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              یک سال از زمانی که دست به دست هم دادیم گذشت و آوای بوم یک ساله شد. آوای 
بوم را به عنوان اولین موسسه ی تخصصی پرنده نگری و پرنده شناسی در مرکز کشور به وجود 
آوردیم تا بگوییم که پرندگان ایران تنها نیستند. آوای بوم به وجود آمد تا یاریگر افرادی باشد که 
به حیات و زندگی پرندگان احترام میگذارند و عالقه دارند در این زمینه فعالیت کنند. آوای بوم 
به وجود آمد تا آگاهی دهنده ی کسانی باشد که به دلیل نا آگاهی، مستقیم یا غیر مستقیم بقای 
پرندگان را در معرض تهدید قرار میدهند. آوای بوم به وجود آمد تا گامی به سوی افزایش اطالعات 
در ارتباط با پرندگان ایران و اصالح اطالعات فعلی بردارد. خالصه ی کالم، آوای بوم به وجود آمد 

تا پرندگان سرزمینمان تنها نمانند.
و  از خاطرات خوب  پر  بود  بود. سالی  انگیزه  از  پر  ولی  ما سالی سخت  برای   سالی که گذشت 
شیرین و روزهای سخت و بعضا نا امید کننده. در روزهای ابتدایی آوای بوم، تالش ما در جهت 
به وجود آوردن ساختار و چارت سازمانی منظم و محکمی بود که از ابتدای امر، ریشه ی موسسه 
را قوی و پایدار تشکیل دهیم. بعد از تکمیل چارت سازمانی، تمرکز آوای بوم بر شروع همکاری و 
دریافت کمک های فکری از موسسات، ارگان ها و انجمن هایی شد که میتوانستند به دلیل اهداف 
مشترکشان با ما، یاریمان کنند. بعد از تشکیل ساختاری قدرتمند از همکاران و مشاوران، آوای بوم 
شروع به ساختن و تهیه ی ابزار و وسایل فیزیکی و غیر فیزیکی الزم کرد. در این مرحله بود که 
وبسایت، شبکه های اجتماعی و دیگر راه های ارتباطی تکمیل گردید. در مرحله ی بعد هر 4 بخش 
آوای بوم )باشگاه پرنده نگری، بخش اجرایی، بخش تیمار و رهاسازی و بخش آموزش( فعالیت 

های جدی ابتدایی خود را آغاز نموند که به تفصیل در این گزارش بیان خواهد شد.
در سالی که گذشت هر چهار بخش آوای بوم تمرکز فعالیت های خود را در منطقه ی اصفهان قرار 
دادند. امروز آوای بوم توانسته تا حد زیادی به اهداف منطقه ای خود دست یابد و امیدواریم هر 
روز میزان تاثیر گذاری آوای بوم در سیاست ها و عملکرد های منطقه ای افزایش یابد. چشم انداز 
منطقه ای ما بسیار گسترده و امیدوارانه است و روزهایی را میبینیم که زندگی پرندگان برای عموم 
مردم منطقه – مردم عادی و مسئوالن موثر- قابل احترام است و تصمیم گیری های کوچک و 
بزرگ منطقه ای با تاثیر پذیری از این احترام گرفته میشود. سیاست آوای بوم در سال پیش رو 

ضمن توسعه ی فعالیت های خود در استان، شامل شروع فعالیت های خود در مرکز ایران هم 
خواهد شد.

آوای بوم یک ساله، برای قدرت گرفتن و اثرگذار بودن، بیش از هرچیز نیاز به یاری و همکاری 
اینکه در چه  از  دارد. همکاری و یاری تک تک کسانی که به پرندگان عشق میورزند، فارغ 
جایگاهی باشند و یا چه در توان دارند. آوای بوم برای ما نماد جامعه ای است که در آن همه 
ی افراد دست در دست یکدیگر میدهند و بدون اهمیت دادن به تفاوت هایشان برای رسیدن 

به هدفی مشترک، میکوشند.

ایمان ابراهیمی
مدیر عامل موسسه پرنده شناسان آوای بوم

سخن آغازین

زیست  فرهنگ  ارتقای  راستای  در  را  خود  فعالیت   1394 ماه  تیر  از  بوم  آوای  موسسه   
آموزشی  و  اجرایی  انجام طرح های  و  پرندگان  تیمار و رها سازی  پرنده نگری،  ترویج  محیطی، 
مرتبط با پرندگان آغاز نمود. باور ما در این موسسه بر این است که برای رسیدن به محیط زیستی 
سالم و پایدار، باید تالش کرد که تا حد امکان تمامی افراد و اقشار جامعه با طبیعت و محیط زیست 
آشنایی پیدا کرده و با آن تماس داشته باشند. بدیهی است این آشنایی و تماس زمانی موثر خواهد 
بود که به طریقی صحیح و درست انجام شود. فعالیت ما در این موسسه در راستای همین مهم 
با پرنده نگری، حیات پرندگان، اهمیت پرندگان و  است. ما در آوای بوم تالش میکنیم مردم را 
دیگر مسائل مرتبط با پرندگان به بهترین و سالم ترین نحو آشنا کنیم و با باالتر بردن میزان دانش 
و فرهنگ عمومی، اطالعات مرتبط با پرندگان را در ایران اصالح و تکمیل کرده و از این طریق 

حفاظت پرندگان را تسهیل نماییم.

ما که هستیم؟

حفاظت  راستای  در  مختلفمان  های  فعالیت  با  که  میکنیم  تالش  بوم  آوای  در  ما   
پرندگان در ایران گام برداریم. ما این کار را نه به تنهایی، که با همراهی همکاران و داوطلبانمان 
انجام میدهیم. آوای بوم تالش میکند در سر تا سر ایران متخصصان و عالقه مندان بومی هر 
منطقه را شناسایی کند و از این طریق بتواند به درستی مشکالت حیات پرندگان و وضعیت 
فعلی آن ها در هر منطقه از ایران و با انجام فعالیت ها و تحقیقات میدانی روشن کند. در ادامه 
ما در میان مشکالت شناسایی شده، آن دسته از مشکالتی که امکانات و علم ما برای کمک 
به رفع آن ها کافی است را انتخاب میکنیم. پس از آن هر یکی از چهار بخش آوای بوم تالش 
میکند تا با برنامه ریزی مناسب، اقداماتی که برای حل کردن این مشکالت و بهبود وضعیت 
میتواند انجام دهد را روشن کرده و با بهره گیری از کمک های ملی و بین اللملی و با درگیر 

کردن مستقیم جامعه ی محلی سعی در بهبود وضعیت نماید. 
از  گیری  بهره  همچنین  و  دانش  افزایش  خود،  های  فعالیت  گسترش  برای  ما  است  بدیهی 

تجربیات دیگران در سایر کشور ها، نیازمند گسترش ارتباطات بین اللملی خود هستیم.

چگونه کار میکنیم؟
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یکی از مواردی که در سال گذشنه آوای بوم با کمک همکاران و دوستان خود به آن پرداخت، تشکیل یک چارت سازمانی قوی بود که بتواند پاسخگوی نیازهای آوای بوم باشد.   
هئیت مدیره: مسئولیت هیئت مدیره انتخاب مدیر عامل، نظارت بر فعالیت های موسسه و تعیین سیاست های کلی است.

مدیر: مدیر که توسط هیئت مدیره انتخاب میشود، مسئولیت مدیریت موسسه و هدایت آن را به عهده دارد. مدیر موسسه همچنین وظیفه تعیین سرپرست روابط عمومی، سرپرست بخش اجرایی، 
سرپرست بخش آموزش ، سرپرست بخش تیمار و رها سازی و همچنین سرپرست هماهنگی و پیگیری را دارد.

سرپرست هماهنگی و پیگیری: سرپرست هماهنگی و پیگیری مسئولیت هماهنگی چهار بخش مجزای آوای بوم را دارد. همچنین وظیفه ی پیگیری مسئولیت های هر بخش به عهده ی اوست. 
سرپرست هماهنگی و پیگیری وظیفه ی نظارت بر باشگاه پرنده نگری آوای بوم و هماهنگی فعالیت های باشگاه پرنده نگری با سیاست های کلی موسسه را به عهده دارد.

چارت سازمانی

بخش مشاوره تیمار باشگاه پرنده نگری
و رها سازی

موسسه  توان  حد  در  بخش  این   
پرندگان  سازی  رها  و  تیمار  به  اقدام 
اطالعات  ی  ارائه  اصلی  هدف  اما  میکند 
در این زمینه به گروه ها و ادارات مرتبط 
با  بخش  این  عملکرد  است  بدیهی  است. 
هماهنگی ادارات محیط زیست خواهد بود

ر

بخش آموزش
آموزش  راستای  در  بخش  این   
می  فعالیت  پرندگان  با  مرتبط  موضوعات 
کند. مخاطب این بخش ادارات، آموزشگاه 
توجه  با  انجمن ها هستند. مدرسان  و  ها 
به موضوع تدریس هم از نیرو های درون 
موسسه و هم از متخصصان همکار خارج 

از موسسه انتخاب می شوند.

بخش اجرایی
فعالیت این بخش مرتبط با انجام   
طرح ها و پروژه های محلی، کشوری و بین 
یا  مستقیم  صورت  به  که  است  ای  المللی 

غیر مستقیم مرتبط با پرندگان است.
بخشی از فعالیت های این بخش به صورت 
و  دانش  ارتقای  راستای  در  و  انتفاعی  غیر 

اصالح اطالعات است.

نگری  پرنده  باشگاه  های  فعالیت   
انتفاعی بوده و در راستای ترویج پرنده  غیر 
اقشار مختلف مردم  به  آموزش آن  نگری و 
متناوب  طور  به  نگری  پرنده  باشگاه  است. 
نگری  پرنده  جمله  از  هایی  برنامه  منظم  و 
در پارک های شهر و مسابقات پرنده نگری 

برگزار میکند.
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 باشگاه
پرنده نگری

باشگاه پرنده نگری آوای بوم به صورت خودگردان و غیر انتفاعی مدیریت میشود. 5 نفر عضو هسته ی باشگاه پرنده   
نگری به صورت ساالنه و با رای گیری میان اعضای فعال باشگاه پرنده نگری انتخاب شده و هسته ی باشگاه سرپرست باشگاه 
پرنده نگری را انتخاب میکنند. فعالیت های باشگاه پرنده نگری تحت نظارت و کنترل سرپرست هماهنگی موسسه است و 
فعالیت های آن باید در راستای سیاست های کلی موسسه باشد. در تمامی مواردی که باشگاه پرنده نگری برای رسیدن به 

اهداف خود نیازمند همکاری سایر بخش ها باشد، مسئولیت هماهنگی و پیگیری آن به عهده ی سرپرست هماهنگی است.

مدیریت و ساختار

باشگاه پرنده نگری آوای بوم تمایل دارد ضمن آشنا کردن   
افراد مختلف با پرنده نگری، افراد عالقه مند و جذب شده را فعال نگه 
داشته و به آنان برای رشد بیشتر انگیزه بدهد. در این راستا افراد عالقه 
مند میتوانند با پر کردن فرم درخواست، عضو باشگاه پرنده نگری آوای 
بوم شوند. اعضای باشگاه طبق جدول پیش رو به سه سطح تقسیم 
میشوند. اعضایی که در سطح “بوم سه” قرار دارند، حق شرکت در رای 

گیری تیم هسته ی باشگاه پرنده نگری را دارا میباشند.

عضویت مزایاي سطح شرایط الزم  سطح

 هموسس اجرایي هاي برنامه در شرکت امکان .1
نگري پرنده باشگاه ي هسته در عضویت .2
موسسه هاي برنامه تمام در شرکت امکان .3

ماه 6 حداقل عضویت سابقه .1
موسسه آموزشي کارگاه 3 حداقل در شرکت .2
نگري پرنده برنامه 10 حداقل در شرکت .3
انپرندگ با مرتبط علمي مطلب 5 حداقل نگارش  .4
پرنده گونه 170 حداقل رکورد .5

3بوم 

موسسه اختصاصي هاي برنامه در شرکت .1
موسسه هاي گردهمایي در شرکت .2
هموسس عضویت کارت و پیکسل دریافت .3

ماه 3 حداقل عضویت سابقه .1
هموسس آموزشي هاي کارگاه از یکي در شرکت .2
نگري پرنده برنامه 4 حداقل در شرکت .3
پرندگان با مرتبط مطلب 2 از بیش نگارش .4
نگري پرنده نیاز مورد ابزار تهیه .5
پرنده گونه 60 حداقل رکورد .6

2بوم 

عمومي هاي برنامه در شرکت .1
بوم آواي شناسایي گروه در عضویت .2

عضویت فرم کردن پر.1
نگري پرنده برنامه یک در شرکت .2 1بوم 
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با توجه به سیاست و چشم انداز باشگاه پرنده نگری آوای بوم که موضوع اصلی آن   
نیاز به آن برای  با تفریح پرنده نگری است، آن چه در آغاز فعالیت  آشنا کردن عموم مردم 
رسیدن به اهداف باشگاه بسیار مشهود بود، شناسایی زیستگاه های مطلوب پرنده نگری شهری 
بود. از سویی با توجه به اینکه اهداف باشگاه پرنده نگری در سال اول و دوم فعالیت، تمرکز 
بر شهر اصفهان و حومه ی آن است، باشگاه پرنده نگری آوای بوم با همکاری بخش اجرایی 
از یک سال  این طرح پس  آغاز نمود که به صورت خودکارفرما شروع شد. در  را  پروژه ای 
مطالعات کتاب خانه ای و تحقیقات میدانی، گونه های قابل مشاهده در شهر و زیستگاه های 
مطلوب آن ها شناسایی گردید و در سال های آینده باشگاه پرنده نگری میتواند  از طریق این 

اطالعات به دست آمده برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود استفاده کند
در طول این بررسی های بیش از 120 گونه پرنده در شهر اصفهان و حومه ی آن شناسایی و 
تصویر برداری شد. از این تعداد در حدود 20 گونه، پرندگانی بودند که کمتر از 3 بار در منطقه 

دیده شده اند. 
که  است  رود  زاینده  ی  رودخانه  به  وابسته  بسیار  اصفهان  در  پرندگان  تنوع  میرسد  نظر  به 
متاسفانه در سال های اخیر به طور کامل خشک شده و تنها 2 الی 3 ماه در سال وضعیت 

مطلوب دارد.
در پایان این بررسی ها، باشگاه پرنده نگری آوای بوم 3 زیستگاه شهری و یک زیستگاه حومه 
شهری را به عنوان مکان های مناسب پرنده نگری عمومی انتخاب نمود. باشگاه پرنده نگری 
آوای بوم در حال حاضر مشغول آماده کردن راهنما هایی برای این مناطق و برنامه ریزی برای 

برگزاری منظم پرنده نگری در این مکان ها می باشد.

بررسی تنوع پرندگان در شهر اصفهان و حومه
بررسی منطقه ی کوه صفه

از سلسله جبال زاگرس در منتهی الیه جنوب  کوه صفه کوهی است   
جغرافیایی اصفهان که از شمال به جاده کمربندی، از غرب به کوه های تخت 
رستم و دره خان، از شرق به شهرک ها و مجتمع های مسکونی و از جنوب به 
اراضی باز و خط آهن محدود می گردد .کوه صفه دارای عرصه ای به مساحت 

100 هکتار فضای سبز می باشد.
پارک کوهستانی صفه از مواردی بود که باشگاه پرنده نگری آوای بوم تمرکز 
بیشتری بر روی آن داشت.وجود پوشش گیاهی مصنوعی اما مناسب، حفاظت 
و آبیاری توسط شهرداری و … باعث شده تنوع قابل مالحظه ای از جانداران 

در این منطقه حضور داشته باشند که بیش از 40 
گونه از این گونه ها، از پرندگان هستند. آوای بوم در 
طول فعالیت خود در این منطقه توانست از گونه هایی 
مهم نظیر شاهبوف و باالبان نیز تصویر برداری نماید.

فعالیت های سال گذشته ی آوای بوم در این منطقه:

بررسی تنوع گونه های پرندگان و شناسایی آن ها
بررسی مسیر های دسترسی مناسب برای پرنده نگران

تنوع  به  توجه  با  منطقه،  میان چک چک های  هیبرید  احتمال وجود  بررسی 
باالی چک چک ها در صفه

بررسی پرندگان شب فعال و تصویر برداری از آن ها
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پارک جنگلی ناژوان محدوده اي نزدیک به 1200 هکتار در منتهي الیه شمال غربي اصفهان است که توسط   
اراضي کشاورزي، باغهاي دو سویه و رودخانه زاینده رود با توسعه شهري محصور شده است. اراضی محدوده ناژوان به 
دلیل دارا بودن پوشش سبز و عبور رودخانه از آن به زیستگاه بسیار مناسبی برای پرندگان بدل گردیده است. البته در 

این میان نقش وجود باغ پرندگان را نمیتوان نادیده گرفت.
این دالیل موسسه آوای بوم را بر آن داشت تا برای بررسی های بیشتر وارد عمل شود. پس از بررسی های مکرر در 
سال توانستیم مسیر های دسترسی مناسب جهت پرنده نگری عمومی، ثبت اطالعات و عکس برداری از پرندگان این 

پارک جنگلی را انجام دهیم.
پس از بررسی های انجام شده توانستیم بیش از شصت گونه را مشاهده و تصویر برداری کنیم. همچنین باشگاه پرنده 

نگری آوای بوم تاکنون چندین پرنده نگری شهری در این پارک جنگلی برگزار کرده است.
با توجه به دسترسی آسان این پارک، تعداد قابل توجه گونه های پرندگان در آن و امکانات مناسب موجود در آن، باشگاه 
پرنده نگری آوای بوم جهت آموزش و ترویج پرنده نگری، بیش از هر منطقه ی دیگری بر این منطقه تمرکز دارد. 

بیشترین تعداد پرنده نگری ها در این منطقه انجام شده و خواهد شد.

بررسی پارک ناژوان اصفهان

دیگر  از  اصفهان  در حومه ی   زرین شهر،  در شهر  واقع  زرین شهر  پارک ساحلی   
زیستگاه هایی است که باشگاه پرنده نگری آوای بوم پتانسیل آن را جهت پرنده نگری و دیگر 

موارد اجرایی مورد بررسی قرار داد.
این  کشاورزی  های  زمین  و  باغات  وجود  و  سال   تمام  در  رودخانه  بودن  دائمی  علت  به   
زیستگاه به  بستری مناسب برای حضور گونه های مختلف جانوری از جمله خزندگان، ماهیها 

،پستانداران و پرندگان تبدیل شده است.
ساحلی  پارک  این  پرندگان  تنوع  بررسی  به  گذشته  سال  در  بوم  آوای  نگری  پرنده  باشگاه 
پرداخت. در بررسی های انجام شده تا کنون بسیاری از پرندگان آبزی و کنار آبزی در این 
منطثه مشاهده شدند. با توجه به خشک شدن مناطق شرقی رودخانه، این منطقه دارای اهمیت 
فراوانی به جهت حفظ تنوع زیستی رودخانه است. از گونه هایی که حضورشان در این پارک 
ساحلی جالب توجه بود چرخ ریسک پشت بلوطی و مگس گیر ابلق بود که در سال های اخیر 
در منطقه اصفهان،از پرندگان کمیاب محسوب میشوند. پس از بررسی مکرر متوجه زادآوری 
چرخ ریسک پشت بلوطی در این پارک ساحلی بودیم. از دیگر مواردی که در این بررسی ها 
متوجه شدیم تغییر ارتفاع آب رودخانه بود که در بسیاری از موارد سودمند و در برخی موارد 

موجب آسیب به النه سازی پرندگان در قسمت های  پایینی رودخانه بود.
با توجه به وجود درخت زار ها، کشتزار ها، نیزار ها و مناطق امن، این منطقه دارای اهمیت 
بسیاری برای زادآوری برخی از گونه ها مانند حواصیل شب و اگرت کوچک محسوب میشوند.

باشگاه پرنده نگری آوای بوم، این منطقه را به منظور آغاز فعالیت های آموزش پرنده نگری در 
مناطق خارج از شهر و مناطق روستایی مورد پایش منظم قرار داده است.

بررسی و پایش منظم منطقه ی زرین شهر

پارک باغ جوان واقع در پل شهرستان اصفهان در نزدیکی رودخانه زاینده رود قرار دارد. حاشیه پشتی آن مکان بسیار مناسبی برای پرنده   
نگری است. از طرف دیگر در دسترس بودن و نزدیک بودن آن به شهر اصفهان امتیاز خوبی برای این زیستگاه به حساب می اید.

. با بررسی های مکرر باشگاه پرنده نگری آوای بوم در سال اخیر توانستیم تعداد بیش از 40 گونه را مشاهده و از بیشترشان تصویر برداری 
کنیم. از پرندگان آبزی مانند چارخو، آبچلیک، حواصیل خاکستری، اگرت گرفته تا بیشتر گنجشک سانان و .... این زیستگاه به علت حضور 
باغات وسیع در اطراف روخانه زاینده رود و حضور کم رنگ انسان  محیط امنی را برای حضور پرندگان به وجود آورده است. از جمله اقدامات 
باشگاه پرنده نگری آوای بوم برگزاری چندین تور پرنده نگری عمومی که از بین آنها می توان به برگزاری تور پرنده نگری در روز جهانی 

پرندگان مهاجر و آگاه سازی در خصوص معضل اسارت و کشتار پرندگان مهاجر اشاره کرد. 
از موارد جالب در این زیستگاه حضور بسیاری گونه های سسک از جمله سسک نیزار، سسک پر سروصدا، سسک درختی و دیگر سسک ها بود.

بررسی منطقه حاشیه ی باغ جوان
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در ایران بسیاری از گروه ها و ان جی او ها هستند که فعالیت های زیست محیطی عمومی داشته و تمرکز بر شاخه   
ای خاص از حیات وحش یا طبیعت گردی ندارند. باشگاه پرنده نگری آوای بوم با توجه به پتانسیل باالی این گروه ها، سعی 
در شناسایی آن ها و ایجاد ارتباط با این گروه ها دارد. آوای بوم در برنامه های آموزشی و تفریحی، اعضای این گروه ها را 

با پرنده نگری و پرندگان بیشتر آشنا میکند.
نوردی،  با گروه های گردشی و تخصصی )کوه  ارتباط  برقراری  با  بوم تالش دارد  آوای  پرنده نگری  باشگاه  اینکه  ضمن 
دوچرخه سواری و ....( از نیرو ی آن ها جهت باال بردن سطح اطالعات خود از پرندگان کشور استفاده نماید و با برگزاری دوره 
های آموزشی پرنده نگری برای آنان، به این گروه ها آموزش شناسایی پرندگان و گزارش دادن مشاهدات ارزشمند را بیاموزد.

از جمله کارهای انجام شده در این ارتباط در سال گذشته:
- برگزاری پرنده نگری مشترک با انجمن زمین برای همه در پارک ناژوان اصفهان
- برگزاری پرنده نگری مشترک با گروه دوچرخه سواری هم رکابان آسمان اسپادانا

همکاری با دیگر گروه ها در زمینه ی پرنده نگری و آموزش پرندگان

- شناسایی و ثبت بیش از 120 گونه پرنده در شهر اصفهان و حومه
- برگزاری بیش از 30 برنامه ی پرنده نگری جهت پایش و شناسایی

- برگزاری 4 پرنده نگری عمومی
- همکاری با گروه های مرتبط و آموزش آن ها

- پایش دقیق و کامل 3 زیستگاه شهری و 1 زیستگاه حومه شهری
- جذب و عضویت عالقه مندان به پرنده نگری

- ثبت بیش از 20 گونه ی کمیاب در منطقه
- دسته بندی اعضا و منسجم کردن ساختار باشگاه پرنده نگری

- طراحی کارت عضویت و تولید پیکسل های آوای بوم
- جمع آوری و انتشار عکس های پرندگان در منطقه

دستاورد های باشگاه پرنده نگری آوای بوم در سال گذشته

بدون شک امروزه عکاسی و عکس گرفتن مسئله ای است جدا نشدنی از پرنده نگری. پرنده نگران امروزه   
بیش از گذشته از دوربین های عکاسی استفاده میکنند و استفاده از دوربین عکاسی در برنامه های پرنده نگری به امری 
معمول و همیشگی تبدیل گردیده است. از جهتی، عکس های بیشتر از پرندگان مساوی است با اطالعات دقیق تر از 

پرندگان و جمع آوری و آرشیو مخزن گسترده ای از اطالعات برای پژوهش های بعدی.
باشگاه پرنده نگری آوای بوم نیز از این امر غافل نبوده و ضمن تشویق اعضای خود به عکاسی از پرندگان، این عکس 

ها را جمع آوری کرده و برای بررسی های بعدی و احتمالی بایگانی میکند. 
هم اکنون باشگاه پرنده نگری آوای بوم آرشیو بسیار مطلوبی از عکس پرندگان اصفهان و حومه دارد که روز به روز بر 

تعداد این عکس ها اضافه میگردد.

عکاسی پرندگان
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 بخش
آموزش

در برآورد های اولیه ای که تیم آموزشی آوای بوم، به این نتیجه رسیدیم که آنچه نیاز   
آن در سطح منطقه ای بسیار احساس میشود، آموزش های تخصصی در زمینه ی پرندگان برای 
متخصصان و مسئوالن و عالقه مندان است. در این راستا آوای بوم تالش نموده با شناسایی 
دقیق این نیاز های آموزشی، به وسیله ی برگزاری کارگاه های تخصصی اقدام به جبران آن 

ها کند.
در این ارتباط آوای بوم اولین کارگاه تخصصی خود را با عنوان “شناسایی پرندگان شکاری 
ایران” برگزار نمود. این کارگاه در 10 ساعت برگزار گردید و در آن تمامی پرندگان شکاری 

ایران معرفی شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی

استفاده ی روز افزون عموم مردم از وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، در   
کنار کم شدن فرصت مردم برای شرکت در برنامه های حضوری و فیزیکی، ما را در بخش 
آموزش آوای بوم بر آن داشت تا در سالی که گذشت تمرکز اصلی آموزش خود را بر آموزش 

در فضای مجازی بگذاریم.
در این ارتباط، آوای بوم با راه اندازی بیش از 5 شبکه ی اجتماعی، در هفته حداقل 3 موضوع یا 
تصویر آموزشی را در شبکه های اجتماعی خود منتشر کرده است. در این ارتباط بخش آموزش 
آوای بوم و بخش روابط عمومی با همکاری همدیگر، بیش از 8 کلیپ آموزشی را نیز تهیه و 

منتشر کرده اند.

آموزش مجازی
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برگزاری سفر آموزشی به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر

با توجه به وضعیت نامطلوب پرندگان مهاجر در ایران )به خصوص پرندگان آبزی و کنار آبزی که در فصل زمستان به ایران می آیند(، بخش آموزش آوای بوم تصمیم گرفت هر سال   
به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر در ایران مراسمی برگزار کند و در ارتباط به شعار هر سال این روز اقدام به آگاهی رسانی کند. در سالی که گذشت آوای بوم در اولین سال فعالیت خود، 
این روز را پاس داشت. به مناسبت این روز آوای بوم بروشوری آموزشی در راستای شعار این روز جهانی طراحی و منتشر کرد. همچنین در این روز سفری یک روزه برای عالقه مندان به این 

موضوع برگزار شد و ضمن اینکه به این افراد پرندگان مهاجر نشان داده شد، به آنان در ارتباط به فعالیت های قاچاقچیان پرنده و شکارچیان آموزش هایی داده شد.
آوای بوم با توجه به اینکه در مناطق مرکزی ایران در سال های اخیر قاچاق پرندگان شکاری و پرندگان آواز خوان رو به گسترش است، در راستای شعار جهانی امسال آموزش هایی نیز برای 
تشخیص پرندگان زینتی از پرندگان قاچاق آماده کرد و در قالب یک اینفوگراف مشترک با موسسه جانور شناسان پرشیا منتشر کرد تا شهروندان ضمن اینکه از خرید پرندگان قاچاق خودداری 

کنند، اگر با موارد تخلف برخورد کردند این موارد را گزارش دهند.
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انتشارات آوای بوم در زمینه ی طراحی و چاپ بروشور ها، اینفوگراف   
ها و دیگر موارد چاپی فعالیت مینماید. این بخش آوای بوم با مشارکت تمامی 
خانواده ی آوای بوم، به فراخور نیاز فعالیت میکند. گرچه در سال گذشته با 
توجه به بودجه ی اندک مالی، تمرکز آوای بوم بر طراحی و چاپ بروشور و 
اینفوگراف بود اما با شروع سال جدید کاری، آوای بوم مشغول برنامه ریزی 

برای نگارش و چاپ کتاب های مرتبط با پرندگان است.
از جمله فعالیت های آوای بوم در این 
میتوان  گذشت  که  سالی  در  بخش 
پرنده  با  آشنایی  بروشور  طراحی  به 
پرندگان  جهانی  روز  برشور  نگری، 
آشنایی  اینفوگراف  طراحی  مهاجر، 
آغاز  و  ایران  و جغد های  ها  با جغد 
اصفهان  پرندگان  اینفوگراف  طراحی 

اشاره کرد.

انتشارات

مطالب و مقاالت

تیم آموزش آوای بوم در برآورد های اولیه ی خود، کمبود اطالعات عالقه مندان به   
محیط زیست را در ارتباط با تشخیص مناسب مقاالت و مطالب علمی از مطالب و مقاالت غیر 
علمی از معضالت حال حاضر تشخیص داد. در این راستا بخش آموزش آوای بوم بر آن شد 
که با همکاری باشگاه پرنده نگری، تالش به ترغیب داوطلبان و مردم به تحقیق دقیق علمی 
در ارتباط با موضوعات مرتبط با پرندگان نماید و این مطالب را به وسیله ی رسانه های خود با 

دیگر دنبال کنندگان به اشتراک بگذارد.
 آوای بوم در طول یکسال بیش از 10 مطلب و مقاله ارائه کرد که مجموعا بیش از 2500 بار 
خوانده شد. چشم انداز آینده ی ما بسیار فراتر از این است و امید داریم در آینده آوای بوم به 
عنوان مرجعی علمی و معتبر در زمینه ی مطالب مرتبط با پرندگان شناخته شده و آوای بوم 
بیش از پیش مطالبی جالب و علمی را با هدف عالقه مند کردن مردم به پرندگان انتشار دهد.

از جمله مطالبی که در سال گذشته آوای بوم منتشر کرده است:
- با بردالیف بیشتر آشنا شویم.

- النه ی چرخ ریسک پشت بلوطی
- با ماهی خورک ها بیشتر آشنا شویم.

- معرفی قرقی
- غذا رسانی به پرندگان مهاجر تاالب ها، اقدامی موثر یا اشتباه؟

- معرفی درنای طناز، خصوصیات، مهاجرت و وضعیت آن در ایران
- کمرکولی، کارشناس ارشد معماری و محاسبات سازه

- آشنایی به سهره طالیی
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 بخش
اجرایی

تاالب گاوخونی

تاالب بین المللی گاوخونی با مساحتی در حدود 47000 هکتار در 130 کیلومتری شرق استان اصفهان واقع شده است. این تاالب به دلیل حضورش در مرکز ایران و در ناحیه ی بیابانی   
و فاصله نسبتا زیادش با دیگر تاالب های مشابه، اهمیت فراوانی جهت حفظ جمعیت های پرندگان مهاجر)به خصوص آبزی و کنار آبزی( دارد. خشک شدن این تاالب در سال های اخیر آسیب 

بزرگی به حیات پرندگان در منطقه وارد کرده است و به نظر میرسد پرندگان زیادی را وادار کرده مسیر های مهاجرتی خود را تغییر دهند.
آوای بوم در بخش اجرایی، بررسی وضعیت گاوخونی را در اولویت خود قرار داده است. با آغاز به کار فعالیت های آوای بوم، گاوخونی از نخستین مقاصد فعالیت بود. تیم آوای بوم به طور مرتب 
از منطقه بازدید میکرد و وضعیت و حرکت پرندگان را تحت نظر داشت. امروز آوای بوم پس از بررسی های دقیق منطقه، اطالعاتی بسیار ارزشمند و طبقه بندی شده از این منطقه دارد. آوای 
بوم با دقت باال زمان ورود و خروج پرندگان را به تاالب میداند، محل های مورد عالقه ی پرندگان زادآور را میشناسد و بیشترین تهدیداتی که هر گونه را در منطقه در خطر قرار داده ، شناسایی 

کرده است.
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تاالب گاوخونی

با توجه به اینکه در منطقه ی گاوخونی، بستر تاالب چند سال است که   
به طول کامل خشک شده است، جز در مواردی که بر اثر بارندگی در چاله های 
بستر تاالب میزانی آب جمع میشود، پرندگان آبزی و کنار آبزی به خود تاالب 
اند به قسمت های قبل از  نمیروند. پرندگان تاالب در این سال ها ناچار شده 
تاالب که همچنان در بستر رودخانه آب وجود دارد پناه ببرند. با توجه به اینکه 
بخشی از قسمت رودخانه قبل از تاالب، نیزار انبوه وجود دارد، پرندگان توانسته 

اند در این بخش ها با امنیت نسبی زندگی کنند.
بود. منطقه  مورد  این قسمت ها  بر  نیز در مطالعه ی تاالب  بوم  آوای  تمرکز 
فاصل شهرستان  در حد  رود  زاینده  متری  و حریم 50  بستر  بوم،  آوای  تمرکز 
قورتان تا زون نیزار ابتدای رامسر سایت تاالب، با فاصله ی هوایی 38 کیلومتر 
و فاصله پیاده روی 56 کیلومتر بود. همچنین با توجه به اهمیت مناطق شرقی 
تاالب در زمان بارندگی، این قسمت ها نیز به خصوص برای بررسی وضعیت کنار 

آبزی ها مورد پایش قرار گرفت. 
در زمستان گذشته، آوای بوم در زمان سرشماری پرندگان با برنامه ریزی منسجم 
توانست تقریبا کل این مسیر را پایش کند. این سرشماری در غالب سه تیم به 
صورت همزمان انجام شد. بخشی از این مسیر به صورت پیاده و بخشی نیز با 

اتومبیل طی شد.

انتشار پوستر در همایش بین المللی روز جهانی تاالب ها

به مناسبت روز جهانی تاالب ها در 13 بهمن 1394، اداره کل محیط زیست اصفهان همایشی بین المللی را برگزار کرد. آوای بوم در این همایش   
حاصل پزوهش خود را در پوستری با عنوان “شناسایی و مقایسه فصلی تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی منطقه ی گاوخونی” منتشر کرد. در این 
پوستر، آوای بوم به این موضوع میپردازد که گرچه بر اثر خشکسالی جمعیت پرندگان در تاالب گاوخونی بسیار کم شده است، اما با توجه به این که تغییر 

چندانی در تعداد گونه های قابل مشاهده صورت نگرفته، باید با تدابیری تنوع پرندگان حفظ شود.

دستاورد های آوای بوم در منطقه ی گاوخونی

نمود،  فعالیت  گاوخونی  تاالب  در  بوم  آوای  که  مدتی  طول  در   
دستاورد های ارزشمند زیادی را کسب کرد. از جمله ی آن ها میتوان به 

موارد زیر اشاره کرد:
- تصویر برداری از زاغ بور در منطقه ی شرقی گاوخونی

- تصویر برداری از درنای خاکستری پس از سال ها در این منطقه
- پیمایش نزدیک به 20 کیلومتر حاشیه ی رودخانه و سرشماری پرندگان

- ثبت زادآوری بسیاری از گونه ها از جمله سلیم کوچک، سلیم شنی بزرگ 
و ...

- انتشار پوستر در همایش بین المللی روز جهانی تاالب ها
- بررسی دقیق مناطق مهم استراحت و تغذیه ی پرندگان آبزی

- بررسی و کشف مناطقی از تاالب که مورد سو استفاده ی شکارچیان قرار 
میگیرد
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بررسی گونه های مهاجم

از تهدیدات پرندگان در ایران، افزایش جمعیت گونه های مهاجم است. گونه هایی که   
به صورت غیر طبیعی و خارج از محدوده ی پراکنششان در حال افزایش هستند. آوای بوم با 
توجه به اهمیت این موضوع، در سال گذشته در منطقه ی اصفهان تالش نمود ضمن شناسایی 
مناطقی که این گونه ها رو به افزایش هستند، آسیب هایی که وارد میکنند را شناسایی کند. 
ضمن اینکه در راستای به دست آوردن اطالعات مناسب برای اقدامات آینده، تالش نمودیم 
اخبار حضور این گونه ها را در کشور جمع آوری کنیم و بتوانیم اطالعات مناسبی از گونه های 
مهاجم موجود، نقاطی که حضور دارند و جمعیتشان به دست آوریم. در اصغهان سه گونه ی 
مینا، طوطی طوق صورتی و بلبل خرما مشاهده شد که در این میان مینا بیشترین جمعیت را 
داراست و بیشترین میزان آسیب از سوی این پرنده است و ما توانستیم منطقه ی مورد عالقه 

ی این گونه ها برای زادآوری در منطقه ی اصفهان را شناسایی کنیم.

بررسی چک چک های منطقه ی اصفهان

چک چک ها پرندگانی از خانواده ی توکا ها هستند که بیشتر آن ها عالقه به مناطق   
کوهستانی دارند. در ایران تعداد قابل توجهی از چک چک ها زندگی میکنند. اصفهان با توجه به 
قرار گرفتن در مرکز ایران، دارا بودن مناطق بسیار زیاد کوهستانی و تفاوت های قابل مالحظه 

ی هر منطقه با منطقه ی دیگر آن، گونه های زیادی از چک چک ها را داراست.
آوای بوم با توجه به اینکه در ارتباط با چک چک های ایران مطالعات محدودی انجام گرفته و 
همچنین با توجه به این که برخی از گونه های چک چک میتوانند با یکدیگر جفت گیری کرده 
و چک چک های هیبرید به وجود آورند، در سال گذشته تالش نمود زیستگاه های مورد عالقه 
ی هر چک چک در منطقه را شناسایی کند و تعداد قابل توجهی تصویر از آن ها ثبت کند. در 
سال های آینده از این تصاویر برای تصمیم گیری در ارتباط با مطالعات بعدی استفاده خواهد شد.
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جمع آوری اطالعات در ارتباط با مسیر های مهاجرتی و خطرات محلی

پرندگان مهاجر در ایران و به خصوص پرندگان زمستان گذر، با توجه به خشکی بزرگترین تاالب های کشور، در معرض خطر جدی قرار گرفته اند. در این شرایط و در حالی که میزان   
وسعت تخریب زیستگاه های پرندگان افزایش میابد، آن چه بسیار اهمیت دارد تمرکز بر حفظ مهم ترین مناطق برای پرندگان است. در این شرایط بسیار مهم است که مهم ترین مناطق باقی 
مانده برای زمستان گذرانی پرندگان به درستی شناخته شود و در مورد مسیر های مهاجرتی اصلی آنان بررسی کامل تر و جامع تری صورت بگیرد. به نظر میرسد با توجه به تغییرات زیست 
محیطی در کشور ایران، تغییراتی در مسیر های حرکت پرندگان مهاجر و محل های زمستان گذرانی آنان رخ داده که اطالعات موجود در ارتباط با آن ها بسیار محدود است. در این شرایط، 
متخلفان و شکارچیان از فرصت استفاده کرده و با شناخت بومی و محلی که از مناطق محل زندگیشان دارند، بعضا اقدام به کشتار و قاچاق پرندگان مهاجر در تعداد بسیار زیاد و انبوه میکنند. 
وضعیتی که امروز در فریدونکنار در شمال ایران و در مناطقی از خوزستان شناسایی شده است. آنچه ما نباید از آن غافل باشیم این است که شکار و قاچاق وسیع پرندگان مهاجر در بسیاری از 

مکان هایی که همچنان مورد شناسایی قرار نگرفته اند نیز در حال وقوع است.
ما در سال گذشته تالش نموده ایم با برقراری ارتباط با افراد محلی و افراد متخصص در قسمت های مختلف کشور، اطالعات خود را در حد امکاناتمان به روز نگه داریم. گرچه در این راه موفقیت 
هایی کسب نمودیم اما داشتن اطالعات کامل و به روز کردن مداوم اطالعات نیاز به تالش بسیار بیشتر، دادن آموزش های الزم به افراد مختلف، ارتباط موثر و جامع با مسئوالن محلی و .... دارد.

افزایش میزان زباله در خلیج فارس

معموال  و  بوده  از سکنه  خالی  دارد که  ایران، جزایری وجود  میان جزایر جنوبی  در   
وسعت کوچکی دارند. این جزایر در فصل بهار و تابستان میزبان زادآوری پرندگان مختلف از 
جمله انواع پرستو های دریایی، سلیم خرچنگ خوار، حواصیل ها و ... هستند. در سال های اخیر 
با توجه به افزایش انواع آلودگی در خلیج فارس، بعضی از این جزایر مملو از زباله های مختلف 
شده است. یکی از کارشناسان آوای بوم برای بررسی به این جزایر سفر نمود و گزارشی کامل 

و تصاویر زیادی از وضعیت این جزایر تهیه کرد.
 در حال حاضر آوای بوم در حال مشورت با دیگر گروه ها و ارگان ها برای بررسی دقیق تر 
وضعیت این جزایر است و امید داریم بتوانیم در آینده با کمک دیگر ارگان ها و گروه های 

داخلی و خارجی در راه بهبود این وضعیت گام برداریم.

خطرات کشنده ی مسیر های مهاجرتی پرندگان شکاری

پرندگان شکاری و به خصوص عقاب استپی، کور کور سیاه و  از  ایران بسیاری  در   
سارگپه پابلند در مسیر های مهاجرتی خود به محل های دفن زباله ی شهری میروند. محل 
های دفن زباله ممکن است در برخی از مناطق و در برخی شرایط محل هایی بسیار خطرناک 
مسیر  در  همچنین  دهد.  قرار  خطر  در  را  پرندگان  از  بزرگ  جمعیت  یک  و  باشد  آنان  برای 
مهاجرت پرندگان شکاری بزرگ جثه، ادوات انتقال برق ایجاد مشکالتی برای این پرندگان 

میکند و در بسیاری موارد منجر به مرگ آن ها میشود.
آوای بوم در سال گذشته با کمک همکاران خود برخی از مهم ترین مسیر های مهاجرتی در 
خطر پرندگان شکاری را در مناطق مرکزی ایران شناسایی کرد و مشغول تدوین پیشنهاداتی 

برای رفع این مشکالت و نظارت بر آن ها است.
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اصالح و تکمیل داده های موجود در منطقه

اطالعات در ارتباط با پرندگان در بسیاری از مناطق کشور، اطالعاتی قدیمی و به روز   
نشده هستند. این اطالعات با تغییرات به وجود آمده سازگار نیستند و بعضا غیر قابل استفاده 
شده اند. آوای بوم در نخستین روزهای آغاز به کار فعالیت خود، با توجه به چشم انداز سال اول 
فعالیتش که چشم اندازی منطقه ای بود، داده های موجود در ارتباط با پرندگان منطقه را جمع 
آوری کرد. پس از آن بسیاری از موارد این اطالعات که به نظر میرسید در زمان حاضر تغییر 

کرده باشند را انتخاب کرده و فعالیت خود را برای اصالح و به روز کردن آن ها شروع کرد.
از جمله داده های جدید در سالی که گذشت:

- بر اساس داده های پیشین جغد انبار در منطقه پراکنش نداشت. آوای بوم در طول فعالیت 
خود چندین بار این پرنده را مشاهده نمود.

- بر اساس داده های پیشین جغد شاخدار در منطقه تنها زمسنان گذرانی میکرد، در حالی که 
زادآوری این گونه توسط آوای بوم ثبت شد.

- بر اساس داده های پیشین در رودخانه ی زاینده رود، از سه گونه ماهی خورک موجود تنها 
ماهی خورک کوچک ثبت شده بود. در طول فعالیت آوای بوم نه تنها چندین بار ماهی خورک 
ابلق در این منطقه ثبت گردید، بلکه به نظر میرسد افزایش جمعیت ماهی خورک ابلق در منطقه 

باعث کاهش جمعیت ماهی خورک کوچک شده است.
- دارکوب قهوه ای چندین بار مشاهده و ثبت شد.

....-

بازدید های موردی

تیم اجرایی آوای بوم در سال گذشته به فراخور نیاز و یا گزارش های رسیده، بازدید هایی موردی نیز از برخی مناطق داشته است. بازدید های موردی در غالب تیم های کوچک یک تا   
چند نفره ، و برای بررسی موارد خاص انجام میشود. موارد زیر برخی از بازدید های موردی در سالی که گذشت بوده است.

توجه  با  اسفند    14 تاریخ  در 
بر  مبنی  رسیده  گزارش  به 
وجود تعداد زیادی توکای باغی 
قائمیه،  کوهستانی  پارک  در 
بازدیدی از این منطقه انجام شد 
که طی آن تعداد قابل توجهی 
توکا ثبت شد. با بررسی اثرات 
باقی مانده از توکاها، مشخص 
دلیل  به  ها  آن  تجمع  گردید 
از  خاص  ای  گونه  به  عالقه 
زیتون است که در منطقه وجود 
دارد. همچنین در این بازدید از 

چک تصویر برداری شد.

به  توجه  با  مهر   22 تاریخ  در 
بر حضور  گزارش رسیده مبنی 
زیار،  باکالن در منطقه ی سد 
منطقه صورت  این  از  بازدیدی 
تصویر  گونه  این  از  و  گرفته 
سال  در  باکالن  شد.  برداری 
خشکسالی  دلیل  به  اخیر  های 
دهندگان  پرورش  با  تعارض  و 
جمعیت  کاهش  دچار  ماهی، 
از  و  شده  حومه  و  اصفهان  در 
منطقه  کمیاب  نسبتا  پرندگان 

محسوب میشود.

در تاریخ 7 شهریور طی بازدید 
برای  کرکس  ی  منطقه  از 
یک  شکاری  پرندگان  یافتن 
که  گردید  مشاهده  قرقی  عدد 
با توجه به اینکه قرقی در سال 
شهریور  اواخر  از  گذشته  های 
ثبت  بود،  مشاهده  قابل  ماه 
محسوب  ما  برای  ارزشمندی 
درگیری  از  همچنین  گردید. 
این پرنده با گونه ی دلیجه در 

منطقه فیلم برداری شد.

در تاریخ 10 خرداد، با توجه به 
تاالب  در  زادآوری  فصل  اوج 
های استان چهار محال، بازدید 
به  چغاخور  تاالب  از  کاملی 
عمل آمد که در طی آن تعداد 
زیادی از گونه ها ثبت و تصویر 
از  این گزارش  در  برداری شد. 
سرسبز  اردک  فعال  های  النه 
با  که  شد  برداری  عکس  نیز 
در  گونه  این  که  این  به  توجه 
زمستان  کامال  تقریبا  ایران 
اهمیتی  با  رکورد  است،  گذران 

محسوب میگردد.

در یک سفر چند روزه در نیمه 
ی ماه تیر، برای بررسی وضعیت 
لک لک ها در منطقه ی زریبار 
کردستان در غرب ایران بازدید 
به عمل آمد. این سفر با توجه 
به کاهش جمعیت لک لک ها 
در منطقه ی اصفهان، با هدف 
مقایسه ی وضعیت دو منطقه و 
مقایسه ی وضعیت لک لک ها 

صورت گرفت.
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 بخش
 مشاوره تیمار
و رهاسازی

مشاوره تیمار و رها سازی

هدف از ایجاد این بخش در موسسه آوای بوم، تشکیل محیطی مورد اعتماد برای   
مردم و مسئوالن بود جهت تیمار و رها سازی پرندگان آسیب دیده.

در ایران پرندگان شکاری، آبزی و آوازخوان بسیاری در اسارت و در خانه ها نگه داری میشوند. 
به نظر میرسد این شرایط نه به دلیل بدخواهی مردم، که به دلیل نا آگاهی آن هاست. عموم 
مردم تفاوت پرندگان زینتی و پرندگان آوازخوان وحشی را نمیدانند. بسیاری از جوانان بر اثر 
ناآگاهی پرندگان شکاری را خریداری میکنند و بعد از آنکه متوجه اشتباهشان شدند، به دلیل 
ترسشان از مسائل قانونی موضوع را با ارگان های دولتی و ان جی او ها مطرح نمیکنند. و 
بسیاری از افراد به داشتن اطالعات محدود و ناقص، اقدام به خریداری پرندگان آبزی برای 

زیبایی مکان زندگی و استخر هایشان میکنند.
در این شرایط، آوای بوم اولین و مهم ترین گام را برای اصالح وضعیت موجود، به وجود آوردن 
محیطی دوستانه و با اعتماد متقابل دانست که در آن مردم عادی بتوانند با خیالی آسوده مسائل  

را با متخصصان و افراد باتجربه در میان بگذارند.
در سال گذشته ما در آوای بوم تجربیات بسیار ارزشمندی در این زمینه کسب کردیم و در این 
مدت متوجه شدیم تعداد بسیار بیشتری از آنچه انتظار داشتیم پرندگان وحشی در خانه ها و 
دیگر مکان ها نگه داری میشوند. بیشتر افراد خریدار هرگز نمیدانستند که مرتکب کاری اشتباه 
و غیرقانونی شده اند و بعد از آنکه متوجه شده اند، به دلیل ترسشان هرگز با کسی در میان 

نگذاشته اند.
در سال گذشته ما از کارگاه نجاری تماسی در ارتباط با نگه داری سارگپه داشتیم، از تونل مترو 
تماسی مبنی بر نگه داری 4 عقاب داشتیم، از افرادی شخصی تماس مبنی بر نگه داری انواع 

شاهین داشتیم و از یک بازیگر تماسی در ارتباط با نگه داری جغد!
رویکرد و هدف ما در سالی که گذشت صرفا تمرکز بر شهروندان اصفهان بود. با تجربیاتی که 
در این زمینه کسب نمودیم، در سال های آینده فعالیت های این بخش گسترش پیدا خواهد 

کرد.
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همکاری با گروه های دیگر

به  نیاز  علم  بر  عالوه  وحشی،  حیوانات  تیمار  و  درمان  داریم  اعتقاد  بوم  آوای  در  ما   
تجربیات فراوان دارد و تجربه تمام ناشدنی است. از این رو از ابتدای فعالیتمان در این بخش از 
گروه ها و اشخاص بسیاری در نقاط مختلف ایران راهنمایی و مشورت گرفتیم. دامپزشکان همکار 
ایران هستند که در زمینه ی درمان حیات وحش دارای  از معدود دامپزشکان  نیز  با آوای بوم 

تجربیات مناسبی هستند.
در ارتباط با نگه داری پرندگان، همکاری بسیار مناسبی با موسسه آوای درنای خاکستری در اراک 

داشتیم و در سال گذشته هر دو موسسه از فعالیت های یکدیگر بازدید کردند. 
از جمله همکاری های این دو موسسه در سال گذشته، رها سازی دو باکالن تیمار شده در موسسه 

آوای درنای خاکستری، توسط آوای بوم در زیستگاه های شهرستان سمیرم بود.

تهیه ی جایگاه های موقت

هدف بخش تیمار و رهاسازی آوای بوم بیش از هرچیز دادن مشاوره به مردم و مسئوالن   
است و دریافت پرندگان و نگه داری از آنان در موسسه در اولیت آخر است. با این حال آوای بوم 
در سال گذشته 4 جایگاه موقت برای نگه داری از پرندگان تهیه کرده است و در مواقع اورژانسی 

و زمانی که راه بهتری وجود ندارد، خود اقدام به تیمار و رها سازی پرندگان میکند.

اولین حلقه گذاری آوای بوم

آوای بوم در ابتدای آغاز به فعالیتش، اقدام به تولید حلقه های پایی برای پرندگان کرد. اولین حلقه ی آوای بوم، به پای یک عقاب دشتی تیمار شده توسط آوای بوم نصب گردید. و   
این عقاب در اواخر اسفند ماه با موفقیت رها سازی شد.

31



دوستان و همکاران ما

با باور آوای بوم، حفاظت از حیات وحش کشور و حفظ محیط زیست تنها زمانی میسر خواهد شد که تمامی گروه های زیست محیطی، دولتی یا غیر دولتی و همچنین تمامی ذی نفعان   
برای رسیدن به هدفی مشترک دست در دست یک دیگر دهند. ما در آوای بوم همواره مشتاق همکاری .و یاری دیگر گروه ها و اشخاص هستیم و در راه افزایش تعداد همکارانمان قدم بر 

میداریم. تعدادی از گروه هایی که در سال گذشته ما را یاری کردند در زیر معرفی شده اند.

شرکت ایرانیکارت:
 ایرانیکارت یکی از معتبر ترین 
های  شرکت  ترین  باسابقه  و 
در  المللی  بین  ارزی  مبادالت 
همکاری  با  که  است  ایران 
شرکای منطقه ای و فرامنطقه 
ای خود، در زمینه های مرتبط 
با مبادالت بین المللی مالی در 
ایران فعالیت دارد. این شرکت 
از آغاز به کار موسسه ی آوای 
بوم، به عنوان اسپانسر مالی در 

کنار آوای بوم بوده است.

موسسه آوای درنای خاکستری: 
قرار  اراک  در  که  موسسه  این 
مختلف  های  زمینه  در  دارد، 
در  وحش  حیات  با  مرتبط 
منطقه ی اراک فعالیت میکند. 
تجربه   ها  سال  با  موسسه  این 
حیات  و  میقان  تاالب  در  کار 
وحش آن، تجربیات فراوانی در 
زمینه ی کار میدانی دارد. این 
فعالیت های  موسسه همچنین 
تیمار  زمینه ی  گسترده ای در 
و رها سازی حیات وحش دارد.

باشگاه پرنده نگری ایرانیان: 
به  نگری  پرنده  باشگاه  این 
زمینه ی  در  تخصصی  صورت 
آموزش  و  نگری  پرنده  ترویج 
آن فعالیت دارد. در حال حاضر 
ترین  عضو  پر  باشگاه  این 
ایران  در  نگری  پرنده  باشگاه 
فعالیت های گوناگونی  است و 

را در این زمینه انجام میدهد.

پایدار:  طبیعت  آوای  موسسه 
پایدار  طبیعت  آوای  موسسه 
مشهور  و  ترین  معتبر  از  یکی 
ی  زمینه  در  موسسات  ترین 
آموزش  های  دوره  برگزاری 
تورگردانی و اکوتوریسم شناخته 
میشود که پروژه های بسیاری 
گردشگری  ی  زمینه  در  نیز 
داده  انجام  اکوتوریسم  و  پایدار 

و میدهد. 

موسسه آوای دشتیاران:
ی  زمینه  در  موسسه  این   
دوره  و  تورگردانی  آموزش 
حیات  با  مرتبط  مختلف  های 
وحش و طبیعت گردی فعالیت 
تخصصی  های  دوره  میکند. 
اکوتوریسم و دوره های حیات 
اولین  برای  اصفهان  در  وحش 
انجام  موسسه  این  توسط  بار 

گرفت.

روابط عمومی موسسه آوای بوم، وظیفه ی اطالع رسانی فعالیت های آوای بوم را به   
عهده دارد. روابط عمومی به وسیله ی ابزار مختلف، این وظیفه ی خود را عملی میکند. برخی از 
ابزاری که در سال گذشته روابط عمومی از آن برای انتقال مطالب و گرفتن بازخورد ها استفاده 

نموده به شرح زیر است:
- تهیه ی بیش از 8 کلیپ در ارتباط با معرفی آوای بوم و فعالیت های آن

- فعالیت و اطالع رسانی در 7 شبکه ی اجتماعی
- راه اندازی و پشتیبانی وبسایت موسسه

روابط عمومی 
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در سال پیش رو آوای بوم با استفاده از تجربیات سال گذشته و محکم شدن پایه های تشکیالتی اش، قدم در راه توسعه ی فعالیت های خود خواهد   
برداشت. آوای بوم تالش خواهد کرد با بزرگ ترین موسسات کشوری فعال در زمینه ی حیات وحش ارتباطات موثر تر و اجرایی تری برقرار نماید. همچنین 
آوای بوم در جهت رسیدن به اهداف خود، با ادارات دولتی مرتبط با محیط زیست ارتباط های اولیه را برقرار کرده و همکاری خود با این ارگان ها را آغاز مینماید.

آوای بوم در سال آینده به تالش خود برای جذب عالقه مندان داوطلب ادامه میدهد و از نیرو های داوطلب برای رسیدن به فردایی بهتر برای حیات وحش 
استفاده مینماید.

آوای بوم در سال آینده اولین تالش های جدی خود را برای جذب حمایت های مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی، درون کشوری و یا برون کشوری آغاز 
مینماید.

باشگاه پرنده نگری آوای بوم، فعالیت های جدی خود برای ترویج پرنده نگری میان شهروندان منطقه ای را آغاز مینماید، و در سال آینده میزان قابل توجهی 
از مردم اصفهان با لغت پرنده نگری آشنا خواهند بود و باشگاه پرنده نگری فعالیت های منظمی برای آموزش پرنده نگری و برگزاری برنامه های پرنده نگری 

خواهد داشت.
آوای بوم در سال آینده به عنوان موسسه ای موثر و تاثیر گذار در ارتباط با حفاظت و شناخت پرندگان ایران در سطح کشوری شناخته خواهد شد.

چشم انداز سال آینده

با ما در تماس باشید

تلفن: 031-36516212
Website: www.Avayeboom.com
E-mail: info@Avayeboom.com
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