
 

  

  
 

 

گلیمبرنامۀ 
ما،      

                ...است پلنگ اریانیبرای حفاظت از 

 

قالی، گلیم و آن مانند مختلف ع انوا و بافت زیرانداز های سنتی ایران                  

ریشه در تاریخ و فرهنگ اقوام جاجیم که به طور کلی می توان آن را فرش نامید، 

بر اساس اسناد و مدارک ای جای این سرزمین کهن دارد. مختلف ایران در ج

موجود، نخستین گلیم ها برای پوشش بدن، رو انداز و یا افکندن بر روی دوش، 

بافته می شده است و تماما از نخ  پشمی و ذهنی بافی بوده است و عناصر طبیعت، 

  ند.ی در شکل گیری نقوش آن داشته انقش مهم

و  این نوع از زیراندازهاشغلی مرتبط با رشته ی  53 بیش از وجود                 

پتانسیل های آن در ارتباط با اشتغال زایی، اعتبار و شهرت منحصر به فرد تولیدات 

ایرانی و ارزشمندی های هنری، فرهنگی و اجتماعی، دارا بودن  فرشانواع 

پتانسیل های گردشگری پایدار و گره خوردگی آن با عناصر طبیعی، قابلیت های 

ه است ک دالیلییشتی سنتی، پایدار و همسو با طبیعت از آن به عنوان یک شیوه مع

ه ب با محوریت گلیم بافی، فرشموضوع به برنامه پایش پلنگ ایرانی،  سبب شد در

ر پلنگ دجمعیت پایش مجع برای عنوان برنامه ای مکمل برای تشکیل شبکه مناطق 

تخاب گلیم و معرفی موضوع، دالیل ان در این خبرنامه، به  بپردازیم. کشور

 ...، اشاره می نماییمهای ویژه اجرایی شدن این برنامهارزشمندی 
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 چرا گلیم؟

حقیقت به عنوان برنامه  موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی، در گلیم  برنامه

در کشور پلنگ جمعیت ای مکمل برای شکل گیری ساختار مناطق مرجع پایش 

مه های مشارکتی و اجتماع محور در مراحل ابتدایی، نابر ست. درانتخاب شده ا

عموما از روش هایی برای اعتماد سازی و جلب مشارکت جامعه هدف برای تامین 

پایداری دستاوردهای طرح ها، استفاده می شود. از سوی دیگر، با توجه به 

نه تحت ماهیت مناطق مرجع پایش، این مناطق عموما در خارج از مناطق چهارگا

 سببمدیریت سازمان حفاظت محیط زیست واقع شده اند که همین امر نیز 

این موضوع به صورت چند  مناطق آزاد منتخب می شود وافزایش سطح حفاظتی 

جانبه ای بر حفاظت از حیات وحش این مناطق اثرگذار خواهد بود. بر این اساس 

پایدار منطبق با پتانسیل مالی یک مکانیزم و با توجه به شرایط مناطق آزاد، ایجاد 

مورد  های مناطق منتخب، برای تامین هزینه های مربوط به تشکیل ساختار پایش،

 نیاز می باشد. 

و سنت   بافت گلیم، با توجه به قدمت و تاریخچه آن و این که ریشه در فرهنگ

دارد و انطباق آن با گستره پراکنش پلنگ  ساکن مناطق مختلف کشور اقوام

گره خوردگی آن با عناصر طبیعی از  و باالخص مناطق پایش، همچنین ایرانی

یک سو و نیازهای موجود برای حمایت از این هنر و صنایع دستی ارزشمند در 

سبب شده است که در این برنامه، دو موضوع در معرض کشور از سوی دیگر،  

ر کنار یعنی تولیدات سنتی گلیم و حفاظت از پلنگ ایرانی، د آسیب و تهدید

 پلنگ و گلیم  یکدیگر قرار گرفته و برنامه ای مشترک را تحت عنوان برنامه 

 

 عشایری و روستایی:بازدید از گلیم های ذهنی بافی  

www.persian-leopard.com/product-category/مجموعۀ-گلیم-ذهنی-بافی-عشایری-و-روستایی/ 

 

                                                                                                                 ، در موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی ایجاد نمایند.                                                اریانی

 

 پلنگ و مدیریت برنامۀ ملی عملیاتی حفاظت

مناطق مرجع پایش  و شکل گیری شبکۀ ایرانی

 برای اولین بار در کشور

در ارتباط با تهیه و  ، نیازسنجی ها و اقدامات متعددی1531از سال 

تدوین مفاد برنامۀ ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی، توسط 

موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی و با حمایت برنامۀ کمک های 

کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد انجام شد. به 

تهیه و تدوین این برنامه  انجام اقدامات مربوط بهدنبال آن و با ابالغ 

، جلسات و زیست دیرعامل موسسه از سوی سازمان حفاظت محیطم به

کارگاه های مربوط به تحلیل ذی نفعان و برنامه ریزی انجام شد که 

برنامه در سطوح مختلف، نهایتا در تاریخ  53پس از اجرای بیش از 

تایید شد و ، این برنامه تکمیل و توسط سازمان متولی 1531اسفندماه 

به کلیۀ واحدهای اجرایی و نظارتی تابعه، ابالغ  سپس، جهت اجرا

 گردید. 

برنامۀ ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی، برنامه ای جامع 

است که به صورت مشارکتی و با در نظر گرفتن حداکثری ظرفیت 

دنیا، طراحی شده های اجرایی داخلی و با بهره مندی از دانش روز 

، آموزش ی چونفصل با موضوعات 11است. در این برنامه، مجموع 

دامپزشکی، زیستگاه ها، موضوعات تحقیقاتی، حقوقی، بین المللی، 

رای بو شبکه پلنگ ایرانی  ذخایر ژنتیکی و فضای حفاظت فیزیکی 

 14مجموع سال برای فاز اول اجرای آن طراحی شده است و  3مدت 

به نوع و طریقه همکاری گروه ذی اثر و استراتژی های مربوط 

آنها در راستای اجرای برنامه ملی، در نظر گرفته شده است. در این 

 برنامه، مناطق مرجع با هدف پایش جمعیت، وضعیت زیستگاه، وضعیت 
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مجاز و پایش و ارزیابی برنامه های حفاظتی و مدیریتی، شکار غیر 

کنونی با هدف شکل گیری شبکه و ساختار که در برنامه تعریف شده 

، در نظر مناطق مرجع پایش در کشور، اهداف پایش جمعیت پلنگ 

 گرفته شده است.

 

 حمایت کنیم؟اریانی  پلنگ و گلیمچرا از برنامۀ  

حمایت از هنر و صنایع دستی بومی و سنتی که ریشه در  -

 تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی دارد

 زایی در مناطق روستایی اشتغال  -

درآمد زایی بر اساس روش های سنتی پایدار، همسو با  -

 فرهنگ اقوام ایرانی و دوستدار محیط زیست

کاهش مهاجرت به شهرها و یا ایجاد شغل های کاذب به  -

 دلیل فقدان فرصت های شغلی متناسب با شرایط محلی

حمایت از شکل گیری ساختار شبکه مناطق مرجع پایش که  -

 ی اولین بار در کشورانجام می شودبرا

جلب مشارکت اجتماعات بومی در حفاظت از حیات وحش و  -

 زیستگاه ها

افزایش سطح حفاظتی زیستگاه های منتخب در مناطق آزاد  -

و خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت 

 محیط زیست

افزایش درجه حفاظتی مناطق آزاد واقع بین مناطق تحت  -

 بهبود شرایط حفاظتی کوریدورهای ارتباطی حفاظت و

حمایت از پلنگ ایرانی به عنوان گونه ای چتری که  -

حفاظت از آن، طیف وسیعی از سایر گونه های هم 

 زیستگاه را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد

 

 

 

 

 اولین مجموعۀ گلیم ما با عنوان

ن مجموعه از گلیم با موضوع صلح و دوستی بین انسان و طبیعت، ای

طراحی شده است.  ،باالخص گوشتخواران بزرگ جثه مانند پلنگ

وین( و  ئهوین در زبان کردی، به معنی عشق ) ئه ژین وعنوان 

زندگی )ژین( است. این آثار دارای شناسنامه طراحی اثر می باشند و 

در مناطق مختلف کشور، طراحی شده بر اساس نقوش سنتی گلیم بافی 

 اند.  
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صنایع دستی بومی:بازدید از فروشگاه   

www.persian-leopard.com/shop 
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 سۀ تخصصی مطالعات پلنگ آسیاییمعرفی موس

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

به صورت رسمی  1533موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی در سال 

و با تمرکز بر موضوعات فعالیت خود را در قالب موسسه ای غیرتجاری 

 برنامه هاآغاز نمود و تا کنون، تخصصی مرتبط با گونه جانوری پلنگ 

، حفاظت و مدیریت را در راستای تحقیقات، آموزشو اقدامات متعددی 

ویژگی و مشخصه اصلی . به انجام رسانیده استگونه با محوریت پلنگ 

، به هم پیوستگی توسط این موسسهو برنامه های انجام شده  اقدامات

طرح های مجزا در قالبی هدفمند است که سبب می شود هر طرح، قدمی 

 برای پیشبرد نتایج حاصل از طرح های پیشین باشد. 

می توان به برنامه های ساختاری و اجرایی در سطوح محلی،  ،ناز این میا

عملیاتی حفاظت و مدیریت تهیه و تدوین برنامه ملی مانند منطقه ای و ملی 

 بالقوه پلنگ در کشور،زیستگاه های ایرانی، تهیه نقشه پراکنش  پلنگ 

اجرای دو دوره کارگاه های آموزشی مهارتی منطقه ای پلنگ ایرانی، 

و  حفاظت از پلنگ در کشوربرای  ای تکرانهریاضی مبفرمول  ایجاد

 اشاره نمود. ،تاسیس پورتال تخصصی پلنگ
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 معرفی طرح

، بخشی از طرح شکل گیری ساختار شبکه اریانی  پلنگ و گلیم  برنامۀ

مناطق مرجع پایش جمعیت پلنگ در کشور است که بر اساس مفاد برنامۀ 

حی شده است. این ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، طرا

برنامه در قالب طرح شمارۀ 

IRA/SGP/OP5/Y7/CORE/BD/2018(203)  برنامۀ کمک

های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی برنامۀ عمران سازمان ملل 

 اجتماعاتمتحد اجرا می شود و با اشتغال زایی در دو سطح مختلف برای 

هنرهای بومی که هم بافندگان فعال و یا عالقمند به این شاخه از ) محلی

در بر می گیرد و هم برای عالقمندان و افراد توانمند برای را 

 ،(تعریف می نماید در سطح محلی جدیدیموضوعات پایش، شغل های 

پایش در حال شکل گیری و پایداری اثرات  مدلنهایتا سبب استقالل مالی 

 می شود. اقدامات در حال اجرا
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