - 

 زبانيسيانگل ياتو نشر يراندر ا وحشياتحو  زيستيطمحمقاله، گزارش و مصاحبه مرتبط با مسائل  40از 
و  "يوزپلنگ يادفر" ،"يراناسب تركمن در ا يمعرف" يهااست. كتاب منتشرشده الملليينمجامع ب

 ينهدرزمآثار او  يگرشد از د 1390در سال  يرانكتاب سال ا يزه، كه برنده جا"سانان: گربهيرانپستانداران ا"
را از  يسعكاايران را منتشر ساخته است. ايشان  سانانسگكتاب  يراًاخوي  .است وحشياتحو  زيستيطمح

 يلاسماع ازجمله يدينزد اسات يشناسمردم يعكاس يهاارگاهآغاز كرد و پس از گذراندن ك يتجرب صورتبه 1375سال 
از مردمان  يمتمركز عكاس صورتبه يرانبه مناطق مختلف ا ييو فرهاد ورهرام به دنبال سفرها ييانكسرانصراهللا  ي،عباس
 ازجمله شناسييرانو ا يگردشگر ياتو نشر "شرق"، "يهمشهر" يهابا روزنامه يرا آغاز كرد. همكار يرانو اقوام ا يبوم

زنان بز "با موضوع  1388او در سال  يشگاهنما يناوست. نخست يهايتفعال يگراز د "من ينسرزم"و  "سفر"ماهنامه 
در موزه زنان شهر بن در آلمان در  "هستم يجيخل يمن زن" يشگاهبرگزار شد. نما يتاليادر شهر مرانو ا ،"ينابفروش م

به  "كنديسنگ اول را پرتاب م يچه كس"و  "يكيتار يظتجربه غل يتهاچشم" يهابا عنوان يشگاهو دو نما1389سال 
 .است يراناو در خارج از ا يهايشگاهنما يگردر گرجستان از د يستفل يخدر موزه تار 1391و  1390 يهادر سال يبترت
از   "ييكوچندگان قشقا"و  "يفرهنگ يهادفتر پژوهش" يبا همكار يرانيبا اقوام ا ييآشنا يهااكنون مجموعه كتاب او

  را در دست انتشار دارد. يساوليانتشارات 
  

  "تالش براي نجات يوز ايراني"جناب آقاي هومن جوكار . 10/16- 30/16
در فهرست  يوزپلنگ ينكهباوجودا. كننديم يزندگ يراندر ا ياييآس يوزپلنگ يهابازمانده ينامروزه آخر

 يلبه دال يراندر ا يوانح يناست، اما نسل ا شدهاعالم يرقانونيغن قرار دارد و شكار آ شدهيتحما يواناتح
ها)، از معادن و ورود گله دام يبرداربهره(  اهو بر هم زدن امنيت آن هايستگاهرفتن ز يناز ب ازجملهمختلف 
فات تصاداصلي آن و همچنين  يهاها، شكار يوز و طعمهها توسط دام، اشغال آبشخورها و چشمهيسالخشك
هاي آسيايي را تهديد ديگر از عواملي كه امروزه نسل يوزپلنگ يكي. انقراض است درخطر شدتبهاي جاده
ها، كاهش يوزپلنگ ازحديشبخوني ها در ايران است. همجمعيت محدود آن يگروهدرونهاي كند آميزشمي

اي از جانورشناسان عقيده دارند عده هباريندراهاي وراثتي را به دنبال دارد. تنوع ژنتيكي و بروز بيماري
ها را خويشاوندان بسيار توان آناند كه ميدچار يكنواختي ژنتيكي شده يااندازهبههاي برخي مناطق يوزپلنگ

  .نزديك و حتي مانند دوقلوها به شمار آورد



 يستز يطظت ازمحبرنامه توسعه سازمان ملل و سازمان حفا يبا همكار يايي،آس يوزپلنگپروژه حفاظت از  
 80 رفتيپنج منطقه انتخاب شد كه گمان م ي،و حفاظت يكار مطالعات ي. براكاركردشروع به  2001در سال 
در استان سمنان، منطقه  كوير يتوران، پارك مل ياند .پارك ملدر آن مناطق پراكنده يرانا يوزهايدرصد 
بار در جهان،  يننخست براي .يزددر استان  يبندانو نا يردره انج وحشياتح يهابافق و پناهگاه شدهحفاظت

برده شد كه از  يليتكم يمهب يرپوششز ياييآس يوزپلنگو خود  يوزپلنگ هاييستگاهو پرسنل ز بانانيطمح
در منطقه تلف شود به  يليبه هر دل يوز. اگر شوديانجام م يگانرا صورتبهپنج سال و  به مدت 1392اسفند 

موضوع  ينقالده ا 5خواهد شد و در سال تا  يستگاهنه همان زيهز يوزهر قالده  يان براتوم يليونم 50 يزانم
  دامدار را بپردازد. يانموظف خواهد بود ز يمهب يزبه دام دامداران وارد كند ن يبيآس يوزاجرا خواهد شد. اگر 

  
در برنامه حفاظت از  آسيايي است و بيش از يك دهه است كه يوزپلنگبين المللي پروژه  يرمدهومن جوكار  -

 اين گونه در معرض خطر در سطح ملي و بين المللي مشغول فعاليت و پژوهش است. 

  
  

   "وحشياتحعكاسي "جناب آقاي علي مهاجران . 30/16- 50/16
در غار راسكو (فرانسه) از جمله  يگاو وحش يرهمانند تصاو يسنگ ينهمانده از دوران پار يباق يغارنگاره ها

آن ها را  ينگاره ها وجود دارد برخ يندر رابطه با ا يمتفاوت ياتاند. نظر يخثبت شده در تار يهنرآثار  يناول
نگاره ها  ينبر ا ينگاه با .دانند يارتباط م ريبرقرا يبرا يآن ها را روش يگرد يو برخ يينيمرتبط با آداب آ

 ينعرصه بوده اند. وجود ا ينا ياصل يناناز جمله نقش آفر يواناتوحش و ح ياتشود كه ح يمشاهده م
   ت. اطرافش اس يعانسان به ثبت و ضبط وقا يذات يلبر تما يغارنگاره ها شاهد

به ثبت  يننخست يانسان ها يلامتداد تما يوحش بصورت خاص به نوع ياتح يبصورت عام و عكاس عكاسي
به مراتب فراتر  ينقش ييستتنوع ز يوحش و اجزا ياتح يامروزه عكاس يول .اطرافشان است يطمح ينگاره ها

با  ياز عكاس يشاخه تخصص ينكند. ا يم يفارا ا يستيمتنوع تنوع ز يجلوه ها يشاز تنها ثبت و نما
منحصر به فرد آن كمتر مورد بحث قرار گرفته است.  يها يژگيكمتر مورد توجه قرار گرفته و و ياتشخصوص
   خواهد بود. فتارگ ينها موضوع ا يژگيو و ياتخصوص ينكوتاه به ا ياشاره ا

 
 يآغاز نموده است. و يوحش را بطور جد ياتح يعكاس 1380كه از سال  1354مهاجران، متولد  يعل -

 يآغاز نمود. او عضو انجمن مل يعيطب يختار يخود را با موزه مل يهمكار 1381بعنوان عكاس از سال 
خانه  جمنان يرهمد ياتعضو ه دو دوره يراندر خانه عكاسان ا يتاست  و عالوه بر عضو يرانعكاسان ا
عكس، بعنوان داور در  يها يشگاهنما ي(انجمن عكاسان نگاه) بوده است عالوه بر برگزار يرانعكاسان ا

و ... شركت داشته است. از جمله  يردر قاب تصو يستيهمچون نور و نگاه، تنوع ز يعكاس يجشنواره ها
 ياز نمونه ها يكتاكسونوم يعكاس يول و روش هااص« يقاتيطرح تحق يتوان به اجرا يم يو يها يتفعال

     اشاره كرد. يكتب درس يفبا دفتر تال يو همكار يستز يطدانشگاه مح يبا همكار »يولوژيكب
  

(موسسه  1967 ، كارگردان: جان باكستنوحش گلستانياتحپارك پخش فيلم مستند: . 50/16- 10/17
   پارسيان) وحشياتح


