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چكیده
امروزه آسیبهاي ناشی از هجوم گونههاي وحشی به مزارع ،باغها ،انسانها و سكونتگاههاي انسانی ،مبحثی قابل توجه در مدیریت حیات
وحش كشور میباشد و با توجه به اینكه این خسارات هزینه هاي سنگینی را به فرد خسارت دیده تحمیل مینمایند ،موضوع اهمیتی
مضاعف پیدا می كند .با توجه به گزارشهاي متعدد از خسارات ناشی از حیات وحش در اقصی نقاط كشور و ضرورت كنترل این آسیبها
به دالیل مختلف زیست محیطی و نیز لزوم بررسی گونههاي شاخص آسیبرسان در كشور ،در این مقاله عوامل اصلی آسیبرسان حیات
وحش و موارد آسیب دیده شاخص و در اولویت مناطق كشور به ترتیب اولویت بررسی میشوند و ضمن معرفی گونههاي آسیب رسان،
ارتباط گونهها با وضعیت اقلیمی استانها و نیز موارد خسارت دیده مورد بررسی قرار میگیرد .بی شك اولین گام در پیشگیري از خسارات،
شناسایی وضعیت آسیب و نحوه ایجاد آن میباشد تا با كاهش خطا و جلوگیري از صرف هزینه هاي هنگفت در این امر موفقتر عمل
نماییم .بر همین اساس آخرین وضعیت خسارات ناشی از حیات وحش طی پرسشنامههاي مفصلی كه در اختیار تمامی ادارات كل حفاظت
محیط زیست استانها قرار گرفت جمع آوري شد و سپس سوابق  19ساله خسارات وارده از ناحیه حیات وحش ( به صورت فرمهاي
شكایات مردمی و گزارشات ادارات كل حفاظت محیط زیست استانها از خسارتهاي ناشی از حیات وحش) موجود در دفترتنوع زیستی و
حیات وحش سازملن حفاظت محیط زیست ،بررسی و تفكیك شده و نتایج حاصل جمع بندي شده و مورد تحلیل قرار گرفت.
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واژههای کلیدی :خسارت ،گونه آسیب رسان ،حیات وحش1 ،
زیستگاه

مقدمه

مواد و روشها

كشور ایران به دلیل داشتن وسعت زیاد و شرایط اقلیمی و

پرسشنامههایی كه به این منظور تهیه و در اختیار ادارات كل

آب و هوایی متنوع ،داراي زیستگاههاي مختلف و تنوع گونه

حفاظت محیط زیست استانها قرار گرفت دو محور عمده

هاي گیاهی و جانوري است .متاسفانه عوامل متعدد طبیعی

،گونه آسیب رسان و عامل آسیب دیده را مد نظر قرار داد.

و عموما انسانی ،از جمله تصرف زیستگاههاي حیات وحش

لذا  2عامل اصلی بروز خسارت در هر استان 2 ،عامل

توسط انسان و دام ،از بین بردن منابع مورد نیاز جهت

خسارت دیده به ترتیب اكثریت ،فصلی از سال كه بیشترین

زیست گونهها  ،تغییر كاربري اراضی ،شكار بی رویه،

حجم از خسارات گزارش میشود و متوسط میزان خسارات

خشكسالی هاي طبیعی وغیره باعث گردیده تا تعدادي از

سالیانه هر استان از ادارات كل حفاظت محیط زیست

گونههاي حیات وحش جهت حفظ حیات خویش آسیبهایی

استانها درخواست شد و اطالعات گردآوري شده از

را به مزارع ،باغها ،دامها و بعضا انسانها وارد كنند

استانهاي كشور جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار

) .( Kreith, M,. 2007مدیریت حیات وحش اغلب بر

گرفتند .همچنین اطالعات موجود در بایگانی دفتر حیات

حفاظت ،تكثیر و پرورش جمعیتهاي حیات وحش و نیز

وحش و تنوع زیستی در این خصوص از ابتداي سال 1911

فراهمكردن زیستگاه مناسب مورد نیاز براي زندگی حیات

تا پایان سال  1933استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.

وحش استوار میباشد ) ( Treves,A., et al . 2009و
البته در این میان باید سیاستی را در پیش گرفت كه تقابل و
تضاد آنها با انسانها و دیگر گونههاي حیات وحش كاهش
یابد .به دلیل گسترش سكونتگاههاي جمعیتهاي انسانی و
افزایش نیاز به زمین،كنترل خسارات ناشی ازحیات وحش

نتايج
با توجه به بررسیهاي انجام شده و تحلیلهاي صورت

بخش مهم و قابل بحثی در مدیریت حیات وحش

گرفته ،موضوع خسارات حیات وحش در دو محور اصلی

است (Barrett, H.R and Birmingham,G.H

گونه هاي شاخص آسیب رسان و موارد آسیب دیده مورد

) 1994و همزمان با این موضوع ،نیاز به كاهش تقابالت
میان انسان و حیات وحش احساس می شود .فعالیتهاي
مورد نظر در كنترل خسارات حیات وحش می بایست بر
اساس اصول اقتصادي ،بومشناختی و جامعه شناختی بوده و
به عنوان جزیی ضروري در برنامههاي مدیریت حیات وحش
به

اجرا

گذارده

شود

et

(Dolber.R.A

).all.1994برنامه هاي كنترل خسارات حیات وحش می
باید در چهار بخش زیر تنظیم شود:

مطالعه دقیق قرار گرفتند .مشخص گردید كه گراز در 55
استان كشور و گرگ در  1استان (مطالعه پیش از معرفی
استان البرز انجام شده و تعداد استانهاي كل كشور 99
استان منظور گردیده است) به عنوان اولین اولویت
آسیبرسان معرفی شده اند كه البته با توجه به تفاوت
زیستی دو گونه و اینكه گرگ یك گوشتخوار درنده بوده و
به انسانها خصوصا كودكان حمله میكند و گاها باعث
آسیبهاي جبران ناپذیري می گردد ،اهمیت موضوع بیشتر
می شود.

 -1توصیف آسیب
 -5اكولوژي گونه آسیب رسان
 -9روشهاي كاربردي كنترل آسیب
 -4ارزیابی كنترل آسیب
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پلنگ

گرگ

طبق اطالعات و فرمهاي دریافتی از استانها در خصوص

3%

23%

خسارات حیات وحش كه در طی ده سال اخیر مورد بررسی

گراز

قرار گرفت بیشترین خسارات به اراضی زراعی و مزارع

74%

كشاورزي وارد میشود پس از آن احشام و سپس باغات
مورد هجوم جانوران آسیب رسان واقع میشوند.
لذا در بین سی استان كشور ،نوزده استان بیشترین آسیب

شكل  -1مقایسه وضعیت استانها از نظر اولین اولویت

وارده را به اراضی زراعی ،شش استان بیشترین خسارات را

آسیب رسان بر حسب درصد

بر احشام و چهار استان بر باغات وارد می دانند .متاسفانه در
یك استان ( استان همدان) بیشترین خسارات حیات وحش
بر انسانها وارد می شود.

در بررسی مقایسهاي پنج اولویت اول حیاتوحش

30

آسیبرسان ،باز هم گراز و گرگ در راس بوده و پس از آن

25

سایر پستانداران چون خرس و پلنگ دیده میشوند .با وجود

20

گزارشهاي متعدد از خسارات ناشی از حمله پرندگان به

15

مواردي چون استخرهاي پرورش ماهی و كندوي عسل ،اما

10

تنها از ده استان كشور پرندگان در میان پنج اولویت اول

5

گونههاي آسیبرسان معرفی شدهاند  .نكته جالب دیگر
اینكه تنها در یك استان ( خراسان جنوبی) گراز در بین پنج
اولویت اول آسیب رسان دیده نمیشود و جاي خود را به
قوچ و میش و آهو داده است كه با توجه به وضعیت
توپوگرافی و اقلیمی استان ،قابل بحث میباشد .وضعیت

0
اتخر پرورش

كندو

انسان

باغات

دام

اراضي زراعي

ماهي

شكل  -9مقایسه اولین عامل آسیب دیده در  99استان بر
حسب درصد

نموداري پنج گونه آسیبرسان به ترتیب اولویت در بین
سی استان كشور به صورت زیر تهیه گردید.

همچنین بر اساس جمع بنديهاي انجام شده در خصوص
موارد تحت خسارت استانها ،به ترتیب پنج مورد اول
اینگونه معرفی شدند:
 -1اراضی زراعی و دام
 -5باغات
 -9انسان

شكل  -5مقایسه پنج گونه اولویت اول
آسیبرسان در كشور

 -4كندوي زنبور عسل
 -2استخرهاي پرورش ماهی
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كه آنها از گوشت حیوانات مهرهدار نیز تغذیه میكنند اما
انسان

باغات

3%

13%

اینكه چه حیواناتی توسط گرازها شكار شدهاند و چه
حیواناتی بصورت مردار مورد استفاده واقع شدهاند ،مشخص
نمیباشد .گرازها قادر به شكار گوسالهها ،بزغاله ،و برخی
جانوران شكاري هستند

(Reginald,H.barret.

) .1994البته بیشترین نوع خسارت گراز كه از استانهاي
كشور گزارش میشود مربوط به شخم زدن مزارع و
اراضي زراعي
64%

احشام
20%

شكل  -4چهار مورد اولویت دار خسارت دیده در  99استان
كشور

ریشهكن كردن گیاهان است .خسارت به محصوالت باغات
هم نوع دیگري از خسارات معمول گرازهاست .خسارات
ناشی از گراز به محصوالت كشاورزي و زمینهاي زراعی به
راحتی قابل شناسایی است .شخم زنی در زمینهاي مرطوب
و یا تازه آبیاري شده ،معموال به راحتی دیده میشود .زیر و
رو كردن خاک سبب نابودي مراتع ،محصوالت كشاورزي و
یا گیاهان بومی شده و منجر به فرسایش خاک میشود

بحث

) .(Marcia. Kreith. 2007گرازها در كنار چشمه ها

بر اساس نتایج حاصله و البته همانطور كه انتظار میرفت

و باتالق ها در گل و الي می غلطند و در قسمتهایی كه

گرگ و گراز آسیبرسانترین گونههاي حیات وحش كشور

خاک نرمی دارند ردپاي گراز به خوبی دیده میشود

هستند كه به دالیل مختلفی چون گستره محدوده پراكنش،

). (Reginald,H.barret. 1994

ویژگیهاي رفتاري و سازشپذیري باال در راس گونههاي

با توجه به بررسیها و بازدیدهایی كه از مناطق روستایی و

آسیب رسان دیده می شوند .با توجه به تنوع اقلیمی كشور و

حواشی شهرها در استان همدان و به دلیل حساسیت

شرایط متفاوت آب و هوایی در زیستگاههاي مختلف ،این دو

موضوع تلف شدن  5كودک خردسال در دو سال متوالی

گونه مقاوم و سازشپذیر حیات وحش كه از جمله حیوانات

( 1931و  )1933صورت پذیرفته است دالیل متعددي سبب

بسیار با هوش بوده و به سرعت با تغییرات محیط سازش

وقوع این حادثه دلخراش بوده است هر چند كه بخشی از

می یابند ) (Dolber et al, 1994به خوبی توانستهاند

این مهم به گستره وسیع خانگی گرگ و رفتار اجتماعی ویژه

سراسر پهنه كشور را به زیستگاه نسبتا امنی براي خود

آن مرتبط است اما آمار خسارات موجود نشان از وجود

تبدیل كنند .بنابراین بدیهی است كه بیشترین خسارات

عواملی دارد كه به این موضوع دامن میزند به عنوان مثال،

حیات وحش از ناحیه این دو گونه باشد .همچنین وجود

فقر فرهنگی و پایین بودن سطح اطالعات زیست محیطی

صنعت دامپروري بصورت گسترده و پراكنده در غالب

روستائیان كه منجر به بروز خطاهاي بهداشتی میشود

استانهاي كشور نیز یكی دیگر از دالیل گزارشات متعدد

میتواند در این امر دخیل باشد ،وجود انبوه زبالهها و

خسارات به احشام از ناحیه گرگها می تواند باشد .گراز

پسماندهاي غذایی در مجاورت خانه ها كه باعث تحریك

پستانداري همه چیز خوار است و انواع مختلف مواد غذایی

حس بویایی حیوان و كشاندن آنها به محل منجر میگردد را

بسته به موقعیت ،مكان و زمان را مورد استفاده قرار میدهد.

می توان به عنوان مثالی از غفلت انسان در تعامل با محیط

گراز هر چیزي را از غالت و گیاهان تا الشه و مردار را

زیست دانست ) .(Treves. A et all 2009وقوع پدیده

میخورد .آنالیز تركیبات موجود در معده گرازها نشان داده

مهاجرت و شكلگیري شهرکهاي اقماري و پیامدهاي
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اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و زیست محیطی هر یك به

مواقعی به حیوانات اهلی نزدیك میشوند كه یا طعمه

سهم خود در این خصوص می تواند مطرح باشد كه در ادامه

مناسب در دسترس نباشد و یا پلنگ آسیب دیده و یا به

به آنها اشاره می شود .پس از گرگ و گراز سه گونه آسیب

شدت پیر باشد .در خصوص موارد آسیب دیده نیز با توجه به

رسان عمده بر اساس اهمیت و حجم خسارات وارده شامل

اینكه شغل اصلی روستائیان كشاورزي و دامداري است

خرس ،تشی و پلنگ میباشد .خسارات ناشی از هجوم

طبیعی است كه احشام و مزارع كشاورزي بیشترین آسیب را

خرسها به گلههاي گوسفندان در ایران به ندرت گزارش

از ناحیه حیات وحش تحمل نمایند .

شده است و بدیهی است كه بیشترین حجم خسارات این
گونه مربوط به ورود به باغات و شكستن درختان و از بین
بردن میوهها و نیز حمله به كندوهاي عسل میباشد.
متاسفانه راهكارهاي سنتی موجود به منظور جلوگیري از

مشكالت فرهنگی نیز عامل مهمی در بروز خسارات از ناحیه
حیات وحش هستند كه از آن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره كرد:

بروز خسارات از ناحیه خرسها شامل تیراندازي هوایی و

 -1سنتی بودن روشهاي كشاورزي و دامپروري:

روشن كردن آتش ،در مواردي كه خرس گرسنه بوده و به

متاسفانه در بسیاري از روستاها از روشهاي بسیار

دنبال غذایی براي خود و یا توله هایش باشد اغلب بیتاثیر

ابتدایی براي این امور استفاده می شود كه شاید

بوده و منجر به زخمی شدن صاحب باغ و افراد درگیر شده

مشكل مالی كشاورزان یكی از این دالیل باشدكه

با حیوان نیز میگردد). (Schaller. M.J 2007البته

عدم هزینه كرد براي فنسكشی مناسب باغات،

عدم ایجاد حصار مناسب براي باغات و حریم نگهداري

آغلها و مزارع و عدم بهرهگیري از میر شكار

كندوهاي عسل بر حجم مشكالت وارده از ناحیه این گونه

مثالهایی از این دست می باشند.

افزوده است) . (Dolber.R.A et all . 1994خسارات

 -5ناآگاهی و بی سوادي :یكی از دالیل عمده عدم

تشی اغلب به صورت پوست كنی و جویدن درختان است

استفاده از روشهاي نوین مبارزه با خسارات حیات

كه منجر به خشك شدن آنها میشود .تشی بزرگترین

وحش در كشور را میتوان بی اطالعی جوامع محلی

جونده ایران است و در اكثر زیستگاه ها اعم از جنگلی،

دانست كه فقر فرهنگی و كم سوادي و بی سوادي در

كوهستانی و بیابانی زندگی می كند .تشی ها قدرت حفاري

این موضوع دخیل می باشد .اغلب روستائیان با بیمه

خوبی دارند و با خارج كردن ریشه و پیاز گیاهان از زمین به

كردن محصوالت كشاورزي و یا احشام خود موافق

مزارع كشاورزي آسیب زیادي وارد میكنند .جالب است كه

نمیباشند و با وجود تحمل خسارات بعضا سنگین باز

شكارچی عمده تشی كه همان پلنگ میباشد گونه

هم زیر بار بیمه كردن محصوالت خود نمی روند و

آسیبرسان بعدي است .در حال حاضر زیستگاه هاي پلنگ

پرداخت حق بیمه ماهیانه را به نوعی هدردهی سرمایه

در كشور به شدت در معرض تهدید هستند و طبیعی است

میدانند درحالیكه یك محاسبه صحیح میتواند

كه مواردي از حمله پلنگها به احشام و حیوانات اهلی و

نشان دهد كه در دراز مدت سود این كار بسیار بیشتر

ندرتا به انسان مشاهده گردد .پلنگها در زیستگاه هاي

از زیان مالی و نگرانی و اضطراب مداومی است كه

مختلف از كوهستانی و جنگلی تا بیابانی و كویري و

باید تحمل كنند .البته تعامالتی نیز باید اندیشیده شود

خصوصا هر كجا كه كل و بز وجود داشته باشد دیده

كه سهم شركتهاي بیمه گذار در پرداخت حق بیمه

میشوند .حس شنوایی قوي و قدرت زیاد آنها در شنا كردن

ماهیانه بیشتر شده و به روستایی فشار كمتري وارد

توان باالیی را به آنها داده است .پلنگها ازگوشت اكثر

شود.

پستانداران كوچك و بزرگ جثه تغذیه میكنند و تنها در
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 -9عدم تعامل و ارتباط مناسب مردم با مسئوالن :به نظر

 -9افزایش حضور و گشت و كنترل مامورین اجرایی در

میرسد سازمانها و مراكز دولتی كه در این خصوص

زیستگاه هاي حیات وحشی كه در مجاورت

مسئولیت دارند الزم است تا تعامل بهتر و نزدیكتري

سكونتگاههاي انسانی هستند.

با مردم داشته باشند مطمئنا اگر این ارتباط به صورت

 -4تعامل و همكاري بیشتر با شوراهاي شهري و

دوستانه باشد سود هر دو طرف را تضمین میكند.

روستایی جهت جلوگیري از ایجاد مسائل و مشكالت

مردم اگر حمایت دولت را كافی و عزم نیروهاي

زیست محیطی

مسئول در جلوگیري از بروز خسارات را جدي ببینند
مطمئنا همكاري بیشتري میكنند و چه بسا موارد
زیادي از شكارهاي غیر قانونی و تله گذاريها و زنده
گیريهاي غیر قانونی حیات وحش كه به دلیل

سپاسگزاری

دیگر اتقاق نمی افتد.

بدینوسیله از ادارات كل حفاظت محیط زیست تمامی

خصومت بومیان با گونههاي وحشی طبیعت است

استانهاي كشور به دلیل ارسال اطالعات وضعیت خسارات
ناگفته پیداست كه در امر مدیریت حیات وحش ،طراحی

استانها تشكر و قدردانی میشود.

روشهاي مدیریتی وابسته به جوامع محلی كمك
بزرگی در حفاظت از حیات وحش است كه این مهم
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