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چکیده
در حال حاضر یکی از مهم ترین معضالت کشاورزان و دامداران استان مازندران ،تعارض با حیات وحش است که منجر به آسیبهای
گوناگونی از جمله خسارات جانی و مالی (تلفات دام و محصوالت کشاورزی) برای انسان و خطر انقراض برای حیات وحش در نتیجه کشتارحیات
وحش از سوی کشاورزان زیاندیده میشود .تعارض میان انسان و حیات وحش میتواند منجر به دلسردی کشاورزان از فعالیتهای کشاورزی و
دامداری شده و نرخ مهاجرت از روستا به شهر و همچنین نرخ انقراض حیات وحش را افزایش دهد .برای مدیریت کارآمد تعارض ،نیاز به شناسایی
حضور واقعی تعارض ،نوع ،اندازه و شدت آن است .بر همین اساس ،پژوهش حاضر ،با مطالعه بر روی  200کشاورز و دامدار در استان مازندران
با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری در  7ایستگاه (کجور ،هزارجریب ،دودانگه ،چهارباغ ،تنکابن ،آمل و بابل) ،نشان میدهد که اکثر
آنها (جز  19نفر) به نوعی در تعارض با حیات وحش قرار دارند .نتایج نشان داد که بیشترین تخریب محصوالت کشاورزی (برنج  91درصد،
غالت  95/9درصد ،درختان  52/9درصد ،صیفیجات و سبزیجات  86درصد) توسط گراز و بیشترین تلفات دام (گوسفند  84/34درصد ،بز
 66/8درصد ،گاو  56/8درصد) توسط حمله گرگ است .اطالعات حاصل از این پژوهش در رابطه با شناسایی گونههای پر تعارض با کشاورزان
و دامداران میتواند در مدیریت تعارض میان انسان و حیات وحش با تمرکز بر روی نوع گونه و نوع محصوالت مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :تعارض انسان-حیات وحش ،مدیریت حیات وحش ،کشاورزی ،مازندران
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولf_ahmadzade@sbu.ac.ir :
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اسدالهی و همکاران

مقدمه
تعارض بین انسان و حیات وحش قدمتی به اندازه حضور بشر
در روی کره زمین دارد ( Lamarqueو همکاران )2009 ،و زمانی اتفاق
میافتد که نیازهای انسان با حیات وحش همپوشانی پیدا میکند و
معموالً اثرات منفی برای دو طرف به بار میآورد (2005 ،Distefano؛
 .)2004 ،IUCN World Park Congressاین تعارضها واقعی ،ادراکی،
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و یا زیباییشناختی هستند (،Messmer
 .)2009تعارضها رفاه انسان را تحلیل میبرند و هزینههای اقتصادی
و اجتماعی بههمراه دارند و از سویی دیگر حیوانات اغلب بهدلیل حفاظت
انسانها از جان و مال خود یا کشته میشوند و یا صدمه میبینند
(2005 ،Distefano؛  .)1998 ،Masunzuامروزه موضوع تعارض میان
حیاتوحش و انسان بهواسطه وضعیت بحرانی حیاتوحش (Maxwell
و همکاران )2016 ،و اهمیت سالمت و اقتصاد انسانها بسیار مورد
توجه است بنابراین تعارض میان انسان و حیات وحش در سالهای
اخیر یکی از پرچالشترین ،شایعترین و رامنشدنیترین موضوعات
زیست محیطی است که زیستشناسان حفاظت با آن سروکار دارند
( Dorresteijnو همکاران )2017 ،و هم در کشورهای توسعهیافته و
هم در کشورهای درحال توسعه و عمدتاً در نواحی روستایی و حاشیه
شهرها اتفاق میافتد ( Dickmanو همکاران2010 ،؛  Manfredoو ،Dayer
 .)2004شناسایی ،جلوگیری و کاهش این تعارضها از مهمترین
اقدامات حفاظتی بهشمار میرود ( Lozanoو همکاران2019 ،؛ Karanth
و همکاران .)2013 ،ازجمله عوامل اصلی بروز تعارض میان انسان و
حیات وحش ،افزایش جمعیت انسان ،IUCN World Park Congress
 ،)2004تغییر کاربری زمین ( ،)2005 ،Distefanoکاهش ،تکهتکه شدن
و تخریب زیستگاه گونهها ( Lamarqueو همکاران2009 ،؛ ،Distefano
2005؛  Naughtonو همکاران ،)1999 ،کاهش طعمه وحشی (Anderson
و 2005 ،Pariela؛  Mishraو همکاران2003 ،؛ ،)1997 ،Mishra
افزایش میزان دام و رقابت با گیاهخواران وحشی (2005 ،Distefano؛
 Mishraو همکاران ،)2003 ،تغییرات اقلیمی (2005 ،Distefano؛
 Pattersonو همکاران ،)2004 ،حوادث تصادفی (مثل آتشسوزی)
(2005 ،Distefano؛  Nyhusو  ،)2004 ،Tilsonافزایش جمعیت حیات
وحش ناشی از برنامههای حفاظتی (2005 ،Distefano؛  Lamarqueو
همکاران )2009 ،و شرطیشدن و خوگرفتن حیاتوحش به منابع غذایی
انسانی ( )1980 ،Kellertاست .بیشترین پیامدهای تعارض ،تخریب
محصوالت کشاورزی و دام ،انتقال بیماری به انسان و دام ،حمالت و
صدمات به انسان ،زخمی یا کشته شدن حیات وحش و تصادفات جادهای
( )1925 ،Stoner)(wildlife-vehicle collisionsو برخورد پرندگان با
هواپیماها ( Conoverو همکاران )1995 ،است .این تخریبها همچنین
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درک کشاورزان را از حیات وحش تغییر میدهند مخصوصاً اگر این
تخریبها بیش از تحمل آنها باشند ( O’Bryhimو ،)2015 ،Parsons
مثالً ممکن است خساراتی که گرگ و پلنگ به دام میزنند ،این تفکر
را بهوجود بیاورد که جمعیت این گونه زیاد است و ترجیح دهند که
جمعیت آنها تقلیل یابد .بهعنوان مثال در تحقیقی که حسینی و
همکاران ( )1393بر روی تعارض گرگ و دامداران در منطقه انگوران
زنجان انجام دادند ،پی بردند که با اینکه مجموع خسارات نقدی بر
روی دام بر اثر بیماری یا حوادث بیشتر از تلفات توسط گرگ است اما
 59درصد دامداران همچنان گرگ را دشمن اصلی خود میدانند .عالوه
براین ،چشمپوشی از انتخابهای اقتصادی یا سبک زندگی به مردم
بومی که در مناطق با تعارض باال یا مناطق حفاظتی زندگی میکنند،
تحمیل میشود ( Woodroffeو همکاران )2005 ،که این خود می
تواند باعث وخیم شدن اوضاع شود .همچنین ویژگیهای فردی افراد
(مثل سن ،میزان تحصیالت ،جنسیت و )...موقعیت و ویژگیهای مکانی
(موقعیت جغرافیایی مزرعه یا روستا ( Hondaو  ،)2007 ،Sugitaتک
کشتی یا چندکشتی بودن مزارع ( Arletو  )2010 ،Mollemanو
شرایط زندگی (وابستگی زیاد درآمد خانوار به فعالیتهای کشاورزی
و دامداری ( Eniangو همکاران2011 ،؛  Trevesو همکاران2006 ،؛
2005 ،Distefano؛  Osbornو  )2005 ،Hillو وضعیت بیمه میتواند
بر نحوه برخورد کشاورزان در هنگام تعارض و یا وخیم شدن آن اثرگذار
باشد ( Kumarو همکاران .)2017 ،بنابراین ضروری است که این تضادها
و تعارضها شناسایی شوند و راهکارهایی برایشان درنظر گرفته شوند
( Wallenو  .)2018 ،Dautاستان مازندران بهعنوان یکی از مهمترین
قطبهای کشاورزی و دامداری ایران و هم بهواسطه وجود مناطق
حفاظتشده چندگانه متعدد دارای پتانسیل تعارض میان حیات وحش
و انسان است .در این پژوهش با استفاده از ویژگیهای فردی مصاحبه
شوندگان (کشاورزان و دامداران) و همچنین ویژگیهای مکانی (موقعیت
جغرافیایی مزارع ،تککشتی یا چندکشتی بودن مزارع و )...به بررسی
نحوه رفتار آنها در بروز تعارض با حیات وحش پرداخته شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان مازندران با وسعت  23842کیلومتر
مربع ،در ساحل جنوبی دریای خزر قرار گرفته است که از شمال به
دریای خزر ،از جنوب به استانهای سمنان ،تهران ،البرز و قزوین ،از
غرب به استان گلستان و از شرق به استان گیالن محدود است .این
استان در  50درجه و  34دقیقه تا  54درجه و  10دقیقه طول شرقی
و  35درجه و  47دقیقه و  36درجه و  35درجه عرض شمالی قرار
دارد .این استان دارای آب و هوای معتدل و مرطوب است (شاهحسینی
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و رهنمایی )1389 ،که با توجه به وجود دریا ،جنگل و کوهستان به
نواحی معتدل مرطوب جلگهای ،معتدل کوهپایهای و سرد کوهستانی
(در ارتفاعات باالی  22000متر) دستهبندی میشود بهطوریکه
کمترین ارتفاع در سطح استان ترازهای زیر صفر متر را شامل شده و
بیشترین ارتفاع مربوط به قله دماوند با ارتفاعی معادل  5670متر
میباشد .دارای  22شهرستان 56 ،بخش 58 ،شهر131 ،دهستان و
 3624آبادی میباشد (مرکز آمار ایران ،تقسیمات کشوری .)1393
مساحت جنگلهای مازندران  1107255هکتار برآورد شده که این
جنگلها از درختان پهن برگ تشکیل یافته و از سایر جنگلهای ایران
متمایز میباشند و مهمترین گونههای حفاظتی آن شامل شمشاد،
سفید پلت ،سرخدار میباشد (اداره کل محیطزیست استان مازندران،
 .)1396همچنین  136خانواده گیاهی و  616جنس و حدود 1586
گونه گیاهی در این استان شناسایی شده است (امینی و زارع.)1385 ،
این منطقه به زیستگاه خزری معروف است (ضیایی )1388 ،و پستاندارانی
از قبیل گراز ( ،)Sus scrofaپلنگ ( ،)Panthera pardusگربه جنگلی
( ،)Felis chausمرال ( ،)Cervus elephusقوچ و میش ،خرس قهوهای
( ،)Ursus arctosشغال ( )Canis aureusو گرگ ( )Canis lupusرا
در خود جای داده است که بعضی از آنها در معرض تهدید و خطر
انقراض قرار دارند .استان مازندران بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای
کشاورزی و دامداری ایران و هم بهواسطه وجود مناطق حفاظتشده
چندگانه متعدد ( 21منطقه) دارای پتانسیل تعارض میان حیات وحش
و انسان است .بنابراین این استان مکان مناسبی برای مطالعه تعارض
میان کشاورزان و حیات وحش است.
روش جمع آوری اطالعات :روش تحقیق این مطالعه پیمایشی،
از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمی ،از نظر هدف از نوع پژوهشهای
کاربردی و از جنبه عملیات آماری توصیفی است .جامعه آماری این
پژوهش ،کشاورزان و دامداران غیرصنعتی استان مازندران میباشند
که تعداد آنها حدود  350هزار نفر تخمین زده شده است (نشریه
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی )1393 ،که با استفاده از
فرمول کوکران نمونه مورد مطالعه  200نفر تعیین شد .بهمنظور انتخاب
اعضای نمونه ،از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای متناسب با حجم
جامعه آماری استفاده شد .دادهها از  7منطقه (منطقه کجور (منطقه
حفاظتشده البرز مرکزی) ،منطقه حفاظتشده هزارجریب در شهرستان
نکا ،منطقه حفاظتشده دودانگه ،منطقه حفاظتشده چهارباغ در
شهرستان چالوس ،شهرستان تنکابن ،شهرستان آمل و شهرستان بابل)،
جمعآوری شد (شکل  .)1نحوه انتخاب مناطق با درنظر گرفتن بیشترین
گزارشهای تعارض و شکایات از سوی جامعه محلی به اداره کل حفاظت
محیط زیست استان مازندران از برخی از این مناطق بود که با بررسی
و مطالعه بیشتر انتخاب شدند.

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

شکل  :1نقشه مناطق تحت بررسی در استان مازندران

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای محققساخت با متغیرهایی
شامل ویژگیهای فردی و حرفهای شامل :سن ،جنسیت ،سابقه کار
کشاورزی ،میزان تحصیالت ،محل سکونت و مدتزمان سکونت ،شغل،
مساحت مزرعه ،نوع کشت ،موقعیت روستا ،نوع و تعداد دام بود .جهت
بررسی روایی پرسشنامه و صحت گویههای آن ،از نظرات پیشنهادی
پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی استفاده گردید
که پس از اصالحات پیشنهادی آنان ،اطمینان حاصل گردید که
گویهها و سؤاالت مطرح شده ،توانایی قابلیت اندازهگیری محتوا و
خصوصیات موردنظر در پژوهش حاضر را دارا میباشند .درنهایت،
تعداد  200پرسشنامه در  65روستا در استان مازندران بهصورت حضوری
نظرسنجی و تکمیل شد .مدت زمان مصاحبه با هر فرد  20-30دقیقه
به طول انجامید.

نتایج
از  200مصاحبهشونده  47نفر ( )%23/5کشاورز 36 ،نفر ()%18
دامدار و  117نفر ( )% 58/5هم دامدار و هم کشاورز بودند .مصاحبه
شوندهها بهلحاظ جنسی  9زن ( )%4/5و  191مرد ( )%95/5با میانگین
سنی  46/98سال بودند )% 78/5( 157 .کشاورز مالک زمین بودند و
 )%4/5( 9کشاورز بر روی زمین استیجاری کار میکردند 59 .کشاورز
155

(DOI): 10.22034/AEJ.2020.125334

وضعیت تعارض کشاورزان با حیات وحش در استان مازندران

اسدالهی و همکاران

محصوالتی همچون برنج ،غالت ،درختان میوه ،کندوهای عسل و
صیفیجات گزارش کردند .براساس گزارشات بیشترین میزان تخریب
متوجه گراز بود (برنج  91درصد ،غالت 95/9درصد ،درختان 52/9
درصد ،صیفیجات و سبزیجات  86درصد) .شدت و تکرار تخریب توسط
گونههای دیگر به نسبت کمتر گزارش شد .برای مثال نرخ تخریب برنج
توسط خرس  ،%6/2درختان میوه  %38/2و تعداد حمله به کندوهای
عسل  4مورد گزارش شد .میزان تخریب تشی به غالت  ،%4/1درختان
میوه  %8/8و صیفیجات  %14گزارش شده است .در مورد پرندگان هم
تنها دو مورد حمله به مزارع برنج گزارش شد (جدول .)1بنابر گزارشات
بیشترین میزان حمله و تخریب در فصل تابستان اتفاق میافتد (برنج
 ،%59غالت  ،%55/6درختان میوه  ،%33/33صیفیجات .)%30

( )%29/5کشت تکمحصولی و  105کشاورز ( )% 52/2کشت چند
محصولی داشتند 101 .پرسشنامه ( )%50/5در مناطق حفاظت شده
و  99پرسشنامه ( )% 49/5بیرون از مناطق حفاظت شده پر شدند که
از این بین  71نفر در روستاهای کوهستانی 81 ،مورد در مناطق جنگلی
و  46مورد هم در مناطق دشتی مصاحبه شدند .نتایج نشان داد که
 181مصاحبه شونده در روستا و  19نفر دیگر هم در روستا و هم در
شهرهای اطراف زندگی میکنند.
تخریب محصوالت کشاورزی توسط حیاتوحش :کشاورزان
 4گونه ،گراز ) ،(Sus scrofaخرس قهوهای ) ،(Ursus arctosتشی
) (Hystix indicaو پرندگان را بهعنوان بزرگترین مسئول تخریب

جدول  :1گزارش تخریب محصوالت کشاورزی توسط حیات وحش از کشاورزان استان مازندران
درصد تخریب

گونه
گراز
خرس قهوهای
تشی
پرندگان

برنج

غالت

درختان میوه

صیفیجات

91
6/2
2/7

95/9
-

52/9
38/2
8/8
-

86
14
-

4/1
-

تلفات دام توسط حیات وحش :نوع دام در این مناطق تحت
مطالعه گاو ،گوسفند و بز و طیور بودند .براساس یافتهها میانگین تعداد
گوسفند  41/25راس ،گاو  13/32راس ،بز  5/15راس و طیور 10/42
عدد برآورد شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین
حمله به گاو توسط گرگ ) )%56/8( (Canis lupusصورت میگیرد و
پلنگ ) (Panthera pardusدر رتبه دوم ( )%43/2حمله به گاو قرار دارد.
بیشترین حمالت به دام توسط این گونه در فصل تابستان ()%26/9
گزارش شد .در ارتباط با حمله به گوسفندان گونههایی همچون گرگ
( ،)%84/34پلنگ ( )% 5/22شغال ) ،)%5/22( (Canis aureusروباه
( )%2/61و خرس قهوهای ( )% 2/61بیشترین آمار تخریب را
داشتند.بیشترین حمالت به گوسفندان نیز در فصل زمستان به اوج

خود میرسد ( .)%20/3دامداران همچنین از تخریب بز توسط گرگ
( )%66/8و پلنگ ( )%33/2بیشترین شکایت را داشتند .فصل تابستان
بیشترین حمله به بز اعالم شد ( .)%20/8شغال ( ،)%50روباه ()%30/14
و در برخی موارد گربه ( )%16/58و راسو ) (Mustela nivalisدر تمام
طول سال ( )%3/28مسئول تخریب طیور گزارش شدند (جدول  .)2نتایج
نشان داد که میزان تخریب ساالنه محصوالت کشاورزی و دام توسط
حیات وحش برای  37نفر ( )%18/5کمتر از  5میلیون ریال ،برای 27
نفر ( )%13/5بین 5-10میلیون ریال ،برای  17نفر ( 20-10 )%8/5میلیون
ریال و برای  100نفر ( )%50بیش از  20میلیون ریال است .همچنین
 %36/6از مصاحبهشوندگان از زخمی شدن و مرگ توسط حمله حیات
وحش خبر دادند.

جدول  :2گزارش تلفات دام تعارض توسط حیات وحش از دامداران در استان مازندران
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نوع دام

گاو

گوسفند

بز

طیور

میانگین تعداد
درصد تلفات
گونه حیات وحش
شدت خسارت (میانگین) هزار تومان
فصل

1/90
56/8
گرگ ،پلنگ
5624
تابستان

4/77
84/34
گرگ
2203
زمستان

1/54
66/8
گرگ
404
تابستان

8/38
50
شغال
113
همه فصول
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اقدامات مصاحبه شوندگان برای کاهش تخریب محصوالت
کشاورزی و دام :کشاورزان و دامداران برای کاهش تخریبها و حفاظت
از دام و محصوالت خود از راهکارهای متفاوت و متنوعی استفاده کردند.
از پرکاربردترین اقدامات حفاظتی گزارش شده که توسط  106نفر
( )% 53انجام میشود ،شبپایی است 90 .نفر ( )% 45از روش حصارکشی،
 62نفر ( )%31ایجاد سرو صدا و برپایی آتش 48 ،نفر ( )%24استفاده
از سگ نگهبان در طول روز 24 ،نفر ( )%12شکار و  20نفر ( )%10از
روشهای دیگر برای حفاظت از دام و محصوالت استفاده میکنند (جدول
 93 .)3نفر از کشاورزان ( )%47/4معتقدند که بهترین و موثرترین روش
حفاظت از محصوالت ،حصارکشی است ،درحالیکه  41نفر ()%29/9
شکار 34 ،نفر ( )%17/3حفاظت توسط سگ 20 ،نفر ( )%10/2شبپایی
و  8نفر ( )%4/1ایجاد سرو صدا و برپایی آتش را روشهای موثری پیشنهاد
کردند .از بین  181کشاورز و دامدار که بهنوعی تجربه تخریب از سوی
حیاتوحش را تجربه کردند 100 ،نفر ( )%55/24ساالنه بیش از  20میلیون

ریال خسارت مالی را متحمل میشوند .از این بین  92نفر ()%50/82
معتقدند که تخریبهای حیات وحش بر میزان بهرهبرداری محصوالت
و دام در سالهای آینده اثر میگذارد .بهعالوه  76نفر ( )%41/98نیز
از خطرات جانی حیاتوحش که متوجه خودشان است ابراز نگرانی
کرده و همچنین از انتقال بیماریهایی همچون تب برفکی از حیات
وحش به دام شکایت کردند .بنابراین  136نفر ( )%68/7خودشان را
در این شرایط قربانی دانسته و اعالم کردند که جمعیت حیات وحش
و بالطبع این تخریبها سال به سال در حال افزایش است ( .)%58تنها
 41نفر ( )% 20/5اعالم کردند که برای مقابله با حیات وحش دست به
شکار ،تلهگذاری و زندهگیری میزنند .تحقیقات نشان داد که تنها 68
نفر ( )%41/4از مصاحبهشوندگان محصوالت و دام خود را بیمه کردهاند
که از این بین فقط  29نفر از آنها ( )% 42شامل جبران خسارت
توسط شرکتهای بیمه شده بودند.

جدول  :3متداولترین و موثرترین روشهای پیشگیری از خسارت حیات وحش به دام و محصوالت کشاورزی
روشهای پیشگیری از خسارت

فراوانی

درصد

موثرترین روشهای پیشگیری از خسارت

فراوانی

درصد

شبپایی
حصارکشی
ایجاد سروصدا
حفاظت همراه با سگ
شکار
میرشکار

106
90
62
48
24
20

53
47
31
24
12
10

حصارکشی
شبپایی
شکار
روشهایی همچون حفاظت مداوم با سگ و استخدام میرشکار
ایجاد سروصدا

93
20
41
34
8

47/4
10/2
20/9
17/3
4/1

براساس یافتهها متداولترین روشهای حفاظت و پیشگیری از
خسارت توسط حیاتوحش در بیرون مناطق حفاظتشده :حصارکشی
 25درصد ،شبپایی  20درصد ،ایجاد سروصدا  19درصد ،شکار 11
درصد و روشهای دیگر  25درصد و در درون مناطق حفاظتشده:

حصارکشی  38درصد ،شبپایی  37درصد ،ایجاد سروصدا  7درصد،
شکار  8درصد و روشهای دیگر  10درصد بدین شرح بود (استخدام
میرشکار جزء یکی از روشهای دیگر بود که بهکار گرفته میشد) (شکل .)2

شکل  :2مقایسه روشهای پیشگیری در درون و بیرون مناطق حفاظت شده

بحث
هدف اصلی این پژوهش شناسایی تعارض میان حیات وحش با
کشاورزان و دامداران و همچنین بررسی اندازه ،نوع و شدت این

تعارضها بوده است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعارض میان
انسان و حیاتوحش در مناطق تحت بررسی ( %90/5مصاحبهشوندگان
تعارض با حیات وحش را تجربه کردند ،).در  5سال گذشته افزایش
داشته است .کاهش ،تجزیه و تخریب زیستگاه گونهها در نتیجه افزایش
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اسدالهی و همکاران

جمعیت که منجر به تغییر کاربری زمین و افزایش سکونتگاههای انسانی
میشود ،در استان مازندران بسیار مشهود است .همچنین جنگلزدایی،
کاهش مراتع ،افزایش ویالسازی و جادهکشی موجب نزدیکی و تداخل
سکونتگاههای انسانی با زیستگاه حیاتوحش شده است .با توجه به این
که جمعیت گراز وحشی در سراسر جهان رو به افزایش است (Chahill
و همکاران ،)2012 ،افزایش گراز و حمالت آن به باغها و مزارع نتیجه
همین همجواری و نزدیکی سکونتگاههای انسانی ،خوگیری و همچنین
محصوالت غذایی در دسترس برای این گونه است .بنابراین بیشترین
تعارضات بین انسان و چهار گونه گراز ،گرگ ،خرس قهوهای و پلنگ
اتفاق میافتد .بهنظر میرسد که جمعیت نسبتاً باالی گراز در این مناطق
ناشی از کاهش صیادان وحشی (همچون پلنگ) ،ممنوعیت شکار قانونی
(برای اقلیتهای مذهبی) و دالیل فیزیولوژیکی همچون تعداد توله در
هر زایمان و همچنین تعداد زایمان در سال است .یافتههای اخیر نشان
داد که مزارع نزدیک به جنگل بیشتر از آنهایی که نزدیک سکونتگاههای
انسانی بودند توسط گراز مورد حمله قرار میگرفتند Babrgir .و همکاران
( )2017با بررسی نتایج اقتصادی اجتماعی حمله پلنگ به دام در
شمال ایران نشان دادند که  80درصد از مصاحبهشوندگان پلنگ را به
عنوان یک آفت تلقی میکنند .همچنین بیشترین حمالت به دام (گاو)
در فصل گرم اتفاق میافتد چون گله بدون چوپان در جنگل به چرا
مشغول است .نتایج  Goshtasbو همکاران ( )2012نشان داد که گراز،
مناطق نزدیک به روستا ،باغ ،مزرعه ،رودخانه و ارتفاع و شیب کم در
الموت غربی استان قزوین را ترجیح میدهد .همچنین رضایی و همکاران
( ) 1396با پژوهشی مشابه در استان اراک به نتایج تقریب ًا مشابهی
رسیدند .نتایج آنها نشان داد که مطلوبیت زیستگاه گراز با افزایش
ارتفاع و کاهش فاصله از روستا رابطه عکس دارد و شیب بین 0-7
درصد را ترجیح میدهد .هم در ایران و هم در دیگر کشورها (همان
طور که  )2014( Olssonاز اندونزی و کنیا گزارش کرد) ،ساالنه تعداد
زیادی از حیاتوحش از طریق شکار ،تلهگذاری (مثل حصارکشی برقی)
و مسموم کردن (طعمههای آلوده به آفتکشهای کشاورزی) از بین
میروند .حذف حیات وحش بهعنوان ارزانترین و موثرترین راه حل
برای کاهش تخریب ،حس انتقام جویی و همچنین کسب درآمد (با
فروش گوشت گراز به اقلیتهای مذهبی ،فروش پوست پلنگ ،فروش
توله خرس و غیره) اتفاق میافتد .بعضی از مصاحبهشوندگان دلیل
افزایش جمعیت حیواناتی همچون گرگ ،پلنگ و گراز در مناطق خودشان
را پرورش و انتقال آنها از باغوحش به محیط طبیعی میدانند که در
نتیجه بسیار تهاجمی بوده و از انسان ترسی ندارند Turk Qashqai .و
همکاران ( )2014گزارش کرد که بهطور میانگین ،دو خرس قهوهای
ساالنه در زاگرس مرکزی توسط انسان در دفاع از محصوالت کشاورزی
و همچنین انگیزهها و دالیل ناشناخته دیگر کشته میشوند .برخالف
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آن گزارشهایی که در هند و بنگالدش ،انسان توسط حیات وحش
کشته میشود ،در این مطالعه نشان داده شد که بیشترین حمالت به
چوپانهایی است که در جنگل و کوهستان همراه گله با گرگ و پلنگ
درگیر میشوند .تنها  %36/6از مصاحبهشوندگان گزارش حمله به انسان
در  20سال گذشته را دادند .یافتههای این پژوهش همانند نتایج کار
 )2000( Hillنشان داد که عالوه بر هزینههای مستقیم ،یکسری
هزینههای غیرمستقیم این خسارات همچون استخدام میرشکار (برای
حفاظت از مزارع استخدام میشوند و بابت هر  20کیسه شالی و هر
 15کیسه گندم 1 ،کیسه به میرشکار میدهند) ،حصارکشی اطراف
زمین که گاهی هزینه آن بیش از ارزش زمین زراعی است ،استخدام
چوپان برای دام توسط مالکینی که پیر هستند و توان انجام این کار
را ندارند ،خرید سگهای گرانقیمت و آموزش دیده گله (که گاهی
در مقابله با گرگ و پلنگ کشته میشوند) ،نیز وجود دارد .منبع درآمد
اصلی بیش از  60درصد از مصاحبهشوندگان در این پژوهش از طریق
دامداری و کشاورزی بود ،نتایج نشان داد که میزان تعارض و خسارات
باال (ساالنه بیش از  2میلیون تومان) در بین کشاورزان و دامداران
باعث ناامیدی و دلسردی از فعالیت کشاورزی و دامداری سنتی شده
است .در منطقه کجور بسیاری از زمینها برای فروش گذاشته شده
بودند و افراد بسیاری به شهرهای اطراف مهاجرت کرده بودند و به
شغلهای مثل کارگری ساختمان ،رانندگی و ...روی آورده بودند .در
منطقه چهارباغ دیگر کسی بهواسطه حمالت متعدد شغال ،مرغ و خروس
نگهداری نمیکرد .روستاها کموبیش خالی از سکنه بودند و بیشتر
ساکنین را ،افراد مسن و سالخورده تشکیل میدادند .اکثر جوانان به
دالیل عدم حمایت دولت و سازمانهای مربوطه از کشاورزان و دامداران،
کمبهره بودن کار کشاورزی و دامداری سنتی ،نرخ باالی تعارض با
حیات وحش و خسارات وارده و عدم جبران خسارت از سوی دولت و
نهادها ،عدم رضایت از شرایط بیمه و تغییر سبک زندگی ،از فعالیت
کشاورزی امتناع میورزیدند .یکی از استراتژیهای کاهشی برای مدیریت
تعارضها ،بیمه محصوالت کشاورزی و دام است که میتواند تا حدی
به کنترل احساسات و خشم زیاندیدگان کمک کند ( Madhusudanو
همکاران .)2003 ،یافتههای این پژوهش نشان داد که کشاورزان و
دامداران مناطق تحت بررسی در استان مازندران از شرایط بیمه و
بیمهگذاری بسیار ناراضی هستند و تنها درصد کمی از آنها (کمتر از
 30درصد که بیشتر شامل شالیکاران میشد) ،محصوالت یا دام خود
را بیمه کردهاند .بسیاری از آنها قوانین دست و پاگیر بیمه را عامل
بیمیلی به بیمه کردن محصوالت و دام عنوان کردند ،عواملی مثل
عدم پرداخت کامل خسارت ،یا ارائه سر دام تلفشده توسط حیاتوحش،
عدم تحت پوشش قرارگرفتن دامهایی که در جنگل چرا میشوند (فقط
دامهای پرواری بیمه میشوند) ،تعلق نگرفتن خسارت بیمه به دامهایی
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که در جنگل مورد حمله واقع شدند ،تعلق نگرفتن خسارت به تخریب
زمین یا ملزومات کشاورزی (خسارت فقط به محصوالت تخریب شده
تعلق میگیرد) .تعارض به خودی خود قابل حل نیست و روز به روز
وخیمتر خواهد شد ،بنابراین برای کاهش آن نیاز است که راهکارهایی
بهکار گرفته شود .شاید بیش از هر چیز باید تفکر تقابل انسان با حیات
وحش (یا ارجحیت حفاظت از حیاتوحش بر انسان) را در اذهان تغییر
داد ،چیزی که با سوءمدیریت در حال حاضر در بین کشاورزان و
دامداران استان مازندران غلبه کرده است که بیش از هر چیز نیازمند
یک درمان فوری میباشد .فرهنگسازی و آموزش کشاورزان و دامداران
باید در وهله نخست از حالت شعاری خارج شده و جنبه واقعیتری به
خود بگیرید بدون شک زیانهای اقتصادی ،ذهن و تفکر گستردهای
برای هیچکس باقی نخواهد گذاشت ،پس ابتدا میبایست از تکنیکهای
عملیتر مثل جبران خسارت توسط دولت و نهادها به افراد زیاندیده
شروع شود و در وهله بعد به جنبههای فرهنگی آن پرداخت .یافتههای
این پژوهش نشان داد ،مهمترین دغدغه کشاورزان و دامداران ،بیتوجهی
دولت و مسئولین به شکایات و عدم جبران خسارات وارده به آنها است.
برای حفاظت محیطزیست و همچنین تضمین امنیت معاش کشاورزان
و دامداران نیاز به تصمیمات کالنی از جمله تخصیص بودجه برای حل
این مشکل است که بالطبع باعث معضالت دیگری همچون افزایش
مهاجرت از روستا به شهر ،بیکاری ،تخریب منابعطبیعی ملی و عدم
وفاق ملی و بیاعتمادی نسبت به دولت میشود .افزایش همکاری
میان نهادهای مربوطه با جوامع بومی میتواند راهگشا باشد (Weladji
و  .)2003 ،Tchambaجلب اعتماد و رضایت جوامع بومی کلید حفظ
محیط زیست است .استفاده از روشهای پیشگیرانه دوستدار حیات
وحش قطعاً گرانتر از حذف حیات وحش است ،با افزایش تسهیالت
و خدمات به کشاورزان و دامداران (وامهای کمبهره با بازپرداختهای
طوالنی برای ساخت اصطبل و حصارهای محکم ،سهلالوصول بودن
بیمه) میتوان باعث افزایش انگیزههای رفتار زیستمحیطی در آنها
شد .براساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهاد میشود که کارهای میدانی
در  6ماه نخست سال انجام شود .چون این فصول زمان برداشت
محصول است و افراد بسیاری برای انجام مصاحبه در دسترس خواهند
بود همچنین موقعیت آبوهوایی در وضعیت مطلوبتری قرار خواهد
داشت .از جمله محدودیتهای ما در این پژوهش مقارن شدن زمان
مصاحبه با فصل زمستان و خالی شدن روستا و مسدود شدن جادهها
و یافتن کشاورزان و دامداران بود .از دیگر محدودیتهای این پژوهش
تعداد کم خانمها و همچنین امتناع آنها از مصاحبه بود .در برخی
موارد پاسخهای ضد و نقیض مصاحبهشوندگان بررسی نتایج را با مشکل
روبرو کرد .با مشخص شدن گونههای پرتعارض با کشاورزان و دامداران

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

در این استان حاصل از این پژوهش میتوان برای کاهش تعارضها،
پژوهشهای آتی را بر روی این گونهها متمرکز کرد.
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Abstract
Currently, conflict with wildlife is one of the most important problems of farmers and stockbreeders in

Mazandaran province which leads to damaging human life and property (destruction of livestock
and crops). Conflict with wildlife can lead to farmers' refusal and discouragement of farming and
livestock rising. It will result in an increase in the rate of migration from village to city, and the risk
of wildlife extinction due to the destruction of wildlife by farmers. The correct and practical
management of the conflict in the first step requires the identification of its actual presence, type,
magnitude and severity. In this research, 200 questionnaires, was done by personal and face to face
interviews with farmers and livestock breeders of Mazandaran province within seven sub-districts
(including Kojour, Hezar jarib, Dodange, Chahar bagh, Tonekabon, Amol and Babol). The results
showed that 181 interviewees (90.5%) had experience of wildlife conflict and 19 people (9.5%) had
no conflict with wildlife. According to the findings, wild boar (Sus scrofa) was responsible for the
greatest destruction of agricultural products (91% rice, 95.9% cereal, 52.9% fruit tree and 86%
vegetables), and the wolf (Canis lupus) was responsible for the most attacks on cattle (cow 56.8%,
sheep 84.34% and goat 66.08%). The information obtained from this study about identifying
conflicting species can help in preventative measures to better manage these conflicts by focusing
on the type of species and products that are most vulnerable to destruction in the area.
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