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رئیس اداره محیط زیست شاهرود، مشاهده ۲ یوز در منطقه جدیدی در شهرستان شاهرود را تأیید کرد

یوزهای آزاد کوچ رو
فرناز حیدری: علی اکبر قربانلو، رئیس اداره محیط زیست شهرستان شاهرود، ۲۷ سال سابقه خدمت دارد. او یکی از مدیران شناخته شده زیستگاه های 
یوز آسیایی استان سمنان است. در پناهگاه حیات وحش خوش ییالق و اداره حفاظت محیط زیست شاهرود سابقه حضور چندین ساله دارد و حدود 
۱۰ ســال هم در بهترین زیستگاه یوز آسیایی، رئیس پارک ملی توران بوده است. ایشان از سال ۹۵ تاکنون در اداره محیط زیست شهرستان شاهرود، 
مســیر حفاظت از یوز را همچنان ادامه می دهد. روز دوشنبه مورخ ۷ شهریور سال جاری، خبری مبنی بر مشاهده دو یوز در مناطق آزاد شاهرود پس 
از بازدید میدانی و ردزنی منتشــر شــد که برخی درباره آن تردیدهایی را مطرح کردند. مشــاهده یوزها در مناطق آزاد، یکی از موارد پرتردید و البته 
مناقشه برانگیز در حوزه محیط زیست اســت. علی اکبر قربانلو در گفت وگو با «شرق» از صحت و سقم مشاهده اخیر و اولویت های حفاظتی مهم این 

زیرگونه نه تنها در شهرستان شاهرود، بلکه در زیستگاه های یوز می گوید.

 آیا مشــاهده دو یوز را در منطقه آزاد شاهرود به عنوان رکورد جدید، تأیید می کنید؟   .
لطفا دالیل خودتان را برای اثبات این مشاهده بیان کنید.

بله، من تأیید می کنم؛ چرا که نه تنها این محل، زیســتگاه قوچ و میش و آهو است؛ 
بلکه ســال گذشــته هم در اطراف همین محل مورد مشــاهده اخیر، از یوز چندین بار 
تصویربرداری شده. حدود هفت یا هشت سال پیش هم در چند کیلومتری همین محل، 
یک یوز پیدا شــد که به دست سگ ها و با کمک چوپان ها در مزارع کشاورزی چاه باقر 
کشــته شده بود. آن زمان من به خواسته مدیرکل وقت به محل اعزام شدم و بر اساس 
تحقیقاتی که انجام شــد، چوپان محل اعتراف کرد که یوز را سگ ها گرفتند. البته روی 
ســر یوز هم یک رد از آثار کلنگ بود که آن فرد بعدا اعتراف کرد که حیوان را با کلنگ 
معدوم کرده اند. الشــه و متخلف تحویل اداره شاهرود شــدند؛ اما متأسفانه پیگیری 

خوبی انجام نشد.
 بنابراین دفعات مشاهده یوز در این محدوده زیاد است و تنها یک بار نیست؟  .

بله، چندین بار در این محل یوز مشــاهده شــده، علت آن هم به جز حضور طعمه 
حیوان از جمله قوچ و میش و آهو، امنیت این منطقه است؛ به طوری که هیچ متخلفی 
جرئت نمی کند که به زیســتگاه های این حیوان در این محل نزدیک شود. خوشبختانه 

امنیت، حضور یوزها را هم به دنبال داشته است.
 نظر به ســوابق مشــاهدات اشــتباه، برخی درباره کیفیت تصاویر تهیه شده و این   .

مشاهده اخیر با تردید صحبت می کنند. پاسخ شما چیست؟
ما تصاویر را بررســی کردیم، از نحوه راه رفتن، حرکات و شکل و شمایل این حیوان 
مشخص شــد که بسیار شــبیه یوز اســت. ضمن اینکه این منطقه تپه ماهور است و 
به هیچ عنوان زیســتگاه پلنگ نیســت. ما تردید نداریم که تصاویر مربوط به یوز است. 
بررسی میدانی هم انجام شده؛ اما زمین محل مشاهده سنگالخ است و رد پای حیوان 
به خوبی دیده نمی شــود؛ اما با قاطعیت اعالم می کنم که یوز اســت؛ چون هم سابقه 

حضور داشته و هم عوامل مدنظر همگی حاکی بر این امر است.
نظر تخصصی این اســت که یوزها در این محل در حال تردد به منطقه چاه شیرین 
ســمنان هستند؛ چون چندین باری هم گزارش هایی از راننده های عبوری داشته ایم که 
یوزهــا را در حال تردد در حوالی همین محدوده دیده اند. شــخصی هم که مشــاهده 
کرده، از همیاران مورد اعتماد و کاربلد است که یوز را به خوبی می شناسد. به طور کلی 
امســال در جلگه شاهرود و جنوب غربی میامی دفعات مشاهدات یوز از سوی فعاالن 

محیط زیست و محیط بانان جالب توجه بوده که این مسئله خود اهمیت مناطق آزاد و 
زیستگاه های خارج از مناطق حفاظت شده محیط زیست را بیان می کند.

 اولویت فعلی شما برای حفاظت از یوزها در این منطقه چیست؟  .
اولین اولویت ما امنیت زیســتگاه های مناطق آزاد یوزخیز است. افزایش طعمه و 
در دســترس بودن طعمه در مشاهدات اخیر بی تأثیر نبوده و امیدواریم که بیش از این 

هم باشد.
 آیا بناســت که پایش ها در این محدوده ادامه دار باشد؟ چه برنامه هایی مدنظرتان   .

است؟
حتما با توجه به مشــاهده مکرر یــوز در مناطق جنوبی و جنوب شــرقی و غربی 
شــاهرود، برنامه ما هم ادامه پایش ها و اســتمرار حفاظت اســت. کنترل و پایش این 
مناطق افزایش پیدا کرده، حداقل در هفته ســه الــی چهار بار همکاران محیط بان به 
همراه همکاران محیط زیست شهرستان میامی با هماهنگی های الزم در محل حاضر 
شــده و هرگونه مورد مشکوکی هم در زیســتگاه یوز واقع در جنوب شاهرود مشاهده 
شــود، از طرف دوســتان به بنده اطالع داده شــده و به منطقه اعزام خواهیم شــد. 
خوشبختانه هماهنگی ها و رایزنی های خوبی با دوستان صورت گرفته و درصدد احیا و 
حفاظت بیشتر زیستگاه های یوز هستیم. اقدامات و رایزنی های انجام شده کمک می کند 

که امنیت زیستگاه را برای یوز بیشتر کنیم.
 آیا این امکان هست که بتوان در آینده حضور آنها را به شکل صد در صد مستند کرد؟  .

قطعا همین طور است. کیفیت تصاویر االن خوب نیست و دلیل آن هم این است که 
دوربین عکاســی خوب در اختیار محیط بان ها و برخی همیاران نیست و تصویربرداری 
اخیر هم با دوربین موبایل بوده. این مشــکل همچنان به قوت خود باقی است. سعی 
می کنیم با رایزنی هایی که با دوســتان صورت گرفته، تصاویر یوز در اختیار ما گذاشــته 
شــود. مطمئن باشــید که برنامه های حفاظت در این محدوده ادامه خواهد داشــت. 
خوشــبختانه همواره این توجهات مثبت را نســبت به محیط زیســت شاهد هستیم؛ 
بنابرایــن با قطعیت اعالم می کنم که جمعیت یوزها در جنوب شــاهرود درخور توجه 

است و دلیل آن هم امنیت زیستگاه و افزایش طعمه است.
 محیط بانــان منطقه شــما با چه کمبودهایــی در حال حاضر مواجه هســتند؟ چه   .

کمک هایی می تواند به حفاظت مؤثرتر از منطقه بینجامد؟
کمبودهای زیادی در محیط زیست کل کشور مشهود است. در درجه اول باید تأکید 

خبر

بانک نمونه های سلولی حیات وحش ایران 
تشکیل می شود

مهر: تفاهم نامه ای بــرای ایجاد بانک نمونه های ســلولی حیات وحش و تحویل 
نخســتین نمونه های سلولی یوزپلنگ ایرانی بین سازمان حفاظت از محیط زیست 
و مرکز ذخایر ژنتیکی منعقد شد. در راستای مطالعه، شناسایی و حفاظت از منابع 
ژنتیکی کشور و بهره مندی متقابل از ظرفیت ها و توانمندی های علمی و پژوهشی، 
تفاهم نامه همکاری مشــترک میان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران و سازمان 
حفاظت محیط زیست -معاونت محیط زیست طبیعی- منعقد شد. حسن اکبری، 
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی ســازمان حفاظت محیط زیست، در 
این مراسم گفت: در حوزه محیط زیست ۷۰ درصد جمعیت گونه برجسته ای مثل 
آهو را از دســت داده ایم و آن چیزی که ارزشمند اســت تنوع درون جمعیتی یک 
گونه اســت. یکنواختی درون جمعیتی بعضی گونه ها باعث شده نتوانیم بعضی 

گونه ها را نجات دهیم.
 اکبری افزود: در محیط زیســت هم تقریبا کمتر از دو دهه اســت که به سمت 
حفاظت ژنتیــک رفته ایم و باید در حوزه بعضی مســائل ژنتیکی هم وارد مقوله 
حفاظت ژنتیک شــویم. وی تصریح کرد: تا حدی که امکان دارد باید منابع ژنتیکی 
کشــور را ذخیره کنیم و در سطح وسیعی بکوشیم فعالیت ها را در بخش ژنتیکی 
انجام دهیم. اکبری خاطرنشــان کرد: ســعی ما بر آن اســت که نمونه هایی را که 
دریافــت خواهیم کرد، بــرای نگهداری به این مرکز ارســال کنیم. وی عنوان کرد: 
ســازمان حفاظت محیط زیســت دســتگاه اجرائی نظارتی بوده و نیاز اســت دو 
دستگاه با نشســت های فنی همکاری ها را گسترش بدهند تا در حفاظت از منابع 
زیســتی کشــور بتوانیم موفق تر عمل کنیم. معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع 
زیســتی سازمان حفاظت محیط زیســت بیان کرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه، 
همــکاری در زمینه شناســایی، حفاظت و احیای منابع ژنتیکی، بهره مندشــدن از 
ظرفیت هــا و توانمندی های متقابل دو دســتگاه از قبیل منابع انســانی، امکانات 
آزمایشــگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای، بانک های اطالعاتی، نمونه های زیســتی و 

فضای فیزیکی است. 
اکبری اظهــار کرد: ارتقای دانش و آگاهی طرفیــن در زمینه حفاظت از منابع 
ژنتیکی، فراهم کردن امکان دسترســی و دستیابی به اطالعات مرتبط طرفین برای 
کارشناســان از دیگر موارد این تفاهم نامه است. وی گفت: اقدامات مشترکی مانند 
ایجاد بانک نمونه های ســلولی حیات وحش کشــور، انجام طرح های تحقیقاتی 
مشــترک درخصوص حفاظت و احیــای گونه های گیاهــی و جانوری در معرض 
تهدید کشور در طول مدت این تفاهم نامه اجرا خواهد شد. دکتر رضا آذربایجانی، 
سرپرســت مرکز ذخایــر ژنتیکی و زیســتی ایران، ضمــن ابراز خرســندی از آغاز 
همکاری های دو مجموعه گفت: بین ســازمان حفاظت محیط زیست و این مرکز 
قبال تعامالتی وجود داشت، ولی ما عالقه مند به توسعه همکاری ها با این سازمان 
بــا توجه به هدف مشــترکی که در زمینــه حفاظت از ذخایر زیســتی وجود دارد، 
هستیم. وی در ادامه افزود: شکل گیری این مرکز براساس نیاز جامعه بزرگ زیست 
فناوری و کمبودهایی که در کشور در این زمینه وجود داشت براساس دستور مقام 
معظم رهبری (مدظله العالی) به جهاد دانشــگاهی انجــام پذیرفت. به همین 
منظور بانک های زیســتی چهارگانه مرکز براساس استانداردهای بین المللی برای 
تهیه و ارائه نمونه های زیســتی و حفاظت از آنها راه اندازی شــد. این مرکز که در 
پانزدهمین سال فعالیت خود قرار دارد توانسته است نمونه های زیستی استاندارد 

و شناسنامه دار را با کمترین هزینه در اختیار محققان قرار دهد.
 آذربایجانی همچنین بیان کرد: در این مرکز کلکســیون های متعدد و ارزشمند 
از نمونه های جانوری، گیاهی و میکروارگانیســم ها مانند گاو گلپایگانی، سیستانی، 
اسبچه خزری تا پلنگ ایرانی وجود دارد که بسیاری از موارد اشاره شده در معرض 
خطر انقراض شــدید هســتند یا در حوزه گیاهی نمونه های ارزشمندی از سراسر 
کشــور جمع آوری و در بانک گیاهی این مرکز نگهداری می شــود. سرپرست مرکز 
ضمن تأکید به لزوم همکاری دســتگاه های ذی ربط برای حفاظت از ذخایر زیستی 
و ژنتیکی کشور گفت: حفظ و نگهداری این ذخایر ارزشمند یک وظیفه ملی است 
و ایــن مرکز با توجه به امکانات و توانمندی هایی کــه دارد از هرگونه همکاری با 
ســازمان ها و ارگان ها در این امر خطیر استقبال می کند. وی افزود: هزینه حفاظت 
از ذخایر زیستی با اســتانداردترین روش ها و کنترل کیفی های الزم بسیار باالست؛ 
بنابراین این امر نیازمند هم افزایی با مراکز و ســازمان های دســت اندارکار است و 
ســازمان حفاظت محیط زیست که یکی از متولیان مهم حفاظت از ذخایر زیستی 
اســت، در بســیاری از زمینه ها می توانــد به این مرکز کمک کند. سرپرســت مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران اذعان کــرد: عالوه بر موضوع حفاظت یکی از 
مواردی که مورد تأکید ســازمان حفاظت محیط زیســت و بندهای تفاهم نامه نیز 
اســت، احیای گونه های گیاهی و جانوری در معرض تهدید کشــور مانند یوزپلنگ 
ایرانی، گوزن زرد ایرانی، گورخر آسیایی، فوک دریای خزر، هوبره، پلنگ، خرس سیاه 
آسیایی، تمســاح پوزه کوتاه (گاندو) و... است. وی بیان کرد: بحث احیای دام های 
بومی مانند گاو گلپایگانی در بانک ســلول های انسانی و جانوری مرکز از سال های 

گذشته آغاز شده است و آمادگی در این زمینه نیز وجود دارد.

کنم که با کمبود شــدید نیرو مواجه هستیم که همین مسئله، گشت و کنترل های ما را 
با محدودیت جدی مواجه می کند. تجهیزات محیط بان ها از قبیل بیسیم سیار و دستی، 
خودرو، دوربین عکاســی و چشمی و تجهیزات انفرادی مانند دستبند، شوکر و اسپری 
کم و محدود است؛ چون این تجهیزات به مرور از کار افتاده و اسقاطی می شود. وسایل 
نقلیه و موتورسیکلت محیط بان ها حداقل باید از وسایل نقلیه متخلفان بهتر و سرآمدتر 
باشــد؛ اگر وسیله نقلیه ما از متخلف توان کمتری داشــته باشد، طبیعی است که در 
تعقیب و گریزها عقب خواهیم ماند. سازمان محیط زیست باید روی خرید خودروهای 
تویوتا و موتورسیکلت های ۲۵۰ سی سی به باال سرمایه گذاری کند و این تجهیزات باید 

در اختیار محیط بانان باشد.
کمک هایی مانند نیروهای قراردادی و حضور سربازان مؤثر هست؛ اما اگر مسئوالن 
واقعــا می خواهند که یــوز را از ورطه انقراض نجات دهند، باید نــگاه ویژه ای هم به 
زیستگاه ها و مناطق یوزخیز داشته باشــند. در حال حاضر ما نیازمند امکانات موتوری، 
تجهیزات و افزایش نیرو هستیم و این موارد است که می تواند امنیت را به زیستگاه های 

یوز برگرداند.
 انتظار شما در این برهه از معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست چیست؟  .

انتظار شــخص من به عنوان رئیس یک اداره محیط زیســت شهرستان از معاونت 
محیط طبیعی این اســت که نگاه ویژه ای به مناطق و زیســتگاه های یوزخیز که تنها و 
تنها امید کشــور برای نجات یوز هستند، داشته باشــند. ما خواستار کمک ویژه اعم از 
اختصاص امکانات، تجهیزات و نیروهای بیشتر برای حفاظت یوز آسیایی هستیم؛ چون 
این امکانات و صرف بودجه اســت کــه می تواند در این برهه ناجی گونه های در خطر 

انقراضی مانند یوز باشد.
 ارزیابی شــما از برنامه های حفاظت از یوز آسیایی چیست؟ آیا با این روند می توان   .

به امید یوزها امیدوار بود؟
ارزیابی شــخص من این اســت که برنامه های حفاظت از یوز آسیایی ناامیدکننده 
اســت. با این روند مطمئن باشــید که انقراض یوزها حتمی است. اگر مسئوالن واقعا 

می خواهند که یوز آسیایی منقرض نشود، باید مجموعه ای از کارها را انجام دهند.
 چه کارهایی مدنظرتان است؟  .

اول از همه ایجاد مدیریت واحد از زیســتگاه های هم جوار در یک اســتان به عنوان 
مثال در اســتان ســمنان در محدوده اســتحفاظی ســه اداره محیط زیست هم مرز و 
چســبیده به هم (پارک ملی توران، شهرســتان میامی و شهرســتان شاهرود پناهگاه 
حیات وحش خوش ییالق) یوز وجود دارد. متأســفانه هماهنگی میان این سه منطقه 
وجــود ندارد و هر اداره یک روش و راه برای خود طی می کند. این اختالفات حفاظتی 

نابودکننده زیستگاه هاست.
در یک منطقه حفاظت شــده، طعمه یوز خیلی کم و ضعیف اســت که متأسفانه 
در نتیجه آن نه تنها نابودی طعمه بلکه از دســت رفتن یوز اتفاق خواهد افتاد؛ در یک 
منطقه دیگر مثل شــاهرود برعکس بیشتر حفاظت می شود و افزایش طعمه هست. 
تالش زیادی کرده ایم که این نتیجه حاصل شده؛ چنان که االن حیات وحش در آرامش 
با انسان همزیستی دارد؛ اما در گذشته این گونه نبود؛ بنابراین تفاوت های حفاظتی بین 

دو منطقه می تواند حیات یوز را به راحتی در معرض مخاطره قرار دهد.
دوم اینکه ردیف بودجه جداگانه ای باید برای حفاظت در زیســتگاه های پویای یوز 
تعریف شود. اگر هدف این است که یوز نابود نشود، سازمان محیط زیست باید به دنبال 

ردیف بودجه مختص زیستگاه های یوز باشد.
سوم استخدام نیروی محیط بان آن هم به شکل فوق العاده باید در دستور کار قرار 

گیرد.
 آیا استخدامی های جدید به نیروها اضافه شده اند؟  .

تأکیــد می کنم کــه این مهم نبایــد از طریق لزوما آزمون باشــد؛ چون متأســفانه 
محیط بان هایــی که از طریق آزمون وارد عرصه می شــوند، ۸۰ الی ۹۰ درصد بســیار 
ضعیــف و فاقد عملکرد و کارایی الزم هســتند. باید فراخوان داده شــود و از ســوی 
نیروهای باتجربه اعم از کارشــناس و رئیــس اداره و به ویژه محیط بان های باتجربه از 
بین این افراد فراخوانده شــده، نیروهای دیپلم، حتــی زیردیپلم و فوق دیپلم و ترجیحا 
هم افراد روســتایی انتخاب شوند و در مناطق و زیســتگاه های مهم یوز آموزش داده 
شوند. بعد از برگزاری دوره های آموزشی از بین این افراد که ریزش کرده اند، تعداد مورد 
نیاز نیرو استخدام شود؛ چون متأسفانه االن بیشتر مناطق به دلیل ناکارآمدی نیروها و 

ضعف عملکردی مورد تهاجم شکارچیان غیرمجاز قرار گرفته اند.
 به نظرتان بودجه برای یوز باید صرف چه کارهایی شود؟  .

تأمین بودجه برای خرید علوفه بسیار زیاد به ویژه در زیستگاه هایی که به شدت تحت 
تأثیر خشکســالی قرار گرفته اند، تأمین آب و تأمین بهترین وسایل نقلیه موتوری درجه 
یک االن اولویت اســت. هر پاسگاه باید یک خودروی تویوتا و به تعداد محیط بان، یک 
دستگاه موتورسیکلت داشته باشــد. دوربین عکاسی و چشمی مناسب هم مورد نیاز 

هستند.
من باور دارم که این کارها را سازمان محیط زیست باید انجام دهد؛ در غیر این صورت 
کارهایی مانند حتی فنس کشی کنار جاده هم فایده ای ندارد، یوز از جای دیگری می رود. 
ســازمان محیط زیست باید برای مدیریت یکپارچه زیستگاه های یوز تصمیم بگیرد. اگر 
این تصمیم االن گرفته نشود، در ســال های آینده یوزها به طور قطع منقرض خواهند 
شــد. اگر هم کسی االن جرئت پذیرفتن این مســئولیت ها را ندارد، من حاضر به دادن 
تعهد محضری هســتم که مســئولیت زیســتگاه های یوزخیز را در اختیار بگیرم و اگر 
نتوانستم مدیریت کنم، من را اخراج کنند. ما خواهان عمل هستیم و همچنان امیدوار 

که سازمان محیط زیست باالخره یک تصمیم جدی برای یوز بگیرد.


