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دومین سال از فعالیت آوای بوم هم تمام شد. آوای بوم در سال دوم فعالیت های خود،   
با تجربه تر گام برداشت و تعامالت سازنده تری را آغاز نمود. سال اول فعالیت آوای بوم، با توجه 
به اینکه آوای بوم نخستین موسسه تخصصی پرندگان در مرکز ایران بود، سالی پر فراز و نشیب و 
تجربه های تلخ و شیرین و تصمیم های به نتیجه نرسیده بود اما تجربیات سال اول، ما را در سال 
دوم به طور مشخصی توانا تر کرد و توانستیم میزان فعالیت های سازنده و هدفمند خود را افزایش 

دهیم.
هر چهار بخش آوای بوم )آموزش، اجرایی، تیمار و رها سازی، باشگاه پرنده نگری( در سالی که 
گذشت با توجه به چشم اندازی که برای سال ترسیم گردیده بود، فعالیت های خود را ادامه و ارتقا 
دادند. آنچه باعث موفقیت های قابل توجه فعالیت های سال گذشته شد، قدم برداشتن دقیق در 
مسیر چشم انداز بود. باشگاه پرنده نگری آوای بوم در سال گذشته بسیار منظم تر و هدفمند تر 
فعالیت های ترویجی خود را ادامه داد، بخش تیمار و رها سازی آوای بوم ارتباطات بسیار موثرتری 
برای دریافت و ارائه ی اطالعات برقرار نمود و تعداد پرندگانی که مستقیم یا غیر مستقیم با تالش 
آوای بوم به طبیعت بازگشتند افزایش یافت، تیم اجرایی آوای بوم پروژه های آغاز شده در سال اول 
را ادامه داد و تعامالت با ارگان های دولتی و غیر دولتی در استان به نحو بسیار چشمگیری افزایش 
یافت. به گونه ای که امروز تمام ارگان های دولتی و غیر دولتی مرتبط با حفاظت حیات وحش در 
استان، آوای بوم را شناخته و تعامالت موثری برقرار شده است. فعالیت های بخش اجرایی در سال 
گذشته از سطح استان فراتر رفته و اولین پروژه ی جدی خارج از استان آغاز شد. بخش آموزش 
آموزش  داد، کمیته  از شهروندان گسترش  بیشتری  اقشار  بین  در  را  فعالیت های خود  بوم  آوای 

کودکان شکل گرفت و اولین آموزش های برون استانی نیز آغاز گشت.
آوای بوم موفقیت های سال گذشته را در درجه اول مدیون تیم بسیار کوشا و فداکار خود است که 
عاشقانه در راه حفظ پرندگان این کشور، از زندگی خود مایه میگذارند و بدون شک و تردید و با 
عظمی جدی، در راه رسیدن به هدف مطلوب گام برمیدارند. این موفقیت ها در درجه دوم مدیون 
گروه ها، افراد و ارگان های همکار است که آوای بوم را در سال دوم فعالیت خود تنها نگذاشتند و 

برای رسیدن آوای بوم به هدف های خود، از هیچ کمکی دریغ نکردند.

خواندن این گزارش ساالنه توسط شما و دریافت بازخورد هایتان، ما را به آینده ی متصور خود 
امیدوار تر کرده و مسیر ما را بدون شک هموار تر و دقیق تر خواهد نمود. برای رسیدن به 
فردایی که در آن پرندگان آزادانه و به دور از مشکالت بشرساز، آواز سر دهند و پرواز کنند فقط 

زمانی میسر است که دستان ما در دست یکدیگر باشد.

      
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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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 اجرایی 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 آموزشی کارگاه 3 حداقل در شرکت .2
نگري پرنده برنامه 10 حداقل در شرکت .3
انپرندگ با مرتبط علمی مطلب 5 حداقل نگارش  .4
پرنده گونه 170 حداقل رکورد .5

3بوم 

موسسه اختصاصی هاي برنامه در شرکت .1
موسسه هاي گردهمایی در شرکت .2
هموسس عضویت کارت و پیکسل دریافت .3

ماه 3 حداقل عضویت سابقه .1
هموسس آموزشی هاي کارگاه از یکی 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 

عمومی هاي برنامه در شرکت .1
بوم آواي شناسایی گروه در عضویت .2

عضویت فرم کردن پر.1
نگري پرنده برنامه یک در شرکت .2 1بوم 
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بیشتر شهروندان  هرچه  کردن  آشنا  همواره  بوم  آوای  نگری  پرنده  باشگاه  ترین هدف  مهم 
با پرندگان محل زندگی خود و تشویق آن ها به آشنایی بیشتر با پرنده نگری بوده است. در 
راستای دستیابی هرچه بیشتر به این هدف، در اواخر سال 1395 )اوایل سال 2017( جلسه 
ای با حضور اکثریت اعضا و فعاالن باشگاه پرنده نگری آوای بوم برگزار شد تا تمام مشارکت 
کنندگان در باره ی روش های رسیدن به این هدف نظر دهند. با نظر اکثر اعضا، مقرر شد آوای 

بوم به صورت ماهانه و منظم برنامه های پرنده نگری عمومی و رایگان ترتیب دهد.
از سازمان های مردم نهاد استان اصفهان تهیه و مقرر شد در هر ماه  این راستا، لیستی  در 
ضمن دعوت از اعضای یکی از این سازمان ها، از عموم مردم نیز برای شرکت در این برنامه 
ها دعوت به عمل آید. به این ترتیب در سال 2017 هر ماه برنامه های پرنده نگری عمومی با 

اطالع رسانی های قبلی در فضای مجازی و شبکه های اینترنتی برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این برنامه در صورتی که در پایان برنامه به پرندگان و پرنده نگری عالقه 
نشان میدادند، دعوت به عضویت رسمی در باشگاه پرنده نگری آوای بوم شده و راه های تماس 
با آن ها برای پاسخگویی به سواالتشان فراهم میشد. این برنامه ها در مناطق متفاوتی از شهر 
اصفهان برگزار شد و با توجه به توانایی شرکت کنندگان و وضعیت حضور پرندگان، یکی از 
مناطق کوهستانی، رودخانه ای یا پارک جنگلی انتخاب میگردید. تمامی سازمان های مردم 
نهاد و گروه های مختلف میتوانند با تماس با آوای بوم تقاضای برنامه ی پرنده نگری رایگان 
نمایند و آوای بوم خود را موظف میداند در سریع ترین زمان ممکن برای گروه متقاضی برنامه 

ای را ترتیب دهد.

برگزاری پرنده نگری های عمومی ماهیانه
پایش پرندگان شهر اصفهان

طرح پایش پرندگان شهر اصفهان وارد دومین سال خود شد. آوای   
قالب گروه های  دائم و منظم در  به صورت  تا کنون،  تاسیس  ابتدای  از  بوم 
قرار  پایش  مورد  را  اصفهان  در شهر  هایی  پایلوت  نفره،  تا 10   2 کارشناسی 
میدهد. هدف از این پایش، تکمیل کامل اطالعات در زمینه تنوع پرندگان شهر 
اصفهان و پراکنش فصلی و تخمین جمعیت هر گونه در شهر است. در ابتدای 
شروع به کار این طرح، لیست پرندگان شهر 76 گونه بود که در حال حاضر با 

اجرای این طرح به 149 گونه رسیده است!
پایلوت های مورد بررسی در این طرح، منطقه کوه صفه، پارک جنگلی ناژوان 
و شرق شهر اصفهان در حاشیه ی رودخانه را شامل میگردد. شهروندانی که در 
برنامه های باشگاه پرنده نگری در پرنده نگری های آوای بوم در این مناطق 
شرکت میکنند، پس از آن با این مناطق آشنا شده و در بازدید های بعدی خود، 
اطالعات خود را برای آوای بوم ارسال مینمایند. ایجاد چنین شبکه ای از پرنده 
نگران عالقه مند، ما را در رسیدن به دانش کامل در ارتباط با پرندگان شهر 

اصفهان و وضعیت آن ها بسیار یاری نموده است.
هدف غایی از این طرح، معرفی شهر اصفهان به عنوان یک شهر نمونه برای 
پرنده نگری و همچنین معرفی برخی از مکان های شهر به عنوان سایت های 
اصلی پرنده نگری خواهد بود. ضمن اینکه اطالعات به دست آمده در طرح 
قابل استفاده برای ارگان های دولتی-حفاظتی جهت حفظ و حراست گونه ها 

و مدیریت وضعیت آن ها خواهد بود.
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از چندین سال پیش، روز ملی پرنده نگری در ایران ابداع و مورد توجه قرار گرفت. 
این تاریخ که طبق توافق 2 آذر ماه اعالم گردیده است، جهت معرفی فعالیت پرنده 
نگری به مردم ایران ابداع شده است. آوای بوم در سال گذشته این مراسم را هرچند 
با تاخیر، با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار نمود. در 
این مراسم، آوای بوم ضمن معرفی این فعالیت، به ارائه ی گزارشی از عملکرد خود 
از ابتدای تاسیس پرداخت. در این روز برای اولین بار آوای بوم از نتیجه بررسی خود 
بر روی پرندگان شهر اصفهان پرده برداری کرده و 131 گونه از پرندگان تصویر 

برداری شده معرفی گردید.
همچنین در روز بعد از همایش، عالقه مندان با حضور در یکی پارک های شهری، 

به پرنده نگری پرداخته و با فعالیت های آوای بوم بیشتر آشنا شدند.

روز ملی پرنده نگری

10

تصویب احداث “مرکز پرنده نگری اصفهان”

یکی از بزرگترین و مهم ترین اهداف آوای بوم از ابتدای تاسیس، توسعه و ترویج پرنده نگری در میان مردم کشور بود. از نظر ما، پرنده نگری نه تنها یک فعالیت تفریحی پایدار و بر پایه ی 
طبیعت است، که میتواند ابزاری باشد برای عالقه مند کردن مردم به طبیعت و حیات وحش و استفاده از این عالقه برای کمک به حفاظت حیات وحش. در واقع پرنده نگری از نظر آوای بوم 

یکی از ابزار اصلی حفاظت است.
پس از گذشت یک سال از فعالیت های آوای بوم، به این نتیجه رسیدیم که گسترش پرنده نگری در سطح شهر اصفهان، نیازمند یک مرکز نیمه مستقل و ثابت برای ارائه خدمات گوناگون 
آموزشی و اجرایی است. در این راستا جلسات متعددی با همکارانمان برگزار نمودیم و پس از آن جلسات بسیاری با مسئولین شهرداری اصفهان داشتیم. در نهایت در دی ماه 96، شهرداری تصویب 
نمود مرکز پرنده نگری اصفهان با همکاری دو جانبه شهرداری و آوای بوم احداث گردد. این مرکز در حال حاضر در حال تجهیز میباشد و فعالیت آن در نیمه اسفند ماه سال 96 آغاز میگردد. 



 بخش
آموزش

حفاظت  برای  دنیا  های  کشور  ترین  مهم  از  یکی  به  را  کشور  این  ایران،  جغرافیایی  مکان 
پرندگان مهاجر تبدیل نموده است. ساالنه هزاران پرنده مهاجر از این کشور عبور میکنند که 
حفاظت از آن ها نیازمند آشنایی بیشتر مردم و دولت با آن ها است. آوای بوم یکی از اهداف 
اصلی خود را حفاظت از شاهراه های عبور پرندگان مهاجر میداند و در راستای رسیدن به این 
هدف، اولین گام را آموزش مردم و مسئوالن میداند. در این باره، در اسفند ماه سال 1395، آوای 
بوم به تمامی سمن های زیست محیطی فعال در استان اصفهان نامه ی دعوت برای حضور 
رایگان در کارگاه آشنایی با مهاجرت پرندگان را ارسال نمود و این کارگاه در همان ماه با تالش 
آوای بوم برگزار شد. نمایندگان سمن ها و شهروندان عالقه مند، در این کارگاه ضمن آشنایی 
با مهاجرت پرندگان، با اقدامات کوچک و بزرگی که میتواند مسیر مهاجرت آن ها را حفاظت 

کند آشنا شدند و پاسخ سواالت خود در این ارتباط را دریافت نمودند.

برگزاری کارگاه مهاجرت پرندگان

در شهریور ماه سال گذشته، انجمن زمین برای همه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان اقدام به برگزاری اولین کارگاه “حقوق حیوانات” در این استان نمود. هدف از این 
کارگاه، آشنا شدن فعاالن عرصه های مرتبط با محیط زیست با مبحث حقوق حیوانات، وضعیت 
فعلی حقوق حیوانات در دنیا و ایران و چشم انداز حقوق حیوانات در ایران بود. در این کارگاه 
بخشی چند ساعته به ارائه گزارشی از وضعیت حیات وحش در دنیا و ایران اختصاص داده شده 

بود که مسئولیت آموزش آن به عهده ی آوای بوم بود.

کارگاه حقوق حیوانات
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آموزش “مادر و کودک”

شرایط فعلی محیط زیست در کشور ایران و وضعیت فرهنگ و باور مردم در ارتباط با حیات وحش، به مرور زمان متخصصان حوزه آموزش محیط زیست را در ایران به این باور رسانده   
است که ضروری ترین مسئله ی فعلی در بحث آموزش، ارائه این خدمات به نسلی است که در آینده نزدیک امور را به دست خواهد گرفت. بنا براین آموزش محیط زیست و حیات وحش به 
کودکان و مادران آن ها در سال های اخیر توسط سمن های مختلف رو به افزایش کیفی و کمی است. در این راستا، آوای بوم در سال گذشته در بخش آموزش، فعالیت های مرتبط با آموزش 

کودکان و مادران را نیز آغاز نمود. برگزاری پرنده نگری عمومی برای کودکان و مادران یکی از این فعالیت ها بود. 
با توجه به اهمیت آموزش به مردم محلی روستا ها که ارتباط نزدیکتری با حیات وحش دارند، یک کارگاه آموزش پرنده نگری برای کودکان روستای پوده در نزدیکی شهرستان دهاقان برگزار 

گردید. امین اخوت، عضو باشگاه پرنده نگری آوای بوم و مدرس این کارگاه، کودکان را با مفهوم پرنده نگری، پرندگان کشور و پرندگان ناحیه ی محل زندگیشان آشنا نمود.
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توافق سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ورزش و جوانان،  اساس  بر 
فدراسیون های ورزشی کشور ملزم به حمایت از یکی از گونه های جانوری 
نماد  عنوان  به  مرغ”  “میش  گونه ی  و  هستند  انقراض  حال  در  گیاهی  یا 

بدمینتون ایران انتخاب شده است.
در تیر ماه سال گذشته، مراسمی به مناسب آغاز مسابقات بدمینتون کشوری 
در اصفهان برگزار شد که در آن نمایندگان آوای بوم حضور داشته و به دعوت 
فدراسیون، در ارتباط با معرفی این گونه و وضعیت زیستی آن سخنرانی و 

اطالع رسانی های الزم را ارائه دادند.

“میش مرغ” نماد بدمینتون کشور

مطالب و مقاالت

فعالیت آوای بوم با هدف ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه ی سواالت رایج مردم در   
ارتباط با پرندگان، از سال اول فعالیت آوای بوم آغاز گشته بود و در قالب آموزش مجازی ارائه 
گردیده بود. این فعالیت در سال گذشته با کیفیت و کمیت بسیار گسترده تری ادامه یافت. در 
سال گذشته، به طور متوسط هر 6 روز، آوای بوم یک مطلب کامل و جامع در ارتباط با سواالت 
رایج مردم در مورد پرندگان نگاشته و منتشر کرد و در حال حاضر از سال گذشته نزدیک به 60 
مطلب در وبسایت آوای بوم قابل مشاهده است که در شبکه های اجتماعی آوای بوم نیز بازنشر 

میگردد.
بر اساس جستجوی های مردم در  نوبت و  به  بوم است که  آوای  نوشته ی اعضای  مطالب 
فضای مجازی طراحی میشود. در حال حاضر هیچ وبسایت دیگری به زبان فارسی وجود ندارد 
که به اندازه وبسایت آوای بوم، مطالب نگاشته شده در ارتباط با پرندگان در آن قابل دسترس 
باشد. همچنین آوای بوم به صورت مداوم از فعاالن و متخصصان این حوزه دعوت به عمل می 
آورد که در قالب مطالب ساده و همه فهم، تجربیات و دانش خود را با مردم در میان بگذارند.
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جشنواره بین المللی فیلم سبز، جشنواره ای است که به صورت ساالنه توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور برای نمایش فیلم های محیط زیستی و انتخاب بهترین مستند های ساخته 
شده برگزار میگردد. در طول مدت جشنواره، تمامی استان های ایران برنامه های ویژه ی خود 
را برای برگزاری همزمان مراسم ترتیب میدهند. در سال گذشته آوای بوم در استان چهارمحال 
و بختیاری، در حاشیه این نمایشگاه غرفه ای را با هدف آشنا کردن مردم این استان با پرندگان 

و پرنده نگری برگزار کرد.
برای جذب  باکس  نست  و  فیدر  های ساخت  شیوه  با  عملی  به صورت  مردم  غرفه،  این  در 
پرندگان به باغ یا باغچه ی خود آشنا شده و سواالت خود را میپرسیدند. ضمنا کودکان عالقه 
مند میتوانستند با پر های پرندگان وحشی جمع آوری شده از طبیعت عکس یادگاری گرفته و در 
صورت عالقه وقتی را صرف انجام بازی های مرتبط با محیط زیست میکردند. همچنین ابزار 
و وسایل پرنده نگری برای آشنایی مردم با این فعالیت در دسترس عموم قرار گرفت. تصاویری 
نصب شده در دیوار های غرفه، مردم را هرچه بیشتر با پرندگان استان خود آشنا کرده و باعث 

تشویق آن ها به رفتن به طبیعت و مشاهده این پرندگان میشد.
در حاشیه این مراسم، مدیر کل محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و 
بختیاری نیز از غرفه ی آوای بوم دیدن کرده و پس از اتمام مراسم، تقدیر نامه ای را به پاس 

فعالیت های آوای بوم در این استان صادر کرد.

شرکت در نمایشگاه جشنواره فیلم سبز
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آوای بوم همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر تصمیم به تشکیل کمپینی برای فراخواندن 
با  مشورت  از  پس  راستا  این  در  گرفت.  پرندگان  از  حمایت  و  نگری  پرنده  به  عادی  مردم 
متخصصان مربوطه، تصمیم گرفته شد کمپینی با نماد #سالم_پرنده آغاز به کار کند. هدف از 
این هشتگ، یادآوری این نکته به شهروندان بود که پرندگان نیز همانند ما موجوداتی جاندار 
هستند که الیقند با دیدنشان به آنها سالم کنیم. امید ایجاد این کمپین بر این بود که مردم 
با دیدن پرندگان به آن ها سالم کرده و از آن ها تصویر گرفته و در شبکه های اجتماعی به 

اشتراک بگذارند.
کمپین سالم پرنده به سرعت میان عکاسان پرندگان و پرنده نگران شناخته شد. پس از اینکه 
تصاویر بسیاری با این هشتگ در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری شد، این هشتگ به میان 
مردم عادی که چندان اطالعی از پرندگان کشور نداشتند نیز رسوخ پیدا کرد. در حال حاضر در 
شبکه های اجتماعی و به خصوص اینستاگرام، نزدیک به 1000 عکس با این هشتگ اشتراک 

گذاری شده است.
آوای بوم برای رونق هرچه بیشتر این کمپین، برچسب هایی را نیز با نماد سالم پرنده برای 
نصب به شیشه های اتومبیل طراحی و چاپ کرد. این برچسب ها برای شهر هایی از جمله 
بوشهر، تهران و شیراز نیز ارسال گردید. همچنین آوای بوم در اینستاگرام نیز صفحه ای مجازی 
را با همین عنوان راه اندازی نمود که در آن تصاویری که با این هشتگ ارسال شده است، 
بازنشر شده و توضیحاتی در ارتباط با پرنده ای که در تصویر مشخص است نوشته میشود. شما 
را نیز دعوت میکنیم ضمن به اشتراک گذاری تصاویرتان با این هشتگ، از صفحه ی مجازی 

سالم پرنده به آدرس )Salam_parande( در اینستاگرام دیدن کنید.

کمپین #سالم_پرنده: به پرندگان سالم کنیم!



 بخش
اجرایی
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رکورد گونه های کمیاب و گزارش آن ها

آوای بوم در طول برنامه های مختلف خود در سال گذشته، موفق به مشاهده و ثبت بسیاری از 
پرندگان مهم و کمیاب شد. این مشاهدات و تصاویر مرتبط با آن ها در وبسایت آوای بوم اطالع 
این مشاهدات، تصویر  ترین  ثبت گردید. مهم   e-bird و در وبسایت جهانی  رسانی گشت 
برداری از گونه ی “بال الکی” در دو نقطه ی مختلف از استان اصفهان در فصل زمستان بود. 
این گونه تا زمان ثبت این گزارش هرگز در عرض جغرافیایی مشابه دیده نشده بود. از دیگر 
مشاهدات مهم میتوان ثبت توکای پشت بلوطی در استان اصفهان برای اولین بار، گیالنشاه 
دم سیاه در تاالب گاوخونی، الیکایی در شهر اصفهان، عقاب دریای دم سفید در منطقه نیک 
آباد، اکراس سیاه در ورزنه، سسک ابروسفید در حاشیه شهر اصفهان، دارکوب سبز در طالقان، 

پرستوی دریایی کوچک در حاشیه قورتان و ... را نام برد.

حضور در روز جهانی تاالب ها

ایران در استان های مختلف کشور برگزار میگردد. در سال  روز جهانی تاالب ها هر ساله در 
با همکاری یکدیگر، مراسمی را در حاشیه  گذشته، سمن های زیست محیطی استان اصفهان 
تاالب  با  مردم  آشنایی  هدف  با  که  برنامه  این  در  کردند.  برگزار  گاوخونی  المللی  بین  تاالب 
گاوخونی برگزار شد، زنجیره ای انسانی نیز برای حمایت از تاالب شکل گرفت. در این برنامه 

مهمانانی مهم در سطح ملی و بین المللی حضور داشتند.
آوای بوم ضمن حضور در این برنامه، یک فرد عقاب دشتی را که مدت زمانی چند ماهه مراحل 
درمان و تیمار خود را در آوای بوم گذرانده بود در این روز در ارتفاعات حاشیه تاالب رها سازی 
نمود. افراد عالقه مند، همراه با آوای بوم به ارتفاعات آمده و از فاصله ای ایمن و مناسب نظاره 

گر رهایی و پرواز این عقاب دشتی بودند.
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برگزاری روز جهانی پرندگان مهاجر

روز جهانی پرندگان مهاجر تا سال 1396 هر ساله در ایران در استان های مختلف 
توسط گروه های مختلف برگزار میگردید. با توجه به اهمیت این روز و با توجه 
به اینکه ایران از نظر جغرافیایی، اهمیت بسیار زیادی در حفظ جمعیت پرندگان 
مهاجر دارد، آوای بوم تصمیم گرفت برای اولین بار این مراسم را بسیار بزرگ تر 

و باشکوه تر از آنچه در این سالها رایج بوده برگزار کند.
و  دانشجویان  از متخصصان،  این مراسم و دعوت  برگزاری  فراخوان  بوم  آوای 
از ماه ها قبل آغاز نمود. در دانشگاه های استان اصفهان پوستر  شهروندان را 
های این مراسم نصب شد و صفحه ی ویژه ی این مراسم در وبسایت آوای بوم 

راه اندازی شده و دبیرخانه ی آن شکل گرفت.
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روز اول مراسم

سمیناری  دانشگاه،  این  علمی  انجمن  همکاری  با  و  اصفهان  دانشگاه صنعتی  محل  در  مراسم،  اول  روز  در 
تخصصی برگزار گردید. در این سمینار در ابتدا بخش هایی از مستندی مرتبط با وضعیت پرندگان مهاجر پخش 
شد و در ادامه اساتید دانشگاه، پرنده نگران با تجربه و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
به ایراد سخنرانی پرداختند. در میان هر بخش از سخنرانی ها، کلیپی تهیه شده توسط آوای بوم در ارتباط با 
پرندگان به نمایش گذاشته میشد. در انتهای برنامه، دانشجویان و شرکت کنندگان سواالت خود را از سخنرانان 
پرسیده و در ارتباط با سوال آن ها گفت و شنودی میان کارشناسان انجام میگرفت. پس از اتمام مراسم، شرکت 
کنندگان به نمایشگاه برگزار شده به این مناسبت هدایت شدند. در این نمایشگاه، تصاویری از پرندگان مهاجر 

ایران به نمایش گذاشته شده بود و بازدید کنندگان سواالت خود در ارتباط با این پرندگان را میپرسیدند.

روز دوم مراسم

در روز دوم، کارشناسان و مدرسان موسسه پرنده شناسان آوای بوم به همراه دانشجویان داوطلب رشته های محیط 
با  که  مراسم  این  بختیاری شدند. هدف  و  استان چهارمحال  در  گندمان  المللی  بین  تاالب  راهی  اصفهان  از  زیست، 
همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و بختیاری برگزار شد، آموزش مردم محلی حاشیه این تاالب 
در ارتباط با اهمیت پرندگان مهاجر و روش های آسان حفاظت از آنها بود. برنامه در دو بخش برگزار شد. در بخش اول 
در ابتدای صبح، مدیران محلی و استانی و معلمان مدارس روستا های حاشیه تاالب در کنار تاالب حاضر شدند. در ابتدا 
به آن ها آموزش هایی داده شده و پس از آموزش، به حاشیه تاالب هدایت شده و به پرنده نگری میپرداختند. در تمام 

مدت سواالت آن ها به دقت جواب داده میشد.
در قسمت دوم که از ظهر تا غروب آفتاب انجام شد، کارشناسان آوای بوم و داوطلبان حاضر، در گروه های 3 تا 5 نفری 
در حاشیه تاالب پراکنده شدند. این گروه ها به سراغ چوپانان و کشاورزان رفته و به صورت چهره به چهره به صحبت 
با آن ها میپرداختند. دراین گفتگوهای دوستانه، هدف استفاده از دانش این افراد و ثبت این دانش بومی در ارتباط با 
پرندگان مهاجر بود و در مرحله ی بعد آموزش آنها در ارتباط با اهمیت پرندگان مهاجر برای حفظ اکوسیستم محلی و 
روش های کوچکی که آنها میتوانستند برای حفظ این میراث طبیعی انجام دهند از اولویت های برگزاری این مراسم بود.
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پایش منطقه دپوی زباله اصفهان

گونه های مختلفی از پرندگان در ایران، محل های دپوی زباله شهری و روستایی را محل های 
مناسب تغذیه دانسته و در این مناطق به وفور یافت میشوند. از جمله گونه های مهمی که در 
این مناطق میتوان مشاهده کرد، عقاب صحرایی، کور کور سیاه و کاکایی سر سیاه است. با 
توجه به وضعیت حفاظتی عقاب صحرایی و کاهش جمعیت جهانی این گونه، آوای بوم محل 
اصلی تجمع آن ها در فصل پاییز و زمستان را که محل دپوی زباله اصفهان است مورد پایش 
ها و بازدید های منظم قرار میدهد. در طول این بازدید ها، پرندگان سرشماری شده و هر گونه 
مشکل اعم از مشاهده الشه یا مشاهده پرندگان زخمی، به سازمان های متولی گزارش داده 
بالقوه برای  این منطقه و اطراف آن که خطر  میشود. در سال گذشته خطوط توزیع برق در 
پرندگان منطقه به شمار میرفت شناسایی شده و در حال حاضر اقدامات برای ایمن سازی این 
خطوط در جریان است. در کنار این موارد، استاندارد سازی محل دپو و دفن زباله برای حفاظت 

از این گونه های ارزشمند باید در اولویت های کاری سازمان های متولی قرار گیرد.

پایش منطقه شکار ممنوع طالقان

زیستگاهی  تیپ  با  وسعت  هکتار   75000 با  طاقان  ممنوع  شکار  منطقه 
قرار  قزوین  استان  و شمال شرقی  البرز  استان  در شمال غربی  کوهستانی، 
دارد. این منطقه که از سال 1392 به عنوان منطقه شکار ممنوع به رسمیت 
شناخته شد، متشکل از تعداد بسیار زیادی از روستاهاست که در دو بخش 
پایین طالقان و باال طالقان قرار گرفته اند. با وجود تعداد زیاد سکونتگاه های 
انسانی در این منطقه، به واسطه تعامل خوب انسان با حیات وحش در فرهنگ 
مردم ساکن منطقه، حیات وحش آن بسیار غنی و تنوع زیستی در آن قابل 

توجه است.
انجمن پایشگران محیط زیست ایران )پاما( سال ها است که در این منطقه 
به تحقیق و بررسی های متعدد مشغول است. در سال گذشته، پاما تصمیم 
به شروع پروژه ای فازبندی شده برای ایجاد معیشت پایدار منطبق با حفظ 
محیط زیست، با توسعه ی پرنده نگری در منطقه گرفت. در فاز اول این طرح، 
تنوع زیستی پرندگان،  باید مورد پایش دقیق قرار گرفته و  پرندگان منطقه 
آنها شناسایی شود. در  بقای  پراکنش و فصل حضور هر گونه و مخاطرات 
این راستا، اجرای فاز اول پروژه طی قراردادی به آوای بوم سپرده شد. آوای 
بوم از ابتدای تابستان گذشته تا کنون این منطقه را طی سفر های دوره ای 
و برنامه ریزی شده، مورد پایش و ارزیابی قرار داده است. پایش منطقه یک 

ساله خواهد بود و در حال حاضر نیمی از مدت سپری گردیده است.

عضویت در کمیته پرندگان و شبکه های برق

شبکه های انتقال و توزیع برق در دنیا یکی از مشکالت بقای پرندگان بوده و هست. تلفات پرندگان در اثر برخورد با سیم های انتقال برق و یا بر اثر برق گرفتگی، در برخی از مناطق دنیا بسیار 
زیاد و قابل توجه است. متاسفانه تا کمتر از یک سال پیش، تقریبا هیچ فعالیت خاصی برای کاهش این مشکل در ایران انجام نشده بود. 

در سال گذشته، کمیته پرندگان و شبکه های برق با کوشش انجمن درنای خاکستری در شهر اراک با همکاری شرکت توزیع برق منطقه ای تشکیل گردید. این کمیته در زیر مجموعه وزارت 
نیروی ایران فعالیت خواهد نمود. اعضای کارشناس این مجموعه متشکل از 12 نفر است که 8 نفر کارشناس برق و 4 نفر کارشناس پرندگان هستند. یکی از کارشناسان پرندگان این مجموعه 

ی 12 نفری از آوای بوم است و آوای بوم از ابتدای تشکیل این کمیته همکاری فعالی با آن داشته است.
در حال حاضر، آوای بوم با بررسی های مختلف و بازدید های انجام شده، 2 منطقه خطر را مشخص نموده و در سال آینده اقدام به ایمن سازی خطوط برق این مناطق برای پرندگان خواهد 
نمود. همچنین برای به حداکثر رسیدن کارایی فعالیت های انجام شده، در مواقع الزم نست باکس هایی بر روی این خطوط برق نصب خواهد شد. آوای بوم در حال حاضر مشغول مذاکره با 

مقامات محلی و سمن های فعال مناطق مختلف مرکز ایران برای توسعه ی فعالیت های این کمیته با همراهی و همکاری عالقه مندان است.
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امضای تفاهم نامه همکاری با باشگاه پرنده نگری 
چکاوک

فعالیت پرنده نگری در ایران رو به توسعه و همه گیری هرچه بیشتر است. در 
حال حاضر اما جز چند استان محدود کشور، باقی استان ها فاقد باشگاه پرنده 
نگری فعال هستند. استان بوشهر یکی از استان های کشور ایران است که 
با دارا بودن جزایر خالی از سکنه، تاالب های ساحلی غنی و زیستگاه های 
مختلف ظرفیت بسیار باالیی برای توسعه و ترویج پرنده نگری را دارا میباشد. 
این استان با وجود حضور پرنده نگران با تجربه و عکاسان حیات وحش، فاقد 

یک باشگاه پرنده نگری فعال بود.
این شهر گردهم آمده و  پاییز سال 1396، دوست داران پرندگان  اوایل  در 
اولین باشگاه پرنده نگری این شهر را تاسیس نمودند. این باشگاه برای شروع 
فعالیت های خود، یک کارگاه 2 روزه با موضوع “آشنایی با پرنده نگری و 
پرندگان ایران” برگزار نمود و برای تدریس این کارگاه از آوای بوم دعوت به 
عمل آورد. در طول این کارگاه شهروندان عالقه مند بوشهر با پرندگان کشور 

آشنا شده و مقدمات پرنده نگری را آموختند.
در روز پایانی کارگاه، با توجه به اهداف و چشم انداز مشترک باشگاه پرنده 
ی  نامه  تفاهم  یک  بوم،  آوای  شناسان  پرنده  موسسه  و  چکاوک  نگری 
گردید هر  مقرر  نامه  تفاهم  این  رسید. طبق  دو طرف  امضای  به  همکاری 
دو طرف تجربیات و دانش بومی خود را در اختیار یکدیگر گذاشته و زمینه 
ساز آشنایی هرچه بیشتر شهروندان دو استان اصفهان و بوشهر با پرندگان 
و زیستگاه های استان یکدیگر شوند. هر دو طرف تفاهم کردند که زمینه 
فعالیت های مشترک را فراهم کرده و در آینده اقداماتی را در کنار یکدیگر 

برای حفظ و حراست از پرندگان و ترویج پرنده نگری انجام دهند.

26

e-bird ثبت گزارشات در وبسایت

با توجه به اینکه در دو سال گذشته، آوای بوم ثبت و رکورد های متعددی از گونه های کمیاب کشور داشت، در سال گذشته تصمیم گرفته شد کارگروهی برای 
ثبت پرندگان آوای بوم آغاز به کار نماید. این کارگروه موظف به ثبت تمامی گزارشات مشاهدات گونه ها در وبسایت جهانی e-bird است. با تکمیل شدن 
فعالیت این بخش، عالقه مندان میتوانند با مراجعه به این وبسایت، از آخرین ثبت ها و گزارشات آوای بوم مطلع شوند و یا درخواست ایمیل شدن گزارشات 

مشاهدات را ثبت نمایند. 
همچینین گزارشات مرتبط با پرندگان بسیار کمیاب و یا در خطر انقراض، جهت پیگیری و اقدامات حفاظتی، توسط این کارگروه به مراجعی همچون سازمان 
حفاظت محیط زیست اطالع داده خواهد شد و تصاویر و مستندات مربوطه در اختیار عالقه مندان قرار میگیرد. در کنار این دو افدام، صفحه ای در وبسایت 

آوای بوم به آلبوم تصاویر رکورد های با اهمیت آوای بوم اختصاص یافت.

مشاوره علمی جهت ثبت شهر ورزنه به عنوان شهر تاالبی

پیرو تصمیم کنوانسیون رامسر در ارتباط با انتخاب و معرفی شهرهای تاالبی که به دنبال 
زیست  آلودگی محیط  با  مبارزه  زنان  گرفته شد، جمعیت  این سازمان  نشست سال 2015 
)شاخه اصفهان( تصمیم به معرفی شهر ورزنه به عنوان شهر تاالبی، در اولین فراخوان معرفی 
این تاالب ها در دنیا گرفت. آوای بوم با توجه به اینکه تاکید و تمرکز بسیار زیادی بر حفاظت 
تاالب گاوخونی به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های پرندگان در ایران و معرفی آن 
دارد، تصمیم به همکاری در این ارتباط گرفت. کنوانسیون رامسر جهت ثبت یک شهر به 
عنوان شهر تاالبی، نیازمند مستندات مختلفی بود که یکی از مهم ترین آن ها، تعامل و ارتباط 
جامعه محلی با اکوسیستم تاالب از جهات مختلف بود. آوای بوم با نظر جمعیت زنان مبارزه 
با آلودگی محیط زیست، مسئول تکمیل این بخش از کار شده و طی چندین سفر متوالی به 

این شهر و مصاحبه با افراد و دیگر فعالیت ها، مسئولیت خود را به بهترین نحو اجرا نمود.
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آغاز به کار ساخت نست باکس پرندگان

نست باکس ها جعبه هایی هستند که مناسب النه سازی پرندگان اند. پرندگان مختلف با یافتن 
این نست باکس ها، در شرایطی که نست باکس با اندازه و شرایط متناسب آن گونه نصب شده 
باشد، در آن النه ساخته و زادآوری میکنند. این وسیله سال هاست که در دنیا برای نزدیک 
کردن هرچه بیشتر مردم با دنیای پرندگان استفاده میشود و در برخی شرایط به عنوان ابزاری 

جهت طرح های حفاظتی نیز بکار می رود.
ساخت و استفاده از نست باکس پرندگان در ایران عمر چندانی ندارد و در حال حاضر تعداد نست 
باکس های فعال در کشور ایران بسیار محدود است. آوای بوم با توجه به اهمیت این موضوع 
و اینکه این ابزار، وسیله ای بسیار مناسب برای نیل به هدف آشنایی مردم با پرندگان به شمار 
می آید، در سال گذشته کار ساخت و نصبت نست باکس را آغاز نمود. در حال حاضر نست 
باکس هایی جهت تست های اولیه و برآورد میزان کارایی، برای گونه هایی همچون جغد انبار، 
چرخ ریسک بزرگ و دلیجه در مناطق مختلف نصب گردیده است. این طرح در حال حاضر 
به صورت محدود انجام گرفته و آغاز به کار عمده آن پس از برآورد دقیق تر آغاز خواهد شد.

دیدار با مدیران محلی

آوای بوم به این موضوع باور دارد که رسیدن به هدف حفاظت پرندگان با همراهی و همکاری مدیران محلی، هدفی سهل الوصول تر خواهد بود. در راستای این باور، در سال گذشته آوای بوم 
مالقات های مختلفی را با مدیران محلی برای اقناع آنان به همکاری با آوای بوم برای حفاظت از پرندگان ترتیب داد. گزارشی از چند دیدار را در زیر میخوانید.

دیدار با ریاست جدید اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان:

این دیدار نماینده آوای بوم ضمن  در 
بیان گزارشی از فعالیت های آوای بوم، 
محترم  مدیر  و  دولتی  سازمان  این  از 
فعالیت های خود  نمود  آن درخواست 
پرندگان  حفاظت  و  شناخت  برای  را 
استان بهبود کمی و کیفی دهند. این 
این  از  استقبال  ضمن  محلی  مقام 
نزدیک  بسیار  همکاری  قول  موضوع، 
و به اشتراک گذاشتن فعال اطالعات 

را داد.

دیدار با شهردار جدید اصفهان:
اصفهان  شهر  جدید  شهردار  دعوت  با 
زیست  نهاد  مردم  های  سازمان  از 
آوای  مشترک،  دیدار  برای  محیطی 
در  نمود.  دیدار  جدید  شهردار  با  بوم 
این جلسه نمایندگان آوای بوم به بیان 
از فعالیت های این سمن در  گزارشی 
وضعیت  و  پرداخته  اصفهان  استان 
نمودند. شهردار  بیان  را  پرندگان شهر 
جدید ضمن بیان مواضع محیط زیستی 
در  نگری  پرنده  ترویج  از  شهرداری، 
استقبال  پرندگان  حفاظت  و  شهر 

کردند.

دیدار با عضو شورای شهر اصفهان:
آشنایی  هدف  پیشبرد  برای  بوم  آوای 
نگری،  پرنده  با  اصفهان  شهر  مردم 
جلسه ای را با یک عضو فعال شورای 
در  این جلسه که  در  داد.  ترتیب  شهر 
این  گردید،  برگزار  شهری  باز  محیط 
آشنایی  ضمن  شهر  شورای  عضو 
عملی،  صورت  به  نگری  پرنده  با 
راهنمایی های بسیار ارزنده ای را بیان 
کرده و اعالم نمود برای داشتن شهری 
پرندگان  به  مند  عالقه  شهروندان  با 

تمام تالش خود را خواهد نمود.
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 بخش
 مشاوره تیمار
و رهاسازی

2930

گزارش های موردی تیمار و رها سازی

تیم مشاوره تیمار و رها سازی آوای بوم، در سال گذشته در موارد بسیاری به کمک پرندگان وحشی زخمی و آسیب دیده شتافت. در این بخش به صورت خالصه بخشی از گزارش های   
این امداد و نجات ها ارائه شده است.

دلیجه  عدد  یک  سازی  رها 
ماده:

ماه سال 96، یک عدد  تیر  در 
بانان  محیط  توسط  که  دلیجه 
بوم  آوای  به  بود،  شده  یافت 
تحویل داده شد. پس از بررسی 
این  مشکل  شد  مشخص 
پرنده صرفا ضعف شدید بر اثر 
گرسنگی بوده است. پرنده پس 
تقویت،  و  نگهداری  مدتی  از 
در محل یافت شده رها سازی 

گردید.

پیغوی  عدد  یک  نگهداری 
کوچک:

در فروردین ماه سال 96، یک 
توسط  که  کوچک  پیغوی  عدد 
زیست  محیط  حفاظت  اداره 
شاهین شهر از متخلفین گرفته 
تحویل  بوم  آوای  به  بود  شده 
این  بال  متاسفانه  شد.  داده 
پرنده بر اثر اصابت گلوله دچار 
این  و  است  شده  جدی  آسیب 
رها سازی  به  قادر  دیگر  پرنده 

در طبیعت نخواهد بود.

جراحی یک عدد گاوچرانک:
در  گاوچرانک  پرنده  عدد  یک 
از  یکی  توسط   ،95 ماه  بهمن 
یافت  وحش  حیات  عکاسان 
شده و به آوای بوم تحویل داده 
اصابت  اثر  بر  پرنده  این  شد. 
غیر مجاز  گلوله ی شکارچیان 
دست  از  بسیاری  خون  دچار 
دچار  بال  استخوان  و  بود  داده 
به  بود.  شده  شدید  شکستگی 
این  اورژانسی  جراحی  رغم 
پرنده، متاسفانه این گاوچرانک 

پس از چند روز از بین رفت.

امداد و نجات یک عدد دلیجه 
در منطقه یخاب :

در  زیست  محیط  فعاالن 
منطقه  در   1396 سال  مهرماه 
ی حفاظت شده ی یخاب، یک 
میابند  حالی  در  را  دلیجه  عدد 
گلوله زخمی  اصابت  اثر  بر  که 
پرنده  این  بود.  شده  ضعیف  و 
به  بوم  آوای  با  تماس  از  پس 
از  پس  و  شده  منتقل  اصفهان 
درمان، در حال حاضر در حال 

بهبودی است.

تیمار یک عدد دلیجه ماده:
در زمستان سال 95، یک عدد 
دلیجه ماده توسط دوست داران 
و  شده  یافت  زیست  محیط 
جهت تیمار به آوای بوم تحویل 
متاسفانه  دلیجه  این  شد.  داده 
شاهپر  تمام  متخلفین،  توسط 
بود.  داده  از دست  را  بال  های 
از مدتی نگهداری و رشد  پس 
شاهپر ها، پرنده به صورت رها 
سازی نرم، از محل تیمار خود 

پرواز نمود.



دریافت یک عدد چاق لق:
 96 آذر  در  لق  چاق  عدد  یک 
به  شهروندان  از  یکی  توسط 
جان  نیمه  و  زخمی  صورت 
و  شده  یافت  شهر  اطراف  در 
شد.  داده  تحویل  بوم  آوای  به 
نامعلوم،  علت  به  پرنده  این 
هم از ناحیه بال و هم پا دچار 
خونریزی و شکستگی استخوان 
آوای  به رغم تالش های  بود. 
چند  از  پس  از  پرنده  این  بوم، 
از  جراحات  به علت شدت  روز 

بین رفت.

جوجه  عدد  یک  از  نگهداری 
جغد شاخدار:

که  شاخدار  جغد  جوجه  یک 
شهروندان  از  یکی  توسط 
اردیبهشت  در  بود،  شده  یافت 
داده  تحویل  بوم  آوای  به   96
ماه   5 مدت  به  پرنده  این  شد. 
شد  نگهداری  بوم  آوای  توسط 
و شکار و پرواز را با روش های 
مختلف آموخت. در نهایت پس 
از انجام تست پرواز و شکار، با 
موفقیت کامل در محل مناسب 

رها سازی شد. 

دریافت یک عدد سارگپه:
ماه  آذر  در  سارگپه  عدد  یک 
آوای  به  شهروندان  توسط   96
بوم تحویل داده شد. این پرنده 
گلوله  برخورد  اثر  بر  متاسفانه 
شکستگی  و  خونریزی  دچار 
وجود  با  و  بود  شده  استخوان 
اثر  بر  جراحی،  عمل  انجام 

شدت جراحات از بین رفت.

دریافت و درمان یه عدد کالغ 
ابلق:

یک عدد کالغ ابلق که به علت 
شکستگی  دچار  تیر،  برخورد 
در  بود  شده  بال  استخوان 
شهروندان  توسط   96 شهریور 
شد.  داده  تحویل  بوم  آوای  به 
این پرنده پس از گذراندن طول 
دوره ی درمان و عمل جراحی، 
سازی  رها  مناسب  محل  در 

گردید. 

رها سازی یک بادخورک:
از  یکی   ،96 ماه  خرداد  در 
بادخورک  عدد  یک  شهروندان 
پنجره  با  اصابت  اثر  بر  که  را 
خانه دچار مشکل شده بود، به 
آوای بوم تحویل داد. این پرنده 
و  نگهداری  روز  چند  از  پس 
بررسی سالمت، با موفقیت رها 

سازی شد.

تیمار یک عدد زاغی:
یک عدد زاغی که در فروردین 
96 در یکی از روستا های غرب 
به  بود،  شده  یافت  اصفهان 
آوای بوم تحویل داده شد. این 
پرنده بر اثر اصابت گلوله دچار 
و  بود  شده  بسیاری  مشکالت 
پرنده  این  از  ماه   6 بوم  آوای 
پس  نهایت  در  نمود.  مراقبت 
از رسیدن این پرنده به شرایط 
رها  مناسب  محل  در  مطلوب، 

سازی گردید.

عدد  یک  سازی  رها  و  درمان 
عقاب دو برادر:

توسط  که  دوبرادر  عقاب  یک 
قاچاقچیان  از  محیطبانان 
بود،  شده  گرفته  وحش  حیات 
بوم  آوای  به   96 شهریور  در 
به  پرنده  این  داده شد.  تحویل 
دلیل نگهداری طوالنی مدت و 
مشکالتی  دچار  استاندارد  غیر 
در ناحیه کف پا شده بود. پس 
ماه   3 گذراندن  و  جراحی  از 
دوره ی تیمار، در محل مناسب 

رها سازی گردید. 

تیمار یک عدد بوتیمار:
در آذر ماه 96 یک عدد بوتیمار 
دچار  مسمومیت  دلیل  به  که 
توسط  بود،  شده  شدید  ضعف 
زیست  محیط  حفاظت  اداره 
بوم  آوای  تحویل  شاهین شهر 
از  پس  بوتیمار  این  گردید. 
درمان  دوره ی  طول  گذراندن 
در  و  رسید  کامل  سالمت  به 
ی  برنامه  یک  در   96 دیماه 
عمومی در منطقه گاوخونی رها 

سازی گردید.

عدد  یک  نگهداری  و  دریافت 
کور کور بال سیاه:

یک عدد کور کور بال سیاه که 
از بر اثر اصابت گلوله شکارچیان 
بال  دچار شکستگی  مجاز  غیر 
از   95 زمستان  در  بود،  شده 
زیست  محیط  حامیان  سوی 
برای  خوزستان  استان  در 
این  گردید.  ارسال  بوم  آوای 
ماه  از یک  بعد  متاسفانه  پرنده 
درمان و تیمار، به دلیل بیماری 

شناسایی نشده از بین رفت. 

دریافت یک عدد دلیجه نر:
در مهر ماه سال 96 یک عدد 
دلیجه که توسط عکاسان حیات 
آوای  به  بود  یافت شده  وحش 
بوم تحویل داده شد. این پرنده 
اثر اصابت گلوله شکارچیان  بر 
غیر مجاز، دچار آسیب جدی در 
تا زمان  استخوان شده است و 
وضعیت  به  رسیدن  و  بهبودی 
بوم  آوای  توسط  قبول  مورد 

نگهداری و تیمار میشود.
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دوستان و همکاران ما

آوای بوم همواره بر این باور بوده و هست که حفاظت حیات وحش امری است که برای به هدف رسیدن، نیازمند همکاری ها و دوستی های بی انتهاست. آوای بوم در سال گذشته، همچون 
پیش از آن به دنبال ایجاد ارتباطات موثر و عمیق برای رسیدن به هدف های خود بود. تعداد افراد، ارگان ها و سازمان هایی که در سال گذشته به ما یاری رساندند بسیار زیاد بود که نام بردن 

از همه آنها در این مطلب کوتاه نمیگنجد. اما مهم ترین همکاران ما در سال گذشته در ادامه معرفی می گردند.

اداره محیط زیست چ و ب:
اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان چهار محال و بختیاری، 
در  دولتی  های  نهاد  میان  از 
سال گذشته بیشترین همکاری 
گذاشت.  بنیان  بوم  آوای  با  را 
در سال گذشته این نهاد دولتی 
فعال  شرکت  امکان  و  فرصت 
آوای بوم در حیطه ی آموزش 
و  کرد  فراهم  استان  این  در  را 
دو  این  میان  تعامالت  سطح 

نهاد بسیار گسترش یافت.

موسسه آوای درنای خاکستری: 
آوای درنای خاکستری تشکلی 
مردم نهاد در شهر اراک است. 
این تشکل که بیشتر در ارتباط 
با پرندگان فعالیت دارد، از آغاز 
فعالیت های آوای بوم در کنار 
در  را  خود  تجربیات  و  بوده  ما 
در  داد.  قرار  بوم  آوای  اختیار 
های  همکاری  گذشته  سال 
این دو نهاد ادامه یافت و هر دو 
نهاد در مواقع الزم از تجربیات 
مند  بهره  یکدیگر  دانش  و 

گردیدند.

آلودگی  با  مبارزه  زنان  جمعیت 
محیط زیست: 

سابقه  سال   19 با  تشکل  این 
سال  اصفهان،  در  فعالیت 
ترین  فعال  عنوان  به  هاست 
این  در  محیطی  زیست  گروه 
استان شناخته میشود. در سال 
میزان  بیشترین  شاهد  گذشته 
با  مشترک  فعالیت  و  همکاری 
منجر  که  بودیم  جمعیت  این 
پروژه   2 تدوین  و  نگارش  به 

مشترک گردید. 

مدرسه طبیعت چارباغ:
ای  ایده  طبیعت  مدرسه 
ابتکاری در ایران، برای آموزش 
رسیدن  جهت  کودکان  صحیح 
محیط  برای  روشن  فردایی  به 
طبیعت  مدرسه  است.  زیست 
چارباغ اصفهان، در سال گذشته 
بوم  آوای  با  نزدیکی  همکاری 
داشت. آوای بوم از فضای این 
مدرسه جهت فعالیت های خود 
برنامه  چندین  و  برده  بهره 
آموزشی در این مدرسه از سوی 

آوای بوم به کودکان ارائه شد.

باشگاه پرنده نگری چکاوک
چکاوک  نگری  پرنده  باشگاه 
در  نگری  پرنده  باشگاه  اولین 
ایران است که در سال  جنوب 
گذشته در شهر بوشهر آغاز به 
کار کرد. از اولین روز های آغاز 
بوم  آوای  باشگاه،  این  کار  به 
و  مثبت  بسیار  های  همکاری 
و  داشته  باشگاه  این  با  موثری 
تجربیات خود را تماما در اختیار 
سال  در  داد.  قرار  نهاد  این 
گذشته تفاهم نامه ی همکاری 

میان این دو نهاد امضا گردید.
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روابط عمومی آوای بوم در سال گذشته فعالیت های خود را برای اطالع رسانی اقدامات انجام 
شده بسیار بهبود بخشید. در حال حاضر روابط عمومی آوای بوم با خبرگزاری های محلی و ملی 
در ارتباط بوده و از طریق شبکه های مجازی اقدام به انتشار گزارش های خود میکند. همچنین 
این بخش در سال گذشته اقدام به ساخت 5 کلیپ کوتاه در ارتباط با فعالیت های آوای بوم 

نمود که بازدید بسیار باالی این کلیپ ها، نشان از موفقیت این بخش دارد.
پشتیبانی وبسایت آوای بوم نیز بر عهده بخش روابط عمومی بوده و این بخش پاسخگوی 

سواالت و استعالمات افراد حقیقی و حقوقی است.

روابط عمومی 



در سال پیش رو آوای بوم با استفاده از دانش به دست آمده در طول دو سال فعالیت و تجربیات کسب شده، قدم در راه استفاده از این دانش و تجربه خواهد 
گذاشت. در سال پیش رو آوای بوم با استفاده از دانش خود اقداماتی انجام خواهد داد که مستقیما با حفاظت پرندگان و زیستگاه های آن ها مرتبط خواهد بود. 
حوزه تاثیر گذاری آوای بوم در تصمیمات مدیریتی در سطح خرد و کالن منطقه بهبود خواهد یافت و آوای بوم به عنوان مرجعی برای دریافت مشاوره های 

تخصصی در ارتباط با پرندگان و زیستگاه های آنان شناخته خواهد شد.
در سال پیش رو آوای بوم فعالیت های آموزشی خود را متوجه طیف وسیع تری از اقشار جامعه خواهد کرد. بخش آموزش آوای بوم در سال پیش رو مسئوالن 
محلی و ملی را با پرنده نگری آشنا کرده و آن ها را دعوت به حمایت موثر از این فعالیت خواهد کرد. این بخش در سال آینده آموزش تکمیلی افراد عالقه 

مند را در دستور کار قرار میدهد.
بخش مشاوره تیمار و رها سازی آوای بوم، با اطالع رسانی بیشتر و منسجم تر فعالیت های خود، مردم را تشویق و دعوت میکند که هرگز از خرید و فروش 
و صید و شکار پرندگان وحشی تحت هیچ عنوان حمایت نکنند. همچنین این بخش در سال پیش رو تالش میکند اعتماد عمومی به فعالیت های گروه های 

مردمی در جهت درمان و تیمار حیاط وحش را بهبود بخشد.
باشگاه پرنده نگری آوای بوم در سال پیش رو رسالت خود را در فعال نگه داشتن جامعه ی پرنده نگری محلی میداند. همچنین باشگاه پرنده نگری آوای بوم 
تالش میکند افرادی که سطح باالتری از عالقه به پرندگان را نشان میدهند، جذب فعالیت های حمایتی و اجرایی کرده و در فعالیت های خود از آنان استفاده 

کند.
آوای بوم در سال پیش رو، با کمک ارگان های دولتی و مردمی قدم در راه فعالیت های میدانی که مستقیما مرتبط با حفاظت پرندگان ایران است خواهد گذاشت.

چشم انداز سال آینده
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با ما در تماس باشید

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


