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اقدام خودجوش روستا�ان برای علوفهرسانی به حیات وحش

 کیلومتری شهر «بیارجمند» در سمنان، روستای زیبایی قرار24 کیلومتری جنوب شرق شاهرود و 140در 
 سال پیش یکی از بن بستترین روستاهای منطقه بوده و کمتر کسی نامی از آن به9- 8دارد که تا همین 

گوشش خورده بود.

کهداردقرارزيبايیروستایسمنان،در» بيارجمند «شهرکيلومتری24وشاهرودشرقجنوبکيلومتری140در: ايرانروزنامه

روستایساکنان. بودخوردهگوششبهآنازنامیکسیکمتروبودهمنطقهروستاهایبستترينبنازيکیپيشسال9- 8همينتا

تأمينوحوششکاربعضًاوتورانکرهزيستگاهذخيرهوملیپارکدردامچرایودامداریراهازرامعيشتشان» باالقلعه«

وجدیمدافعانازيکیبهخودوخوردهگرهملیپارکووحشحياتبهمستقيمًامعيشتشانروستاايناهالیحاالامامیکردند

برایتورانملیپارکسرمازدهوحشحياتازبسياریکهحالیدروقبلروزسهکهطوریبهشدهاندتبديلوحشحياتسرسخت

بهعلوفهکيلودههاحملباروستايیجوانانوپيرزنانوپيرمردازکثيریجمعبودند،آوردهپناهروستاحريمبهغذاتأمينوچرا

.ريختندعلوفهبرايشانورفتهآنهااستقبال

قلعه باالییها با همت یکی دو تا از گروههای غیر دولتی محیط زیستی و پشتیبانی مالی برنامه کمکهای کوچک
)SGP سال گذشته، حاال چنان توانمند شدهاند که روستایشان یکی از روستاهای هدف گردشگری8) سازمان ملل در 

 هزار گردشگر داخلی و خارجی است. طبیعت گردان داخلی و خارجی به عشق10شده و هرساله پذیرای بیش از 
مشاهده یوزپلنگ ایرانی و تماشای گلههای گورخر آسیایی، زاغ بور، پلنگ، کل و بز و قوچ و میش در گروههای مجزا
به روستا میآیند و با اقامت چند روزهشان در اقامتگاههای بوم گردی روستایی، نه تنها چرخ اقتصاد روستا را به

حرکت انداختهاند بلکه موجب آشتی مردم با طبیعت و جلب حمایتهای مردمی از حیات وحش شدهاند.

:میگويد» ايران «باگفتوگودراستکردهتبديلسنتیخانهسفرهواقامتگاهبهراخانهاشکهباالقلعهروستایساکناحمدی،علی

تورهایگرفته،رونقزيستیمحيطگروههایتالشباروستايیدستیصنايعدوبارهتوليدوکرديمراهاندازیرااقامتگاههاوقتیاز

گردطبيعتنفرهزار9تا8بهنزديکهرساله: میافزايداو. میآيندمنطقهاينبهتورانزيبایطبيعتازبهرهگيریبرایزيادی

حياتبهنسبتمردمرفتاراينقدرطرفیازمیآيند،باالقلعهبهببينندراتورانبورزاغوپلنگويوزپلنگوگورخراينکهبرای

اماببينندراوحشحياتنزديکازمیتوانندآنهاومیآيندهممسافراناقامتگاههایديوارپشتتاحيواناتگاهیکهکردهتغييروحش

همينکهبوديمروستاحريمدرميشوقوچوبزوکلگلههایچرایشاهدمحيطخشکیوهواسرمایدليلبهگذشتهروزچنددر

تلفگرسنگیازبستههازباناينتاببريمعلوفهبرايشانوبشتابيمآنهاياریوکمکبههمهروستااهالیهمفکریباشدموجبامر

.نشوند

او میگوید: چند سالی است که دیگر در قلعه باال کسی شکار نمیکند چون همه مردم میدانند اگر این حیات وحش
 اقامتگاه بوم گردی در روستا ایجاد شده و مردم5نباشد دیگر کسی به روستای ما نمیآید. به گفته او در حال حاضر 

محصوالت دامی و کشاورزی و نیز صنایع دستیشان را به توریستها میفروشند. احمدی میگوید: هر سال حدود
 گردشگر17 طبیعتگرد فقط در اقامتگاه بوم گردی که من مسئولش هستم پذیرش میشود و از این میزان 700

خارجی هم امسال داشتم که بیشتر آنها اهل فرانسه، بلژیک و پرتغال بودند. این روستایی به «ایران» میگوید: در
یکی از گردشهایی که با همین گروههای خارجی و ایرانی به پارک داشتم موفق شدیم حتی یوزپلنگ هم ببینیم و
همین وسوسه تماشای یوز ایرانی بسیاری از گردشگران را به منطقه میکشاند برای همین روستاییها نمیخواهند
یوزپلنگ توران منقرض شود چون معیشتشان به وجود این حیوان و دیگر گونههای جانوری کمیاب منطقه مثل
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پلنگ و زاغ بور و گورخر آسیایی بستگی دارد. لذا حاضریم هر زمان الزم باشد به حیات وحش علوفهرسانی کنیم و
قصد داریم حتی یک آبشخور هم برای مواقع خشکسالی در منطقه ایجاد کنیم.

رونق طبیعت گردی در روستای قلعه باال در چند سال اخیر باعث شده برخی از روستاییها حتی آغل هایشان را از
پارک ملی توران هم خارج کنند تا امنیت وحوش با حضور سگهای گله تهدید نشود با این حال هنوز آغلهای زیادی

در پارک ملی توران وجود دارد و حضور دام و سگهای گله مهمترین تهدید منطقه به شمار میرود.

چه کسانی معیشت مردم را تغ�ر دادند؟

 انجمن طرح سرزمین نخستین تشکل غیردولتی زیست محیطی بود که برای حفظ یوزپلنگ توران، «ایجاد معیشت
 هزار دالری صندوق36جایگزین و رونق اکوتوریسم» را در این روستا آغاز کرد. این تشکل غیر دولتی با حمایت مالی 

کمکهای کوچک تسهیالت جهانی محیط زیست در ایران در مدت سه سال فعالیت چهره به چهره با مردم روستای
قلعه باال موفق شد بسیاری از بافتههای سنتی اهالی روستا را بعد از سالها احیا کرده و آموزشهای الزم را برای ایجاد
اقامتگاههای بوم گردی و راهنمایان تور به روستا�ان ارائه کند.حامد مشیری، مدیرعامل انجمن طرح سرزمین در

 که پروژه را آغاز کردیم، قلعه باال را کسی نمیشناخت. هدف ما حفظ یوزپلنگ86گفتوگو با «ایران» میگوید: سال 
ایران با مشارکت جامعه محلی بود برای همین باید عالوه بر آموزشهای زیست محیطی به مردم، الگوی معیشتی را
از از دامداری و بعضًا شکار به سمت اکوتوریسم تغ�ر میدادیم. به میان مردم رفتیم و متوجه شدیم یکی  هم 

 سال است از بین رفته اما با کمک همین اهالی قطعات30بافتههای سنتی روستا�ان به نام «تانه بافی» بیش از 
یک دستگاه پدالی تانهبافی را از خانه یکی از روستا�ان پیدا و دوباره آن را راهاندازی کردیم. او میافزاید: در کنار ما
گروه بوم پژوهان هم در بیارجمند مشغول آموزشهای محیط زیستی شده و به روستاهای دیگر رفتند و حاال امروز ما
شاهدیم که خوشبختانه مردم روستاهایی که در آنها کار کردیم خودشان یک قدم جلوتر از ما رفتهاند و نه تنها از محل

طبیعت گردی و ایجاد بوم گردی امرار معاش میکنند بلکه به اهمیت حیات وحش هم کامالً پی بردهاند.

کهنيستروستايیآخرينونخستيناينامااست،خارجیوداخلیگردشگرانازبسياریبرایآشنانامیديگرحاالباال،قلعه

زيستمحيطتسهيالتکوچککمکهایصندوق «کهحمايتهايیبا. میروندوحشحياتاستقبالبهبازآغوشبااينچنينساکنانش

امااندک،چندهرحاالدادهانجامايرانمناطقازبسياریدرزيستیتنوعحفظمنظوربهمحلیجامعهتوانمندسازیبرای» جهانی

.میبيننداقتصادشانرونقوبقابرایفرصتيکبلکهتهديديکنهراوحشحياتديگرکهمردمیهستند
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