
مــن تانیــا روزن یــک زیست شــناس حفاظــت هســتم، کــه از ســال 2008 تــا کنــون در آســیای مرکــزی و منطقــه 
ــت  ــادی در حفاظــت از جمعی ــم ســال های زی ــش  از آن ه ــودم و پی ــی ب ــای حفاظت ــه فعالیت ه ــاز مشــغول ب قفق
خرس هــای قهــوه ای و گرگ هــا در منطقــه ی یلــو اســتون1 در ایــاالت متحــده ی آمریــکا فعالیــت کــرده ام. در ابتدای 
فعالیتــم در آمریــکا بــرای ســازمانی کــه منحصــراً مربــوط بــه حفاظــت از خرس هــای گریزلــی در منطقــه ی یلــو 
اســتون بــود مشــغول بــه کار شــدم و ســپس در یــک ســازمان مــردم نهــاد کــه به مســائل حفاظــت متعــددی مربوط 
بــه تعــارض انســان ها و خرس هــا و انســان ها و گرگ هــا بــود فعالیــت داشــتم. پــس از آن در ســال 2008 فرصــت 
حمایــت و فعالیــت در پــروژه ی پلنــگ برفــی در پاکســتان را داشــتم کــه اولیــن تجربــه ی مــن از ســفر بــه مناطــق 
گســترده تر و دورتــر بــرای امــور حفاظتــی بــود. ایــن موقعیــت بعــداً منجــر بــه فرصتــی شــد تــا روی موضــوع پلنگ 
برفــی در تاجیســکتان، قرقیزســتان، افغانســتان، ازبکســتان و قزاقســتان هــم کار کنــم. بعــد از آن فرصتــی بــه دســت 
آوردم تــا بتوانــم بــر روی پلنــگ ایرانــی کار کنــم. در واقــع در ســال 2017 برخــی از همکارانــم کــه روی پــروژه ی 
پلنــگ ایرانــی در قفقــاز فعالیــت داشــتند، از مــن دعــوت کردنــد تــا از پــروژه آن هــا دیــدن کــرده و بــه آن هــا در مورد 
موضــوع تعارضــات بالقــوه ی انســان و پلنــگ ایرانــی کمــک کنــم. در حــال حاضــر در گرجســتان در منطقــه ی قفقاز 
هســتم و بــرای صنــدوق طبیعــت قفقــاز2 مشــغول بــه فعالیــت هســتم. صنــدوق طبیعــت قفقــاز صندوقی اســت که 
در حــال حاضــر بــه حمایــت از مناطــق حفاظــت شــده ی گرجســتان و ارمنســتان می پــردازد، امــا احتمــااًل در آینــده 
آذربایجــان را نیــز در  بــر بگیــرد. هــدف  آن حمایــت از مناطــق حفاظــت  شــده و خصوصــاً کارکنــان ایــن مناطــق، 
ــا توجــه  ــن کار را ب ــاز ای ــدوق طبیعــت قفق ــوان خــط مقــدم حفاظــت، می باشــد. صن ــه عن ــان ب ــژه محیط بان به وی
بــه حقــوق و مزایــا ی کارکنــان مناطــق حفاظــت  شــده و توجــه بــه نیاز هــای آن هــا انجــام می دهــد و همزمــان 
وظیفــه دارد تــا تمــام جنبه هــای پایــش حیــات  وحــش را حمایــت کــرده و اطمینــان حاصــل کنــد کــه پایــش انجــام 
می شــود؛ زیــرا بــا اســتفاده  از داده هــای ایــن پایــش اســت کــه می توانیــم میــزان اثربخشــی مناطــق حفاظــت  شــده 
در حفاظــت از گونه هــای نماینــده ی آن  منطقــه ی مــورد حفاظــت را بررســی کنیــم. گرچــه ایــن صنــدوق در مرکــز 
قفقــاز اســت امــا مــن بــا همکارانــی کــه در آســیای مرکــزی در کشــور های قرقیزســتان، تاجیکســتان و ترکمنســتان 
بــرروی پلنــگ برفــی کار می کننــد و همچنیــن همکار انــی کــه در ترکمنســتان بــرروی پلنــگ ایرانــی کار می کننــد 

نیــز همــکاری دارم. 

مصاحبه زیست سپهر با تانیا روزن

1 Yellow Stone Region
2 Caucasus Nature Fund )CNF)

لطفًا خودتان را برای مخاطبان ما معرفی بفرمایید.

 helia.khatami@ut.ac.ir

هلیا خاتمیمصاحبه
دانشجو ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه تهران
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مــن بــر روی پلنــگ برفــی و پلنــگ ایرانــی کار می کنــم. در منطقــه ی قفقــاز پلنــگ برفــی وجــود نــدارد و 
بنابرایــن تمرکــز اصلــی مــا روی طعمــه ی پلنــگ ایرانــی )شــامل کل  و بز هــا، قوچ هــا و بخصــوص بــز کوهــی 
داغســتانی )Capra cylindricornis(( و تــالش بــرای یافتــن نشــانه هایی از پلنــگ برای مشــخص کــردن نقطه ی 
حضــور آن اســت. ایــن نشــانه ها بــرای ایــن اهمیــت دارنــد کــه حضــور پلنــگ را در منطقــه اثبــات می کننــد، 
بنابرایــن بیشــتر تمرکــزم بــر روی ایــن حیوانــات و همچنیــن خرس هــا، گرگ هــا و طعمه هــای آن هاســت. 
زیــرا حضــور جانــور بــه حضــور طعمــه  آن وابســته  اســت؛ همچنیــن زیســتگاه هایی کــه ایــن جانــوران نیــز باید 

ــوند. حفاظت ش

آیا عمده  فعالیت شما برروی پلنگ برفی است؟

1 Reintroduction

ــه ای  ــن در منطق ــواده ی م ــن بخشــی از خان ــودم. همچنی ــد ب ــات  وحــش عالقه من ــه حی ــن از دوران کودکــی ب م
ــا  ــد، بنابرایــن از کودکــی موقعیت هــای زیــادی داشــتم ت کوهســتانی در یوگوســالوی و اســلونی زندگــی می کردن
در مناطــق کوهســتانی وقــت بگدرانــم. از همــان ســن خیلــی کــم بــا خرس هــای قهــوه ای مواجــه شــدم کــه ایــن 
ــچ گاه  ــن هی ــکل داد. م ــزرگ را ش ــت خواران ب ــی گوش ــور کل ــا و به ط ــا خرس ه ــم ب ــی ارتباط ــه نوع ــا ب مواجه ه
ــودم و از هــر موقعیتــی کــه بتوانــم در  از آن هــا احســاس خطــر نمی کــردم و همیشــه در مــورد آن هــا کنجــکاو ب
طبیعــت آن گوشــتخواران بــزرگ جثــه را تماشــا کنــم، اســتقبال می کــردم. نکتــه  جالــب دیگــر ایــن اســت کــه 
ــده ام و در ایــن کشــور جمعیت هــای زیــادی از  در کودکــی زمــان زیــادی را در ایتالیــا کــه زادگاه مــن اســت گذران
گوشــتخواران بــه علــت دخالت هــای انســان ها منقــرض شــده اند. بعــد از اینکــه خرس هــا در ایتالیــا منقــرض شــدند، 
تالش هــای زیــادی در بخش هایــی از کوهســتان های ایتالیــا بــرای معرفــی مجــدد1  خرس هــا انجــام شــد. اکنــون 
کــه ســال های زیــادی از آن اقــدام گذشــته  اســت، جمعیــت خرس هــا ســالم و رو بــه افزایــش اســت. ایــن داســتان 
باعــث شــد تــا مــن این احســاس را داشــته باشــم کــه مکان هایــی کــه گوشــتخواران در آن هــا وجــود ندارنــد مناطق 
غمگینــی هســتند. زمانــی کــه گوشــتخواران از منطقــه ای حــذف می شــوند، حتــی اگــر جمعیت هایــی از گونه هــای 
دیگــر وجــود داشــته باشــد، آن منطقــه مثــل قبــل نخواهــد بــود. بــرای مثــال در گرجســتان در ســال های گذشــته 
در تپه هــای خــارج از پایتخــت جمعیت هایــی از پلنــگ وجــود داشــت کــه بعد هــا منقــرض شــدند. جمعیت هایــی 
از پلنــگ در ارمنســتان و آذربایجــان و جمهوری هــای روســیه و چیــن نیــز وجــود دارد. امــا مــن ایــن احســاس را دارم 
کــه بــدون حضــور پلنــگ در گرجســتان گویــی چیــزی در آن طبیعــت کــم اســت. ایــران بــه  دلیــل ایــن موضــوع 
خیلــی بی نظیــر اســت زیــرا بــه  لطــف پلنگ هایی کــه در ایران هســتند، مــا همچنــان در قفقــاز و ترکمنســتان پلنگ 
داریــم. بنابرایــن واقعــاً امیــدوارم کــه مــردم بــه حفاظــت از آن هــا ادامــه دهنــد و حضــور آن هــا را قــدر بداننــد حتــی 

اگــر زندگــی کــردن در کنــار آن هــا گاهــی بــا دشــواری هایی همــراه باشــد.

چگونه به حفاظت حیات  وحش عالقمند شدید؟
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مــن بــر روی پلنــگ برفــی و پلنــگ ایرانــی کار می کنــم. در منطقــه ی قفقــاز پلنــگ برفــی وجــود نــدارد و 
بنابرایــن تمرکــز اصلــی مــا روی طعمــه ی پلنــگ ایرانــی )شــامل کل  و بز هــا، قوچ هــا و بخصــوص بــز کوهــی 
داغســتانی )Capra cylindricornis(( و تــالش بــرای یافتــن نشــانه هایی از پلنــگ بــرای مشــخص کــردن نقطــه 
حضــور آن اســت. ایــن نشــانه ها بــرای ایــن اهمیــت دارنــد کــه حضــور پلنــگ را در منطقــه اثبــات می کننــد، 
بنابرایــن بیشــتر تمرکــزم بــر روی ایــن حیوانــات و همچنیــن خرس هــا، گرگ هــا و طعمه هــای آن هاســت. 
زیــرا حضــور جانــور بــه حضــور طعمــه ی آن وابســته  اســت؛ همچنیــن زیســتگاه هایی کــه ایــن جانــوران نیــز 

ــد حفاظت شــوند. بای

بــه دالیــل مختلــف ایــن موضــوع یــک چالــش بــزرگ اســت. در آســیای مرکــزی و همچنیــن کشــورهایی 
ماننــد ایــران  بــه دالیــل مختلــف، موانــع زیــادی بــر ســر راه دختــران و زنــان عالقمنــد در زمینــه ی اکولــوژی 
حیــات  وحــش و همچنیــن مطالعاتــی کــه نیــاز بــه گذرانــدن ســاعات زیــادی در عملیــات صحرایــی دارنــد، 
وجــود دارد. از نظــر مــن ایــن خیلــی تحســین برانگیــز اســت کــه می بینــم زنــان و دختــران عالقمند زیــادی در 
ایــران در پروژه هــا مشــغول بــه کار هســتند. به نظــر مــن بخشــی از ایــن همــکاری بــه علــت ذوق و اســتعداد 
و تعهــد خودشــان اســت و بخشــی از آن در برخــی مــوارد می توانــد مربــوط بــه حمایــت همــکاران مــرد آن هــا 
باشــد کــه درک می کننــد کــه کار میدانــی بــرای خانم هــا می توانــد بــا چالش هایــی همــراه باشــد و بنابرایــن 
ــی  ــان در کار هــای میدان ــران و زن ــد. به نظــر مــن فعالیــت دخت از خانم هــا و فعالیــت آن هــا حمایــت می کنن
دو بخــش دارد، یــک بخــش عالقــه و انگیــزه ی خــود فــرد و بخــش دیگــر حمایــت خانــواده اســت. گاهــی 
اوقــات ممکــن اســت خانواده هــا نگــران زنــان و فرزنــدان دخترشــان باشــند و نخواهنــد آن هــا در فعالیت هــای 
صحرایــی حضــور پیــدا کننــد. بــه همیــن علــت اســت کــه حمایــت همــکاران مــرد از خانم هــا در ایــن عرصــه 
بســیار اهمیــت دارد. هنگامــی کــه در تاجیکســتان و قرقیزســتان کار می کــردم اهمیت ایــن موضــوع را دریافتم. 
بســیار خوشــحالم کــه می بینــم خانم هــا نیــز پا به پــای همــکاران مــرد خــود در ایــن زمینــه مشــغول بــه کار 
هســتند. در گرجســتان نیــز کــه بســیار بــه اروپــا نزدیــک اســت برخــی از این مشــکالت وجــود دارد کــه گاهی 
اوقــات باعــث می شــود زنــان بیشــتر بــه کار هایــی کــه عملیــات میدانــی زیــادی نیــاز ندارنــد مشــغول شــوند. 
به نظــر مــن مــردان زیست شــناس و مردانــی کــه در حــوزه ی حفاظــت فعالیــت دارنــد بایــد زنــان را تشــویق به 
همــکاری کننــد. خــود مــن نیــز زمــان زیــادی را در عملیات هــای صحرایــی گذرانــده ام و از خــودم بــرای زنــان 

دیگــر مثــال می زنــم کــه اگــر مــن موفــق بــه انجــام ایــن کار شــده ام، پــس شــما نیــز می توانیــد.

دیدگاه شما در مورد حفاظت حیات وحش در ایران چیست؟

کار هــای حفاظــت از حیــا ت وحــش خصوصــاً بــرای خانم هــا بــا توجــه بــه شــرایط در همه جــای دنیــا ســخت و در 
ایــران نیــز ســخت تر اســت. توصیــه  شــما بــه خانم هــای عالقه منــد و در کل دانشــجو یان عالقه منــد چیســت؟
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کرونــا چالش هــای مختلفــی را بــرای حفاظــت بــا خود به همــراه داشــته  اســت. به عنوان مثــال، در ترکمنســتان 
ــه  ــه ایــن کشــور وارد نمی شــود، ب ــه بسته شــدن مرز هــا شــد و هواپیمایــی ب شــیوع ایــن ویــروس منجــر ب
ــه  ــا ب ــق نشــده اند ت ــد موف ــی کار می کنن ــت بســیاری از همــکاران مــن کــه در ســطح بین الملل ــن عل همی
ترکمنســتان برونــد و پروژه هــای محلــی را حمایــت کننــد. حتــی همــکاران محلــی مــا در ترکمنســتان نیــز 
بــا چالش هایــی روبــرو شــده اند. بــه عنــوان مثــال، بــه علــت شــیوع ویــروس محدودیت هایــی در برخــی از 
مکان هایــی کــه فعالیت هــای حفاظتــی در آن هــا انجــام می شــد درنظــر گرفتــه شــده  بــود و اکنــون کــه ایــن 
ــه  ــوان ب ــن مشــکالت می ت ــه ی ای ــا برداشــته شــده اند، مشــکالت دیگــری وجــود دارد. از جمل محدودیت ه
ایــن اشــاره  کــرد کــه نیــاز اســت دوربین هــای تلــه ای بیشــتری در مناطــق مــورد مطالعــه ی ایــن  کشــور قــرار 
داده  شــود، امــا راهــی بــرای ارســال ایــن تجهیــزات و یــا منابــع مالــی بــرای تأمیــن تجهیزات مــورد نیــاز آن ها 
وجــود نــدارد. ســال گذشــته قرقیزســتان نیــز بــه علــت قرنطینــه و در دســترس نبــودن مناطــق صحرایــی در 
بخش هایــی از ســال بــا چالش هایــی همــراه بــود؛ امــا بنظــرم بزرگتریــن چالــش  بــرای جوامــع محلــی بــود که 
فقــط از طریــق ایــن پروژه هــا حمایــت می شــوند. زیــرا بســیاری از مکانیســم هایی کــه بــرای درآمدزایــی آن هــا 
در نظــر گرفتــه شــده بــود از راه گردشــگری بــود، کــه بــه علــت قرنطینــه  ســال گذشــته و محدودیت هایــی 
کــه هنــوز وجــود دارنــد، حضــور گردشــگرها در ایــن مناطــق بســیار محــدود اســت. بنابرایــن بســیاری از منابــع 
درآمــدی کــه بــه تأمیــن هزینه هــای محیط بانــان و فعالیت هــای حفاظتــی اختصــاص داشــت دیگــر وجــود 
ندارنــد و فعالیت هــای حفاظتــی مجــدداً فقــط وابســته بــه حمایــت ســازمان های حفاظت هســتند. ایــن موضوع 
باعــث دشــواری های بســیاری شــده  اســت. مثــال بســیاری از گشــت های حفاظتــی کــه در گذشــته انجــام 
می گرفــت اکنــون دیگــر وجــود ندارنــد و بــه همیــن علــت فرصــت بــرای شــکار در ایــن مناطــق بیشــتر شــده 

ست.  ا

می خواســتم بگویــم کــه چالش هــا و احســاس نا امیــدی کــه گاهــی ممکــن اســت بــه ســراغمان بیایــد نبایــد 
مانــع کار مــا شــود و مــا نبایــد دســت از کار بکشــیم. تحصیــالت خــود را ادامــه دهیــد. موقعیت هــای تحصیلی 
خــوب حتــی در خــارج از کشــور را از دســت ندهیــد و دنبــال موقعیت هــای تحقیقاتــی خوبــی باشــید تــا بتوانیــد 
بــه حفاظــت از حیات وحــش ایــران کمــک کنیــد؛ زیــرا اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد، ایــن میــراث بی نظیــری 
کــه در کشــورتان داریــد از بیــن خواهــد رفــت. پــس هیــچ گاه دســت از تــالش برنداریــد. مــن مطمئــن هســتم 

کــه بــا تــالش زیــاد مــی تــوان، بــا وجــود همــه ســختی ها، بــه حفاظــت از حیــات وحــش کمــک کــرد.

از نظر شما، کرونا چه تأثیری روی کار حفاظت از حیات  وحش گذاشته  است؟

در پایان اگر مطلب مهمی از نظر شما از قلم افتاده  است، بفرمایید.
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