ببر بنگال و ٝت ٝآٖ تثز ٙٞذی ٔ ٓٞیٌٛیٙذ و ٝدر ٙٞذ٘ ،پاَ ،تٛتاٖ  ٚتٍٙالدػ س٘ذٌی ٔیوٙذ  ٚفزاٚاٖ تزیٗ
سیزٌ ٝ٘ٛتا جٕعیتی وٕتز اس  2500تشرٌغاَ اعت .در عاَ  2011جٕعیت تزآٚرد ؽذ ٜتزای تثزٞا 1520 ،تا 1909
در ٙٞذ 440 ،در تٍٙالدػ 155 ،در ٘پاَ  75 ٚدر تٛتاٖ اعت .ایٗ تثز در چٕٙشارٞای آتزفتی ،جٍُٞٙای ٌزٔغیزی،
ج ٍُٙدرختاٖ وٛتا ،ٜجٍُٞٙای تزٌزیش خؾه ٔ ٚزطٛب ٙٔ ٚاطك رٚیؼ وز٘ا س٘ذٌی ٔیوٙذ .ط َٛعزاعزی تثز
تٍٙاَ ٘ز تا در ٘ظز ٌزفتٗ دْ آٖ 270 ،تا  310عا٘تیٕتز اعت درحاِی و ٝجٙظ ٔادٜی آٖٞا اس  240تا 265
عا٘تیٕتز ط َٛدار٘ذٕٞ .چٙیٗ ٚسٖ جٙظ ٘ز اس  180تا  260ویٌّٛزْ ٚ ٚسٖ جٙظ ٔاد ٜاس  100تا  185ویٌّٛزْ
تغییز ٔیوٙذ .در ؽٕاَ ٙٞذ ٘ ٚپاَ ،تثزٞا ٔعٕٛالً تشرٌتز٘ذ تزای ٔثاَ ٚسٖ جٙظ ٘زٔ ،یاٍ٘یٗ  235ویٌّٛزْ ٔ ٚادٜ
 141ویٌّٛزْ اعت .در  1972پزٚصٜای در جٟت ٍٟ٘ذاری اس تثزٞا ٍٟ٘ ٚذاؽتٗ ٔٙطمٞٝایی تا إٞیت سیغتی تٝ
عٛٙاٖ ٔیزاث ّٔی آغاس ؽذ .أا تماضای تاال تزای لاچاق اعتخٛاٖٞا  ٚتزخی ا٘ذاْٞای تثز ٚحؾی تزای اعتفاد ٜدر
طة عٙتی چیٙی دِیّی ؽذ تزای تیؾتز ؽذٖ فؾار ؽىار غیزلا٘٘ٛی تثز در ؽث ٝلارٜی ٙٞذ .ا٘جٕٗ حفاظت اس
حیٛا٘ات ٚحؾی ٙٞذ اعالْ وزد ٜاعت وٛٔ 893 ٝرد ؽىار غیزلا٘٘ٛی تثز در تاسٜی عاَٞای  1994تا  2009در ٙٞذ
ا٘جاْ ؽذ ٜاعت و ٝتٟٙا ٌٛؽٝای اس ؽىار غیزلا٘٘ٛی ٚالعی  ٚتجارت غیزلا٘٘ٛی اعت و ٝدر ٙٞذ صٛرت ٔیٌیزد.



تثز تٍٙاَ در پارن ّٔی را٘تأثٛر



ببر هندوچین و ٝت ٝآٖ تثز وزتت (ٔ ٓٞ )Corbettیٌٛیٙذ در وأثٛج ،چیٗ ،الئٛطٔ ،یإ٘ار ،تایّٙذ ٚ ٚیتٙاْ
پیذا ٔیؽٛد .ایٗ ٌٝ٘ٛی تثز ٘غثت ت ٝتثز تٍٙاَ وٛچىتز  ٚتیز ٜتز اعتٚ .سٖ ٘زٞای آٖٞا ٔیاٖ  150تا 195
ویٌّٛزْ ٔ ٚادٜٞا ٔیاٖ  100تا  130ویٌّٛزْ اعت .جای س٘ذٌی آٖٞا تیؾتز در جٍُٞٙای وٞٛغتا٘ی یا ٘ٛاحی
تپٝای اعت .تز پایٝی تزآٚردٞای دِٚتی در ٔجٕٛع حذٚد ٛٔ 350رد اس ایٗ سیزٌ ٝ٘ٛدر ٔٙطم ٝس٘ذٌی ٔیوٙذ و ٝتٝ
ؽذت در خطز ؽىار غیزلا٘٘ٛی لزار دار٘ذ  ٚیا ت ٝدِیُ ؽىار تیؼ اس ا٘ذاسٜی س٘جیزٜی خٛران آٖٞا ٔا٘ٙذ ٌٛسٖ ٚ
خٛن ٞای ٚحؾی ،ت ٝؽذت در خطز وٕثٛد ؽىار (غذا) ا٘ذٕٞ .چٙیٗ ٔؾىالتی ٔا٘ٙذ درٖٚسایی  ٚاس دعت رفتٗ
سیغتٍا ٜاس دیٍز ٔؾىالت تثزٞای ایٗ ٔٙطم ٝاعت٘ .شدیه ت ٝع-ٝچٟارْ تثزٞایی و ٝدر ٚیتٙاْ وؾتٔ ٝیؽ٘ٛذ
صزف عاخت دارٞٚای چیٙی ٔیؽ٘ٛذ.



ببر ماالیی (جىغ٘ٛی) ایٗ تثز و ٝتا عاَ ٛٙٞ 2004س یه سیزٌٝ٘ٛی جذاٌا٘ ٝتزای خٛد در ٘ظز ٌزفتٕ٘ ٝیؽذ تٝ
طٛر ٚیض ٜدر جٛٙب ؽثٝجشیزٜی ٔاالیا یافت ٔیؽ٘ٛذ .ایٗ دعت ٝتٙذی تاس ٜپظ اس پضٞٚؼٞای  et al Luoاس
آسٔایؾٍا ٜپضٞٚؼٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ص٘تیىی ،تخؾی اس ا٘غتیتّٔ ٛی عزطاٖ ایاالت ٔتحذ ٜآٔزیىا اعالْ ؽذ .تز پایٝی
اعالْ رعٕی ؽٕار ایٗ جا٘ٛس ٛٔ 500رد اعت و ٝت ٝؽذت در خطز ؽىار غیزلا٘٘ٛی اعت .تثز ٔاالیی دٔٚیٗ سیزٌٝ٘ٛ

اس ٘ظز وٛچىی ا٘ذاْ اعت ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٚسٖ ٘ز آٖ  120ویٌّٛزْ ٔ ٚیاٍ٘یٗ ٚسٖ ٔاد ٜآٖ  100ویٌّٛزْ اعت .تثز
ٔاالیی یه ٕ٘اد ّٔی در ٔاِشی اعت  ٚتصٛیز آٖ را ٔیتٛاٖ تز رٚی ِثاط ٘ظأی یا آرْ تزخی ٔٛعغٞٝا ٔا٘ٙذ
 ،Maybankتشرٌتزیٗ ٔٛعغٔ ٝاِی ٔاِشی دیذ.


ببر سوماترایی تٟٙا در جشیزٜی ا٘ذ٘ٚشیایی عٔٛاتزا پیذا ٔیؽٛد  ٚیه ٌ ٝ٘ٛدر ٔعزض ا٘مزاض اعت.

[]25

ایٗ تثز

وٛچىتزیٗ تثز س٘ذٜی جٟاٖ اعت وٚ ٝسٖ ٘زٞای آٖ  100تا  140ویٌّٛزْ ٚ ٚسٖ ٔادٜٞای آٖ  75تا  110ویٌّٛزْ
اعت.

[]1

ا٘ذاْ وٛچه آٖٞا ت ٝدِیُ عاسٌار ؽذٖ تا جٍُٞٙای ا٘ث ٜٛجشیزٜی عٔٛاتزا ،جایی و ٝس٘ذٌی ٔیوٙٙذٚ ،

ا٘ذاْ وٛچهتز ؽىار آٖٞا اعت .جٕعیت ایٗ تثز  400تا ٛٔ 500رد تزآٚرد ؽذ ٜو ٝتیؾتز در پارنٞای ّٔی دیذٜ
ٔیؽ٘ٛذ .تزرعیٞای ص٘تیىی ٚجٛد ص٘ی یىتا ٚ ٚیض ٜدر ایٗ تثز را ٘ؾاٖ داد ٜاعت ؤٕ ٝىٗ اعت ٔٙجز تٌٝ٘ٛ ٝی
تاسٜای اس تثز ؽٛد ،اِثت ٝاٌز ٔٙمزض ٘ؾٛد؛[ ]26اس ایٗ ر ٚحفاظت اس تثزٞای ایٗ ٔٙطم ٝاِٛٚیت تیؾتزی پیذا ٔیوٙذ.
تخزیة سیغتٍأ ٜؾىُ اصّی جٕعیت تثزٞای ٔٙطم ٝاعت وٌ ٝاٞی در پارنٞای حفاظت ؽذ ٓٞ ٜدیذٔ ٜیؽٛد.
در ٔیاٖ عاَٞای  1998تا ٔ 2000زي  66تثز ٌشارػ ؽذ ٜاعت و ٝتمزیثاً تزاتز تا  ٪20جٕعیت آٖٞا اعت.


ببر سیبری و ٝت ٝآٖ ببر آمور ٔ ٓٞیٌٛیٙذ عاوٗ ٔٙطمٝی پیزأ ٖٛرٚد آٔٛر-یٛعٛری اس عزسٔیٗ پزیٕٛرعىی ٚ
خاتارٚفغه در ؽزق دٚر عیثزی اعت .ایٗ جا٘ٛر در ٔیاٖ تشرٌتزیٗ جا٘ٛراٖ خؾىی جای دارد و ٝتزای ٘زٞا طَٛ
عز  ٚتذٖ ٔیاٖ 300تا 330عا٘تیٕتز  ٚتزای ٔادٜٞا  250تا  280اعت و ٝت ٝایٗ ا٘ذاس ،ٜط َٛدْ تیٗ  60تا110
عا٘تیٕتز را  ٓٞتایذ افشٚدٚ .سٖ تثز ٘ز تشرٌغاَ آٖ  300تا  360ویٌّٛزْ ٚ ٚسٖ ٔادٜی تشرٌغاَ  120تا190
ویٌّٛزْ اعت.

پٛؽؼ تذٖ تثز عیثزی تغیار ضخیٓ اعت  ٚرً٘ ٕ٘ای تذٖ آٖ طالیی وٕزً٘ اعت  ٚتعذاد وٕتزی خط دارد .عٍٙیٗ
تزیٗ تثز عیثزی و ٝتا و ٖٛٙپیذا ؽذٚ ٜس٘ی تزاتز تا 384ویٌّٛزْ داؽت ٝو ٝاِثت ٝدر درعتی آٖ تزدیذ ٚجٛد دارد .در عاَ
 2005تیٗ  331تا  393تثز تشرٌغاَ  ٚوٕتز اس تشرٌغاَ در ٔٙطمٚ ٝجٛد داؽت و ٝجٕعیت تثزٞایی و ٝتِٛیذ ٔثُ
ٔیوزد٘ذ ٛٔ 250رد تٛد .ایٗ جٕعیت تزای یه د ٝٞثاتت ٍ٘ ٝداؽت ٝؽذ ٜتٛد أا تزرعیٞا ٘ؾاٖ داد ٜو ٝپظ اس عاَ
 2005ؽٕار تثز رٚعی ر ٚت ٝواٞؼ اعت .در آغاس عذٜی ٔیالدی رٚاتط تثارسایؼ ایٗ تثز ٔٛرد تاستیٙی لزار ٌزفت ٚ
ؽثاٞتٞای تغیاری ٔیاٖ تثز عیثزی  ٚتثز ٔاس٘ذراٖ پیذا ؽذ ٔ ٚعّ ْٛؽذ و ٝتثز عیثزی ٘شدیه تزیٗ خا٘ٛاد ٜت ٝتثز
ٔاس٘ذراٖ اعت  ٚجذ تغیار ٘شدیىی دار٘ذ.

گونههای نابودشده



ببر بالی تٟٙا در ٔحذٚدٜی جشیزٜی ا٘ذٚسیایی تاِی س٘ذٌی ٔیوزد  ٚوٛچه تزیٗ سیزٌ ٝ٘ٛتٛدٚ .سٖ ٘زٞای آٖ  90تا
 100ویٌّٛزْ ٚ ٚسٖ ٔادٜٞا  65تا  80ویٌّٛزْ تٛد .تثزٞای تاِی آٖ لذر ؽىار ؽذ٘ذ تا ایٙى ٝتزای ٕٞیؾ٘ ٝاتٛد
ؽذ٘ذ .آخزیٗ تثز تاِی و ٝدیذ ٜؽذ ،یه تثز ٔاد ٜتٛد و ٝاحتٕاالً در  27عپتأثز  1937در عأثار ویٕا ،در غزب
تاِی وؾت ٝؽذٞ .یچ تثز تاِی در لفظ ٚ ٓٞجٛد ٘ذارد .تثز ٕٞچٙاٖ ٘مؼ ٕٟٔی در ٙٞذٚئیغٓ تاِی تاسی ٔیوٙذ.



ببر مازندران و ٝت ٝآٖ ببر توران یا ببر هیرکانی ٔ ٓٞیٌٛیٙذ در جٍُٞٙای پزاوٙذ ٚ ٜیا ٘شدیه رٚدخا٘ٞٝا در
غزب  ٚجٛٙب دریای خشر  ٚاحتٕاالً آعیای ٔزوشی در تىّٔٝىاٖ عیٗویاً٘ س٘ذٌی ٔی وزد ٜاعت .ایٗ تثز تا آغاس
دٝٞی ٘ 1970اتٛد ٘ؾذ ٜتٛد .تثز آٔٛر اس دیذ ص٘تیىی ٘شدیه تزیٗ ٌٝ٘ٛی س٘ذ ٜت ٝتثز ٔاس٘ذراٖ اعت.



ببر جاوه در ٔحذٚدٜی جشیزٜی جا ٜٚس٘ذٌی ٔی وزد ٚ ٜتا ٔیا٘ٝی دٝٞی ٕٞ 1970چٙاٖ ٚجٛد داؽت ٝاعت /تثز
جا ٜٚاس تثز تاِی تشرٌتز تٛدٚ ،سٖ ٘زٞای آٖ ٔیاٖ  100تا  140ویٌّٛزْ ٚ ٚسٖ ٔادٜٞا  75تا  115ویٌّٛزْ تٛد .پظ
اس عاَ ٞ 1979یچ تثز جاٜٚای در ٌغتزٜی و ٜٛتتیزی دیذ٘ ٜؾذ.تزرعیٞایی و ٝدر ٌغتزٜی پارن ّٔی وٜٛ
ٞاِیٕ ٖٛعاالن ا٘جاْ ؽذ ت٘ ٝؾا٘ٞٝای دلیمی اس ادأٝی حیات تثزٞا در ٔٙطم ٝپیذا ٘ىزد.



ٌزد آٚر٘ذٌاٖ ٔ :حٕذ حغیٗ حغیٗ پٛر  ٚرضا تمٛی  ٚأیز عّی اٚصیا

