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 Introduction: The recognition of the threats of the carnivores plays an important role in 

the protection of these species. Currently, one of the main threats to the leopard population 

in the north of Iran is leopard conflict with livestock and retaliatory killing by locals. 

Identifying conflict patterns will play an important role in Conservation planning of 

carnivores.  

Materials & Methods: In this study, local and nomadic rancher was used for this purposes 

in order to collect information using questionnaire method. Data collection during 2018 to 

2019 considering the seasonal and spatial indicators moreover presence or absence of 

shepherds and herding dogs in the time of leopard’s conflict was investigated. In order to 

analysis and classification of the data and the range of leopard conflict, cause of conflict 

was asked to distinguish of leopard’s share in the comparison of wolves and bears. the 

data and extent of the leopards conflict with wolves and bears the Couse of the conflict 

was asked to distinguish the leopard`s share of the other two carnivores.  

Result: According to the output, in the study area, the most conflict is caused by leopard. 

Seasonal variation has a very significant relationship with the location of conflict.  
Conclusion: Additionally, based on the results, vegetation type changes and elevation 

have direct effects on the level and time of leopard conflict with the livestock.  
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در مقایسه  با دام اهلی(Panthera pardus tulliana)  پلنگ بررسی عوامل موثر بر تعارض

  های هیرکانی نوشهرجنگلجثه خواران بزرگگوشتبا سایر 

 
 
 

 3، سعید قمی3، مهدی کیا2، زهرا شکوری*1پورفرید سلمان

  تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، گروه  1

 بهشتی، تهران، ایرانشهید فناوری زیستی، دانشگاه وعلوم، دانشکده علوم و زیست فناوری گیاهیگروه  2

 ایراننوشهر، ، مازندران ستیز طیاداره کل حفاظت مح شهرستان نوشهر، اداره محیط زیست ،یگان حفاظت 3

 چکیده  کلمات کلیدی 

 الگوی تعارض
 پرسشنامه

تغییرات فصلی تغییرات 
 پوشش گیاهیتیپ 

 ارتفاع 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

یکی از عوامل تهدید ها دارد. در حال حاضر در شمال ایران خواران، نقش مهمی در حفاظت گونهشناخت عوامل تهدید گوشت :مقدمه

های ریزیکشته شدن آن توسط دامداران است. شناسایی الگوهای تعارض، نقش مهمی در برنامه جمعیت پلنگ، تعارض آن با دام اهلی و اصلی

 خواران خواهد داشت. گوشت حفاظتی

آوری اطالعات روش پرسشنامه استفاده شد. جمعکننده از آوری اطالعات از دامداران بومی وکوچدر این مطالعه برای جمع ها:مواد و روش

های فصلی، مکانی، حضور یا عدم حضور چوپان و سگ گله در هنگام ایجاد تعارض با درنظر گرفتن شاخص 1398تا  1397 هایطی سال

رسیده شد تا سهم پلنگ ها و میزان تعارض پلنگ، گونه عامل تعارض پمنظور تحلیل و تفکیک دادهتوسط پلنگ مورد بررسی قرار گرفت. به

 ( تمیز داده شود.Canis lupus خرس وUrsus arctos  خوار دیگر )گرگاز دو گوشت

خواران با دام اهلی، پلنگ بوده است. تغییرات فصلی رابطه ترین تعارض ایجاد شده در منطقه توسط گوشتبراساس نتایج، عامل بیش نتایج:

  داری با مکان تعارض دارند. یبسیار معن

نشان دادند، تغییرات تیپ پوشش گیاهی و ارتفاع، تاثیر مستقیمی بر میزان و زمان تعارض پلنگ با دام چنین همنتایج  :گیری و بحثنتیجه

 اهلی دارد.
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 مقدمه

استفاده انسان  مورد وحش با منابعاولیه حیات پوشانی نیازهایهم       

نیا و شود )فرهادیها مییا خود انسان، سبب بروز تعارض بین آن

ای بر رشد جمعیت انسان، فشار فزایندهزمان با (. هم1398همکاران، 

آید. شناخت صحیح از روند و الگوهای خواران وارد میجمعیت گوشت

برداری تواند توانایی ما را در کاهش آن و مدیریت بهرهاین تعارض می

خواران را در جهانی که از منابع طبیعی افزایش دهد و بقای گوشت

شود، ای به نام انسان میل گونهطور روز افزون مغلوب نیازها و آماهب

(. در شرایط بروز تعارض 2010 و همکاران، Loveridgeتضمین نماید )

توان تنها با یک رویکرد به آن پاسخ میان انسان و حیات وحش نمی

داد، مدیریت تعارض نیازمند تلفیق رویکردهای مفهومی مختلفی است 

(Redpath ،2013 و همکاران.) آسیایی )انقراض شیر  از پسPanthera 

leo persica) ( و ببر خزرPanthera tigris virgata )عنوان ، پلنگ به

سان ایران در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت ترین گربهبزرگ

قرار گرفته است (EN) درطبقه در خطر انقراض  (IUCN)از طبیعت 

ترین زیستگاه بزرگ ایرانچنین (. هم1392نیا و همکاران، )فرهادی

 و همکاران، Kiabiشود )جمعیت پلنگ ایرانی در دنیا محسوب می

های های آن، تغذیه از الشه(. شکار غیرمجاز پلنگ و طعمه2002

ترین عوامل کاهش جمعیت ای از مهمگذاری و تلفات جادهمسموم، تله

(. این در صورتی 1395سان در ایران است )کرمی و همکاران، این گربه

 مرگ % 70 تقریباً (2016ن )و همکارا Saneiمطالعات است که طبق 

صورت غیرقانونی بوده است. در مناطقی که همیر پلنگ در کشور ب و

کنند، نزدیک با مناطق تحت حفاظت زندگی می تعامل در روستانشینان

. براساس (Conforti ،2003و  Azevedo) تواند جدی باشدتعارض می

حتی وقتی جانور متجاوز حذف ( 2008) و همکاران Robinsonمطالعه 

شود که شود، قلمرو آن به سرعت توسط چند جانور دیگر اشغال می

 Linnelتر شود. از طرفی طبق بررسی تواند منجر به تعارض بیشمی

های ( گونهWildlife Translocationجا کردن )جابه (1997) همکاران و

روش کاهش تعارض عنوان یک خوار عامل تعارض نیز، که بهگوشت

عنوان یک روش مدیریت تعارض ناموفق شدت بهشود، بهپیشنهاد می

میرد، به محل زندگی بر جا شده اغلب میبوده است. جانور جابه

گردد یا به عامل تعارض در منطقه جدید که رهاسازی شده است، می

. نبود اطالعات کافی در (2011 و همکاران، Athreyaشود )تبدیل می

مجاز، ای و شکار غیرمانند تصادفات جاده سانان،مرگ و میر گربه مورد

سانان در شمال کشور سبب و براساس روند تغییرات جمعیت گربه

مبهم بودن وضعیت این گونه با ارزش در استان مازندران شده است 

(. این در صورتی است که 1391سانان ایران، )نقشه راه حفاظت گربه

های اصلی پلنگ در کشور از زیستگاه عنوان یکیبههیرکانی  هایجنگل

(. برای ایجاد امنیت دائمی برای حیات 1388)ضیایی،  آیدحساب میبه

ها به وحش و حفظ زیستگاه، حل منصفانه تعارضات درون زیستگاه

ها های آندسته از مناطق که استفاده انسان از قابلیت ویژه در مورد آن

باشد، امری ضروری است دام( مجاز میدر حد معقول )نظیر چرای 

های سنتی در منطقه مطالعاتی و وجود دامداری(. 1393)مجنونیان، 

های طبیعی و وحش به عرصهاهلی و حیات های مشترک دامنیاز

خصوص هخواران، بجنگلی، سبب وارد آمدن خساراتی از جانب گوشت

لی، پس از حفظ اهکاهش تعارضات با دام پلنگ به دامداران شده است.

باشد )نقشه راه های حفاظتی پلنگ میطبیعی، جزو اولویت هایطعمه

رو شناسایی عوامل موثر بر (. از این1391سانان ایران، حفاظت گربه

تواند موثر باشد. تعارض با دام اهلی در کنترل و کاهش آن می میزان

جوامع محلی وابسته به  های مدیریتیروش وحش، طراحیدر امر حیات

وحش است که این مهم، اهداف کمک بزرگی در حفاظت از حیات

وحش را نیز تامین جانبی مهمی مانند کاهش بروز خسارات حیات

 .(Schaller ،2007) کندمی
 

 هامواد و روش

 (Hyrcanian Forests)های هیرکانیجنگل مطالعه: مورد منطقه       

با ( UNESCO ،2019)عنوان میراث طبیعی جهان، ثبت گردید که به

گونه پستاندار و  58و با وجود  میلیون سال 50تا  25قدمتی بین 

ای پهن برگ گونه درختی و درختچه 80همراه گونه پرنده به 180

صفت، منجر به تشکیل جوامع گوناگون و با ارزشی شده است )درویش

)ثبت در فهرست  کجورع در سایت مورد مطالعه واق (. منطقه1385

شده  های شمالی منطقه حفاظتمیراث طبیعی جهان( که در دامنه

(، به مساحت 1نوشهر )شکل مازندران شهرستان استان در مرکزی البرز

متر از سطح دریا واقع  2300تا  20ارتفاعی  هکتار و دامنه 42000

تحت حمایت  های جانوریمتراکم و گونه که دارای پوشش جنگلی شده

، (Capreolus capreolus) ، شوکا(Cervus elaphus maral) مرال مانند

باشد. مقدار متوسط بارش و دمای ای و گرگ میپلنگ، خرس قهوه

  گرادسانتی درجه 1/16°متر و میلی 1300 ترتیببه منطقه این در ساالنه

 .(2013 و همکاران،  (Rahimi است

 1398تا پاییز  1397بهار  از هاداده آوریجمع ها:داده آوریجمع       

منطقه مصاحبه  دامداران % 60از  بیش پرسشنامه از که در قالب شد انجام

ای برای ثبت و حضور عدد دوربین تله 3طور از تهیه گردید. همین

طلبانه استفاده شد و در مناطقی که احتمال صورت فرصتهها بگونه

بود به کمک محیطبانان با تجربه منطقه  ترهای نادر  بیشثبت گونه

ها دست آمده از دوربینهگذاشته شد و تمامی اطالعات ب کار و شناسایی

های هایی با تفکیک زمان، مکان و گونه، ثبت گردید. در پیمایشفرم در

خواران، از فرم ثبت نمایه استفاده میدانی برای بررسی حضور گوشت
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خواران ذاری و نقاط ثبت نمایه گوشتگشده است. تمامی نقاط دوربین

 ثبت و ذخیره شد. (GPS,Garmin Map64s)توسط یک دستگاه 

دست آمده از دامداران، وارد هطول مطالعه حاضر، اطالعات ب در       

روستا شد. اطالعات وارد شده به تفکیک   2010Excel افزارنرم

خوار، گوشت و نوع میزان تعارض نوع دام، تعداد دام، و بندی گردیدطبقه

گله و چوپان در کنار گله و میزان تلفات بر اثر وضعیت حضور سگ

واسطه قدمت شغل دامداری در بیماری مورد بررسی قرار گرفت. به

خواران، شناسایی میان روستاییان منطقه و داشتن تعارض با گوشت

 پایار عامل تعارض توسط الشه و نحوه شکار آن، ردخوگوشت

 گیرد.می الشه و مشاهده مستقیم صورت خوار در اطرافگوشت

آوری پس از جمع بررسی شده در مطالعه حاضر: فاکتورهای       

مانند تغییرات فصل، ارتفاع و تغییر تیپ  عوامل محیطی، اطالعات

اهلی تبدیل پلنگ با دام تعارض میزان ها برگیاهی و تاثیرات آن پوشش

 به نمودار و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پوشش گیاهی متراکم

متری ارتفاع در ضلع جنوبی و شمالی  2000جنگلی و تفاوت بیش از 

منطقه مورد مطالعه، مشخص شد موارد مذکور حضور و الگوهای 

 خواران را تحت تاثیر قرار داده است. تعارض گوشت

 

 تایجن
روستا در قسمت جنوبی  12روستا از  8در طول این مطالعه        

در بینی شده در قسمت شمالی، روستای پیش 6روستا از  4منطقه و 

دامدار  70دامدار مستقر در منطقه، 110روستا، و از  12مجموع 

مصاحبه شدند. کل حیوانات اهلی ازجمله گاو، گوسفند، بز، اسب، 

 2شکل ها در ارزیابی به تفیک و درصد فراوانی آنقاطر و سگ مورد 

 لحاظ فراوانی، گاو بوده است. منطقه بهدام غالب آمده است. 

تلفات، معادل  115از تعداد کل حیوانات اهلی پایش شده،        

نیمی از تلفات در سال گذشته ثبت شد بیش از ، در یک% 81/22

 شکل)است  خوارانگوشت توسط شدن کشته و شکار حیوانات اهلی،

3).  

از کل دام  % 3/1 سالطور میانگین در طی یکرسد، بهنظر میبه       

در روستاهای  روند که این عددخواران از بین میمناطق توسط گوشت

ترین درصد تلفات دام توسط بیش % 7/3و بندپی با  % 8/4کلیک با 

خود اختصاص خواران را در بین همه روستاهای پایش شده بهگوشت

ترین تعارض از روستای کلیک و روستای بندپی به داده است. بیش

ترین روستاها گزارش شده است. بیش برابر دیگر 8/2و  7/3ترتیب 

باشد که در بین خواران میدام در منطقه، تعارض با گوشت تلفاتعلت 

 43جثه منطقه )پلنگ، خرس و گرگ( پلنگ با خوار بزرگسه گوشت

خود اختصاص داده است ترین سهم را در ایجاد تعارض بهمورد بیش

 آمده است.  4شکل خوار در ایجاد تلفات در که سهم هر گوشت

 

 

 
 (UNESCO ،2019) موقعیت منطقه مطالعاتی :1شکل

 

 
 نمودار تعداد دام پایش شده به تفکیک گونه: 2شکل 

 

 

 
 مطالعه مورد منطقه در دام تلفات عوامل نمودار نسبت: 3شکل 
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غیر از گاو و سگ هیچ مورد دیگری گزارش از حمله پلنگ به       

در تعارضات با پلنگ سهم  % 22و  % 78ترتیب نشد که هر کدام به

علت رسد تعداد زیاد تلفات گاو توسط پلنگ بهنظر میاند. بهداشته

 های طبیعی ها بدون چوپان در عرصهفراوانی و رها کردن دام

علت حضور چوپان و سگ در کنار گله گوسفند چنین بهباشد. هممی

کند زیرا هیچ ها اجتناب میو بز )دام سبک(، پلنگ از شکار آن

 دست نیامد.هاطالعاتی مبنی بر تعارض پلنگ با گوسفند یا بز ب

پلنگ از گاو و سگ اهلی در طی سال با  های شکار و تغذیهالگو

ها تغییر کرده و روند یکسانی را دنبال جایی دامتغییرات فصلی و جابه

 ارتفاعی بازه در مطالعه، مورد منطقه قسمت ترینجنوبی کند. درنمی

 کامالً متراکم جنگل از گیاهی پوشش تیپ متر، 1500 تا متر 1200

های گرم سال که دامداران به ییالقات در ماه .کندمی تغییر مرتعی به

در مجموع  % 5/38و  % 5/61ترتیب اند، پلنگ وگرگ بهکوچ کرده

طور دامداران تمامی نیمه سرد باشند. همینعامل ایجاد تعارض می

متر )جنگلی متراکم( سپری 1200تر از سال را در ارتفاع پایین

 عامل متر 1200 از ترکم ارتفاع در که است درصورتی کنند. اینمی

ماه تا  از خرداد .است بوده پلنگ شده، ایجاد تعارضات از %100

ها به ارتفاعات، هیچ تعارضی از پلنگ دلیل کوچ اکثریت دامماه بهمهر

. (5شکل دست نیامد )همتر ب 1200تر با دام اهلی در ارتفاع پایین

مورد تعارض  15مل این درصورتی است که در همین بازه زمانی، عا

نشانگر رابطه  ،5شکل  متر پلنگ بوده است. 1200در ارتفاع بیش از 

های مختلف ارتفاع و فصل با میزان تعارض پلنگ با دام اهلی در ماه

متر است که بر این اساس  1200تر از تر و کمسال در ارتفاع بیش

در فصول گرم سال و حضور دام اهلی در ییالق  توان گفت تقریباًمی

متر  1200تر از میزان تعارض پلنگ با دام اهلی در ارتفاع بیش

یابد. در فصول سرد سال و حضور دام اهلی در قشالق افزایش می

متر، افزایش  1200 تر ازمیزان تعارض پلنگ با دام اهلی در ارتفاع کم

که ارتفاع  کلیکهمن در روستای های دی و بیافته است. البته در ماه

متر دارد اطالعاتی مبنی بر تعارض پلنگ با دام اهلی  1200بیش از 

تواند کوچ نکردن بعضی از دامداران آمده است که علت آن می دستهب

دست آمده از هطبق نتایج ب تر باشد.آن روستا به ارتفاعات پایین

خواران تعارض گوشتترین علت ها، دامداران منطقه، اصلیپرسشنامه

دامداران . (6شکل دانند. )های طبیعی میبا دام اهلی را کمبود طعمه

خواران پیشنهاد با گوشت تعارض و کنترل مقابله راهکارهایی برای بومی

 فعلی راهکار تنها میدانی هایبررسی براساس. (7شکل اند )کرده

 خواران،گوشت با تعارض ایجاد از پیشگیری و کنترل برای دامداران

 هایزیستگاه در دام هایگله کنار در چوپان حضور و سگ از استفاده

همراه گله نبوده از تعارضات پلنگ، سگ به%  44در . باشدمی طبیعی

تعارض پلنگ در حضور چوپان  چنین هیچ اطالعاتی مبنی براست. هم

این درصورتی است که در زمان حمله گرگ به دام  دست نیامد.هب

 چوپان حضور داشته است.%  78سگ گله و %  52اهلی، 

 

 
 خواران عامل تعارض با دام اهلیتفکیک گوشتنمودار درصد : 4شکل 

 

 

 
 نمودار رابطه ارتفاع و فصل با میزان تعارض پلنگ و دام اهلی: 5شکل 

 

 

 خواران به دام اهلی از دیدگاه دامداراننمودار علت حمله گوشت: 6شکل 
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  حثب

ترین نمود خواران بزرگ به انسان و دام اهلی، جدیحمله گوشت       

علت غالبیت به .(Madden ،2004) تعارض انسان وحیات وحش است

شغل دامداری سنتی در روستاهای اطراف منطقه مورد مطالعه، 

سنگینی به خوارانی مانند پلنگ و گرگ سبب بروز خسارات گوشت

خواران (. اگر حمله گوشت1391اند )عبدالهی و همکاران، ها شدهآن

اهلی براساس برنامه کارآمد مدیریت نشود، هم سبب به انسان یا دام

ادامه خسارت اقتصادی و مادی قابل توجه بر انسان و هم سبب به 

علت هخواران، بویژه گوشتوحش منطقه بهخطر افتادن گونه حیات

 (. از1391شود )احمدی و همکاران، ها میجویانه انسانتالفی اقدام

 ترینمهم از یکی تعارض دالیل و میزان بررسی به مطالعه این در رواین

 دستبه نتایج. پرداخته شده است ایرانی، پلنگ منطقه، خوارانگوشت

 مدیریتی اقدامات تا کرد خواهد کمک مدیران به شک بدون آمده

های طی بررسی .نمایند اتخاذ را میدانی و علمی مستندات برپایه

های هیرکانی، کشتن ( در محدوده جنگل1394قدیریان و رئیسی )

جانور حمله کننده اولین روش پیشنهادی دامداران محلی بوده است. 

که در ( 2015) و همکاران Babrgirهای طور طبق بررسیهمین

درصد  80دارد که درفک استان گیالن صورت گرفته، حاکی از آن 

درصد از کشتن با مجوز و  45دهندگان، پلنگ را آفت و از پاسخ

براساس اطالعاتی  که درصورتی است این کردند.می حمایت پلنگ حذف

مصاحبه  % 20تر از آوری شد، کمکه از دامداران در این مطالعه جمع

اند. براساس نتایج این خوار بودهشوندگان، خواهان کشتن گوشت

پژوهش راهکار پیشنهادی مصاحبه شوندگان، پس از جبران خسارت 

خوار های طبیعی، از حذف گوشتتوسط ادارات مربوطه و حفظ طعمه

رسد در صورت تداوم نظر میاند. بهعنوان سومین راهکار یاد کردههب

بیمه جامع پلنگ توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای جبران 

تر ده به مردم محلی از جانب پلنگ، کمخسارت جانی و مالی وارد ش

نیا و همکاران، )فرهادیجویانه را اتخاذ نماید دامداری رفتار تالفی

رسد در صورت عدم جبران خسارت وارده از سوی نظر می(. به1398

خواران، دامداران منطقه را برای کاهش خسارات وارده، مجبور گوشت

خواران ذف غیرقانونی گوشتچون حخواهد کرد که از راهکارهایی هم

 تواندمی خوارگوشت جانور حذف درصورتی است که این کنند. استفاده

طی  .(2008 همکاران، و Robinson) شود تعارض افزایش منجر به

( که براساس میزان خسارات 1391های عبدالهی و همکاران )بررسی

 گراز وارده از جانب حیات وحش بر انسان در کشور انجام شد، پس از

(Sus scrofa)گرگ، خرس و تشی ، (Hystrix indica) پلنگ در رتبه ،

غالبیت شغل دامداری نسبت به کشاورزی و پنجم قرار دارد. اما 

که خسارات وارده از سوی جاباغداری در منطقه مورد مطالعه و از آن

شود، سبب شده خواران موجب هزینه مالی و کشتن دام میگوشت

خصوص هب خواران،گوشت جانب منطقه از به دامدارانوارده  خسارات که

های ذکر شده تر از سایر گونهتر و جدیمراتب بیشپلنگ و گرگ به

در استان اصفهان،  (1397) های بهمنش و همکارانطبق بررسی باشد.

برابر خسارات ناشی از حمالت  5/2خسارات دام اهلی ناشی از بیماری 

ر صورتی است که تلفات ناشی از حمله باشد، این دخواران میگوشت

تر از تلفات برابر بیش 4/3خواران در منطقه مورد بررسی، گوشت

( 1392طبق مطالعات تقدیسی و همکاران )باشد. ناشی از بیماری می

 ،(Ovis orientalis) ترتیب قوچ و میشترین طعمه پلنگ بهمطلوب

در صورتی است که باشد این می (Capra aegagrus) گراز، کل و بز

تابع محیط زندگی  مثل پلنگ، خوارهای گوشتگونه غذایی رژیم تعیین

در منطقه مورد مطالعه، هیچ آثاری مبنی  (.Bekoff، 1984هاست )آن

همین علت پس از دست نیامد، بههبر حضور قوچ و میش و کل و بز ب

غذایی پلنگ  جزو رژیم توانندمرال می و شوکا مانند هاییگراز، گونه

تواند تعارض با دام اهلی را تشدید ها میو کاهش آن محسوب شوند

 بوده، بهار فصل در ایران در اهلی دام به گرگ حمله ترینبیش کند.

 (، و1394همکاران ) و ایزوارهحسینی (،1397) همکاران و بهمنش

 پائیز اوایل و تابستان اواخر در اهلی دام به خرس حمالت ترینبیش

 است درصورتی . این(1397همکاران،  و مددی ؛1393نظامی، ) است

 ماه آذر تا شهریور از سال، طول در پلنگ تعارضات کل از % 65 که

 از اهلی هایدام کوچ و فصل تغییر با احتماالً. است شده گزارش

 پلنگ تعارض ناگهانی افزایش سبب دست،پایین ارتفاعات به ییالق

 هایدوربین از آمده دستهب تصاویر با. است شده سال از بازه این در

 در گرگ حضور ترینبیش تعارض، الگوهای و هانمایه ثبت ای،تله

 جنگلی -مرتعی پوشش که متر،1200 از بیش ارتفاع با مناطقی

 با غالباً نیز ارتفاع با خرس حضور تغییرات. است شده اند، ثبتداشته

 ارتفاعات در گرم فصل در غالباً که صورت بدان است، فصلی تغییرات

 
 نمودار راهکارهای دامداران خسارت دیده برای کنترل تعارض: 7شکل 
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 دهدمی ترجیح را دستپائین ارتفاعات سرد، فصل در و باالدست

 کاهش با(. 1397همکاران،  و کوچالی ؛1396همکاران،  و نظامی)

 هیچ متراکم، جنگلی به مرتعی از گیاهی پوشش تیپ تغییر و ارتفاع

 شده ثبت تعارضات تمام. است نیامده دستبه گرگ حضور از ثبتی

 توسط متر،1200نزدیک   متر تا 20ارتفاع  با جنگلی مناطق در

است. اگرچه حذف کامل تلفات دام و تعارض با  داده رخ پلنگ

 و Linnelطبق مطالعات  نیز پذیر نیست، وخواران امکانگوشت

 راهکارهای از یکی تعارض، عامل جانور جاییجابه (1997) همکاران

توان با در پیش است، اما می تعارضات مدیریت در خورده شکست

 گرفتن رویکردهای پیشگیری و مدیریت، تعارض را کاهش داد

(Dickman ،2010) از طرفی شناسایی نواحی که دارای پتانسیل .

خواران با انسان باشد و تمرکز باالیی در بروز تعارضات جدی گوشت

صورت راهکاری در هتواند باقدامات پیشگیرانه بر این مناطق، می

  .(2014، و همکاران Behdarvand)آینده مورد توجه قرار گیرد 

 حضور -1راهکارهای پیشنهادی در این خصوص عبارتند از:        

 در خصوصهب اهلی، دام گله کنار در چوپان و سگ گله آموزش دیده

 و پلنگ تعارض میزان ترینبیش که پاییز اواسط تا تابستان اواخر

افزایش  -2 .رسدمی نظربه ضروری دهد،می رخ اهلی دام با خرس

در مناطق،  طبیعی هایطعمه جمعیت افزایش منظوربه فیزیکی حفاظت

 که کاهش تعارض گوشتخواران با دام اهلی را در پی خواهد داشت.

طبیعی  هایعرصه در هایشاندام مدیریت برای آموزش دامداران -3

 استاندارد که قابل دسترس برای گوشتها در شرایط داری آننگه و

 هایی ایمن.خواران نباشد، مانند استفاده از حصار مناسب یا مکان

 تعارض کاهش راهکارهای از یکی تواندمی گله کنار حضور االغ در -4

 برابر در اهلی هایدام سایر از طبیعی طورهب شود زیرا گرفته درنظر

 از یکهیچ مورد مطالعه، است. در منطقه ترهوشیار خوارانگوشت

 نداشته حضور گله کنار در االغ پلنگ، توسط شده ایجاد تعارضات

افتد از های طبیعی اتفاق میترین تعارض در عرصهبیش -5 است.

های صنعتی، های سنتی به دامدارایهمین رو تغییر ماهیت دامدارای

با تواند راه حل اساسی و قطعی برای کاهش تعارض دام اهلی می

داشتن بیمه برای دامداران  -6 خواران منطقه پیشنهاد شود.گوشت

 افزایش -7 .بکاهد دامداران به وارده خسارت شدت از تواندمی

 ظرفیت از خارج دام تعداد افزایش سبب مجوز، بدون هایدامداری

منابع طبیعی و  بررسی بازرسان نیازمند که است شده منطقه برد

 باشد.محیط زیست می

 

 

 

 تشکر و قدردانی
 هایکمک بدون که نظامی، باقر دکتر آقای جناب ازنویسندگان        

 اینها، و راهکار پیشنهادات ارائه و مقاله بازنگریدر  شاندریغبی

. سپاس از جناب دن، نهایت سپاس را داربودمی نیافتنی دست مسیر

های اولیه این نیا بابت راهنماییآقای دکتر محمدصادق فرهادی

 رحمان آقایان خصوصهب منطقه محیطبانان از طورهمینپژوهش. 

 در همراهی دلیلبه جهاندار داود و کرد هادی قادری، مهدی اسحاقی،

 و تشکر کمال اطالعات، آوریجمع در کمک و میدانی بازدیدهای

 .آیدمی عملبه قدردانی
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