
3    آذر 89
 6

محمد كرام الديني

ــورمان، اعتقاد به  يكى از آثار بر جاى مانده از برخورد فرهنگ ما با فرهنگ مغوالن در تاريخ كش
وجود دوره هاى 12ساله اى است كه يكى پس از ديگرى به ترتيب مى آيند و مى روند، هر 12سال 
ــوند و هر كدام به ترتيب نام يكى از اين حيوانات را بر خود دارند: موش، گاو،  يك بار تكرار مى ش
ــب، گوسفند، ميمون، مرغ، سگ و خوك1. منجمان قديم مغول  پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اس

اعتقاد داشتند، هر سال  ويژگى هاى حيوانى را دارد كه نامش بر آن سال نهاده شده است.
ــال، يعنى سال 1389 سال «پلنگ» است، به همين علت به باور  مطابق با اين نوع تقويم، امس
كسانى كه به اين دوره هاى 12ساله اعتقاد دارند، امسال سال زيبايى، وقار، قدرت و توانايى است؛ 
ــه ويژگى از صفات اين جانور زيبا، باشكوه و قدرتمند است. از سوى ديگر، گروهى  چون اين س
ــناتر كردن مردم با پلنگ ايرانى استفاده  ــت داران محيط زيست، از اين فرصت براى آش از دوس
ــته اند. پس ببينيم اهميت اين گربه سان  ــال پلنگ ايرانى» گذاش ــال را «س كرده اند و نام امس
ــخ به اين پرسش، نخست به  ــت و چرا بايد از آن محافظت كرد. براى پاس بزرگ ايران در چيس
ــپس از اهميت جلوگيرى از  ــوان خوش خط وخال مى پردازيم. س ــاى ظاهرى اين حي ويژگى ه

انقراض آن سخن مى گوييم.

ويژگى ها
بدن پلنگ ايران حدود 110تا 195سانتى متر طول، 45تا 78سانتى متر ارتفاع و 
35 تا 90كيلوگرم وزن دارد. با جثه اى بزرگ، قوى، نرم و چابك، اكنون بزرگترين 
ــته ها، دو جانور گربه سان بزرگ تر از پلنگ  ــان ايران است. در گذش جانور گربه س
ايرانى هم در ايران زندگى مى كردند: يكى ببر مازندرانى كه حدود 50سال است، 
ــت و ديگرى شير ايرانى كه اكنون در ايران  ــده اس كامًال از روى زمين منقرض ش

زندگى نمى كند، بلكه تعداد اندكى از آن ها در هندوستان به سر مى برند.
ــفيد تا كرم مايل به نارنجى، اما زير بدنش  ــت پلنگ ايرانى س رنگ موهاى پش
ــترى است. روى پشت و پهلوها از خال هاى تو خالى، اما روى  كرم مايل به خاكس
سر، گردن، دست ها و پاها از خال هاى توپر پوشيده شده است. جثه، رنگ و طول 

موهاى اين حيوان در مناطق گوناگون 
ــت. مثًال، هر چه به  اندكى متفاوت اس
سوى شمال شرقى كشور برويم، جثه ى 

آن بزرگ تر و رنگ پريده تر مى شود.
ــيار چابك و زورمند  پلنگ ايرانى بس
ــت كه الشه ى  ــده اس ــت. ديده ش اس
ــى حيوانات بزرگ، مانند  حيوانات، حت
گورخر را با دندان مى گيرد و آن ها را به 
باالى درخت مى برد و در آن جا مخفى 
ــان زمين رو،  ــا از چنگ رقيب مى كند ت

مانند خرس و كفتار دور باشد.
ــان 9نوع پلنگ  ــور كلى در جه به ط
ــگ ايرانى يكى از  ــود دارند كه پلن وج
آن هاست: پلنگ آفريقايى، پلنگ عربى، 
ــمال  پلنگ آمور يا خاور دور، پلنگ ش
چين، پلنگ جنوب چين، پلنگ  جاوه، 
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ــريالنكا، پلنگ هندى و پلنگ  پلنگ س
ايرانى. پلنگ ايرانى اگرچه در منطقه اى 
ــتان تا غرب آسيا  ــترده از هندوس گس
ــبه جزيره ى عربستان)  (به استثناى ش
ــتر (حدود  ــا بيش ــود، ام ــت مى ش ياف
ــا در ايران زندگى  60تا70درصد) آن ه

مى كنند.

رفتار
ــى  پلنگ معموالً انواع جانوران وحش
ــه مى كند. اما  ــكار و از آن ها تغذي را ش
ــنگى،  ــه علت كمبود غذا و گرس گاه ب
ــز حمله مى كند.  ــه حيوانات اهلى ني ب
ــه ى او را  ــوران مورد عالق مى توان جان
ــرد: قوچ و  ــب چنين معرفى ك به ترتي
ميش، كل و بز، آهو، پايكا، روباه، گرگ، 
ــى،  ــدگان، گراز، تش ــوكا، پرن مرال، ش
ــگ اهلى، گاو، گوسفند و  جوندگان، س
ــب، االغ و شتر. همان طور  بز اهلى، اس
ــد، حيوانات اهلى  كه مالحظه مى كني
در آخر فهرست عالقه مندى هاى پلنگ 

ايرانى قرار دارند.
ــگ ايرانى هم  ــن، اگرچه پلن بنابراي
ــنگى به  ــرگ گاه از فرط گرس مانند گ
گله هاى گوسفندان مى زند، اما اين كار 

ــرگ دارد.  ــيارى با گ او تفاوت هاى بس
گرگ وقتى كه به گله مى زند، تعدادى 
ــه و رها مى كند و  ــفندان را خف از گوس
معموالً يكى را مى خورد. اما پلنگ فقط 
ــرد و چند روز از  ــفند را مى ب يك گوس

پلنگ ايراني:
110تا 195سانتى متر طول، 
45تا 78سانتى متر ارتفاع 

35تا 90كيلوگرم وزن
با جثه اى بزرگ، قوى نرم و 

چابك، اكنون بزرگترين جانور 
گربه سان ايران است

پى نوشت
1. مردم قديم براى آن كه ترتيب اين سال ها را فراموش 
نكنند، اين شعر را كه در نصاب الصبيان نقل شده است، 

به خاطر مى سپردند: 
موش و بقر(گاو) و پلنگ و خرگوش شمار 

زين چار چو بگذرى نهنگ آيد و مار
و آن گاه به اسب و گوسفند است حساب

حمدونه(ميمون) و مرغ و سگ و خوك آخر كار.

ــن رفتار پلنگ را  آن تغذيه مى كند. اي
نشانه اى از قناعت پذيرى آن مى دانند و 
اين صفت را نيز به صفت هاى ديگر آن 
مانند زيبايى، شكوه و غرور مى افزايند. 
ــه جوانمردى نيز  مردم عقيده دارند ك
ــت.  ــى ديگر از صفات اين جانور اس يك
ــز از كمين گاه  ــالً ، پلنگ ايرانى هرگ مث
ــان حمله نمى كند، بلكه نخست  به انس
سعى در فرار از او دارد و فقط در صورتى 
كه زخمى شده باشد و راه فرار نداشته 
ــت به انسان حمله ور  ــد، ممكن اس باش
ــنوايى و بينايى  ــود. در واقع حس ش ش
ــت كه  پلنگ ايرانى به اندازه اى قوى اس
معموالً پيش از آن كه انسان آن را ببيند،  
انسان را ديده و بى صدا فرار كرده است. 
به همين دليل مى گويند منزوى است و 
انسان كم تر موفق به ديدارش مى شود.

حفاظت
ــر  ــته پلنگ ايرانى در سراس در گذش
ــه رفته، به  ــود. اما رفت ــور فراوان ب كش
ــت آن رو به  ــاى متفاوت، جمعي علت ه
ــت؛ به طورى كه سرانجام  كاهش گذاش
گمان مى رفت كه اين گربه سان باشكوه 
در كشور منقرض شده است. در سال هاى 

ــدادى از آن ها  ــاهده ى تع ــر با مش اخي
ــت كه هنوز مى توان  مشخص شده اس
ــتگاه هاى  ــه حضور اين جانور در زيس ب
كشور اميدوار بود. براورد شده است كه 
در حدود 800 پلنگ ايرانى در مناطق 

گوناگون كشور، از كوه هاى بلند گرفته 
ــاز زندگى  ــت هاى ب ــا جنگل ها و دش ت

مى كنند.
پلنگ گوشت خوار و از مصرف كنندگان 
ــت. يعنى هم از  ــى اكوسيستم هاس رأس
جانوران گياه خوار تغذيه مى كند و هم از 
گوشت خواران. از طرف ديگر، دشمنى در 
طبيعت ندارد، مگر آدمى كه اين دشمنى 
را از چند جهت به اين جانور روا مى دارد: 
ــتگاه ها و نابودى جانورانى  تخريب زيس
ــكار آن هستند؛  شكار كردن آن با  كه ش
تفنگ يا كشتن با طعمه هاى سمى؛ و در 

تصادف هاى جاده اى.
ــك از انواع  ــوش نكنيم كه هر ي فرام
ــت جزئى  ــده در طبيع ــودات زن موج
هستند از شبكه اى بزرگ كه اجزاى آن 
به هم پيوسته اند. نابودى هر يك از اين 
حلقه ها كه با استادى و تدبير آفريدگار 
ــده اند و قرار  ــاط باهم چيده ش در ارتب
است در نظمى پايدار باقى بمانند، سبب 
ــود.  نابودى همه ى حلقه هاى آن مى ش
ــبكه ى  نابودى پلنگ، يعنى نابودى ش
ــكارهاى آن.  ــر افزونى ش ــى بر اث غذاي
فكرش را بكنيد، حتى اگر جمعيت هاى 
ــى هم در طبيعت  ــفند وحش بز و گوس
بزرگ تر از حد طبيعى شوند، چه باليى 
ــق طبيعى خود  ــان مناط ــر گياه بر س
مى آورند و سرانجام به علت كمبود غذا، 

خود نابود مى شوند.


