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چکیده
گرگ  Canis lupusدر ایران بهواسطه طعمهخواری از داماهلی ،از دیرباز در تعارض با دامداران سنتی قرار داشتهاست .از اینرو
نگرانیهایی نسبت به پیامدهای منفی این تقابل بر بقای بلندمدت جمعیتهای گرگ در کشور وجود دارد .مطالعه حاضر در فاصله مهر
 8811تا خردادماه  8831با هدف ارزیابی تعامل گرگ و مردم محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران انجام گرفت .بهمنظور ارزیابی
نگرش مردم محلی نسبت به گرگ و بررسی خسارتهای ناشی از این گوشتخوار ،بهکمک پرسشنامههای تخصصی با  811نفر از
ساکنان مصاحبه شد .سپس این دادهها با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سرگینهای جمعآوریشده گرگ از منطقه مورد مطالعه ،مقایسه
شد %38 .افراد مصاحبهشده ،تجربه حمله گرگ به دامهای خود را در فاصله این مطالعه داشتند .با وجود آنکه  %93دامداران
شرکتکننده در این مطالعه ،گرگ را دشمن اصلی دام خود میدانستند؛ مجموع ضرر نقدی واردآمده از سایر عوامل (مانند بیماری و
حوادث) به دام آنها بیش از  8/9برابر تلفات ناشی از حمالت گرگ بود .همچنین تجزیه و تحلیل  01سرگین گرگ نشان داد که غذای
اصلی گرگهای پناهگاه حیات وحش انگوران در بازه این مطالعه ،گراز  %38/8( Sus scrofaزیتوده مصرفی) بودهاست .بقایای دام
اهلی نیز در سرگینها قابل توجه بود ( %84/4زیتوده مصرفی) .در مجموع به نظر میرسد که تعارضگرگ با مردم محلی ساکن در
پناهگاه حیات وحش انگوران در سطح بحرانی قرار نداشتهاست .با اینوجود ،باید اقدامات مدیریتی در جهت کاهش تنش دامداران با
گرگ در نظر قرار گیرد.
کلمات کلیدی :گرگ خاکستري ،رژیم غذایي ،تجزیه و تحلیل سرگین ،طعمهخواري از دام اهلي ،تعامل انسان و گرگ
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

fhosseini806@gmail.com
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طعمهخواری گرگ ( )Canis lupusاز دام اهلی و اثر آن بر نگرش و اقتصاد...

مقدمه
تعارض ميان گوشتخواران و انسان ،بهويژه در نتيجه
طعمهخواری از دام اهلي ،منجر به کاهش يا حتي نابودی
بسياری از جمعيتهای گوشتخواران شدهاست ( Woodroffeو
همکاران2002 ،؛  Musianiو همکاران2002 ،؛  Trevesو همکاران،
 .)2002يکي از بارزترين اين نمونهها گرگ خاکستری ( Canis
 )lupusاست .طعمهخواری گرگها از دام اهلي در سرتاسر
محدوده پراکنش اين گونه رخ ميدهد که محرک اصلي کشتار
گرگها بهشمار ميرود ( Mechو 2002 ،Boitani؛  Ciucciو
 .)8991 ،Boitaniدر ايران نيز بهنظر ميرسد که بهدنبال کاهش
چشمگير جمعيت سمداران وحشي در سه دهه گذشته (ضيايي،
 ،)8211گزارشهای حمله گرگ به دام اهلي روند رو به رشدی
داشتهاست که موجب تنفر بيشتر دامداران شدهاست (Hosseini-
 Zavareiو همکاران2082 ،؛ احمدی و همکاران .)8298 ،اين
روند باعث افزايش تعارضهای دامداران و گرگ و بهدنبال آن
کاهش يا نابودی جمعيت گرگ در بسياری از مناطق شدهاست
(ضيايي.)8211 ،
نگرش عمومي ساکنان يک منطقه نسبت به حضور
گوشتخواران ،به شکل معنيداری در نحوه برخورد آنان با
تعارضهای احتمالي گونه تاثيرگذار است .تا اواخر قرن بيستم،
نگرش عمومي نسبت به گرگ بسيار منفي بود (.)2009 ،Bath
با اينحال پژوهشهای جديدتر بهويژه در اروپا ،نشاندهنده
ناهمگوني اين نگرش هستند .گروهي اين گوشتخوار را نماد
وحش و در نتيجه يک ميراث طبيعي ميپندارند ،گروهي
بيتفاوت بوده و گروهي ديگر به تقابل و دشمني با گرگ
ميپردازند ( Majicو 2080 ،Bath؛  .)2009 ،Bathاين نگرش
عمومي که گرگ دشمن اصلي دامهای اهلي است ،باعث حذف
قانوني و يا غيرقانوني گرگها از برخي زيستگاهها شدهاست
( Woodroffeو همکاران2002 ،؛  Frittsو همکاران.)2002 ،
خسارتهای ناشي از طعمهخواری گرگ از دام اهلي ميتواند
بسيار چشمگير باشد .برای نمونه ،تخمينزده ميشود که ساليانه
بيش از 80هزار دام اهلي در نتيجه حمله گرگها در اروپا تلف
ميشوند که خسارتي در حدود  1تا  9ميليون يورو بهبار ميآورد
( .)2000 ،Boitaniدر مقياس کوچکتر ،ممکن است اين ضررهای
اقتصادی در زيستگاههای با تعارض باال حتي شديدتر باشند.
 Oakleafو همکاران ( )2002دريافتند که بهازای هر گوساله
گرگزده که دامداران آيداهو کشف ميکنند 1 ،گوساله تلفشده
ديگر ناديده باقي ميمانند .با اينحال ،خطای باال در شناسايي
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گونه مهاجم ،ارائه گزارشهای گاه غيرواقعي و عوامل اثرگذار
مکاني و زماني خاص زيستگاه ( Breckو همکاران2088 ،؛
 Ciucciو  ،)8991 ،Boitaniنياز به ارزيابيهای موردی را
پررنگتر ميسازد.
در زيستگاههايي که جمعيت مناسب و پايداری از
چهارپايان وحشي وجود دارد ،دام اهلي بخش اندکي از رژيم
غذايي گرگها را تشکيل ميدهد ( Nowakو همکاران2002 ،؛
 Jethvaو  .)2002 ،Jhalaولي تخريب زيستگاه و کاهش منابع
غذايي ميتواند گرگها را به رقابت با انسان و افزايش
طعمهخواری از دامهای اهلي سوق دهد ( Mechو ،Boitani
 .)2002دادههای علمي موجود از رفتار شکارگری گرگها در
ايران و طعمهخواری از دام اهلي ،محدود به دو مطالعه از مرکز
ايران ميشود ( Touraniو همکاران2082 ،؛ Hosseini-Zavarei
و همکاران .)2082 ،بديهي است که پژوهشهای بيشتری برای
شناخت عادات غذايي گرگ و تاثير آن بر تعامل اين گوشتخوار
با مردم محلي همزيست در زيستگاه آن نياز است.
برهمين اساس پژوهشي با هدف سنجش نگرش مردم محلي
نسبت به گرگ و تاثير اقتصادی اين گوشتخوار بر معيشت اين
جوامع انساني انجام پذيرفت .يافتههای اين پژوهش ميتواند
دانش بوم شناسي را از تعامل گرگ و مردم محلي افزايش دهد.
همچنين اين نتايج ،کارکردی حياتي در برنامهريزی حفاظتي با
هدف برقراری همزيستي ميان گرگ و انسان خواهد داشت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :پناهگاه حيات وحش انگوران در
استان زنجان با مساحت تقريبي  291کيلومتر مربع ،در شمال
غرب استان زنجان (' 23° 29تا ' 23° 22طول جغرافيايي و
' 21° 22تا ' 21° 21عرض جغرافيايي) يکي از زيستگاههای
شناختهشده گرگ در غرب کشور است (جعفرزاده و همکاران،
( )8290شکل  .)8اقليم انگوران معتدل نيمهخشک بهشمار
ميرود که حاصل ميانگين بارش ساالنه  200ميليمتر و دمای
متوسط ساليانه حدود  80درجه سلسيوس است (درويشصفت،
 .)8212گونههای گياهي غالب منطقه شامل ،Astragalus spp.
 Festuca spp.و گياهان کشاورزی است .عالوه بر گرگ ،از
پستاندارن مهم انگوران ميتوان به قوچ و ميش،Ovis orientalis
بز و پازن  ،Capra aegagrusسياهگوش  ،Lynx lynxو کفتار
 Hyeana hyeanaاشاره کرد (جعفرزاده و همکاران.)8290 ،
وجود روستاهای متعدد داخل و پيرامون اين منطقه
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که دامداری از منابع درآمد اصلي ساکنان آنها است و
گزارشهای پراکنده ولي قابل توجه حمله گرگ به دامهای اهلي
(جعفرزاده و همکاران ،)8290 ،انگوران را به گزينه مناسبي
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برای ارزيابي تعامل گرگ و انسان بدل ميسازد .الزم به ذکر
است تمرکز اين پژوهش بر منطقه امن قرهبوق در پناهگاه
حيات وحش انگوران بود (شکل .)8

شکل  :1نقشه موقعيت منطقه امن قرهبوق (محدوده سياهرنگ) و  5روستاي مورد مطالعه در پناهگاه حيات وحش انگوران ،استان زنجان

روش کار :با توجه به اهداف مطالعه ،ترکيبي از روش
ارزيابي تعامل بهکمک پرسشنامههای سيستماتيک و تجزيه و
تحليل سرگين گرگ مورد استفاده و سپس مقايسه قرار گرفت:
الف .ارزيابي نگرش مردم محلي :بهمنظور ايجاد يک
رويکرد جامع مديريتي ،ميبايست نظر مردم محلي بهعنوان
جزيي از يک اکوسيستم درنظر گرفته شود (.)2080 ،Paterson
برای اين منظور پنج روستای اکيزقشالق ،طومارخانلو،
بلندپرچين ،انگوران و بهستان که در مجاورت محدوده امن قره
بوق قرار دارند (شکل  ،)8بهعنوان جوامع هدف اين مطالعه
انتخاب شدند .جمعيت اين روستاها از ( 20اکيزقشالق) تا
 8220نفر (انگوران) متغير است و بيشترين تعامل را با منطقه
امن پناهگاه حيات وحش انگوران دارند (جعفرزاده و همکاران،
 .)8290براساس پژوهش  Hosseini-Zavareiو همکاران (،)2082
پرسشنامهای تخصصي برای مصاحبه با اهالي اين روستاها
طراحي شد .پس از انجام هماهنگيهای الزم ،در خرداد 8219
مصاحبههای تصادفي از مردم محلي جوامع هدف انجام شد .در
مصاحبهها هر فرد نماينده يک خانوار بود و پرسشها از مردان
پرسيده شد که در اين جوامع ،معموالً وظيفه نگهداری از

دامهای اهلي را برعهده دارند .پرسشها با محوريت جمعآوری
مشاهدات مستقيم گرگ يا الشه آن و خسارات وارده بر
داممصاحبهشونده (توسط گوشتخواران ،بيماری ،حوادث و
غيره) در فاصله دو سال گذشته ،و ارزيابي نگرش مصاحبه
شوندگان نسبت به گرگ در منطقه بود .برای هر گزارش
خسارت ،گونه ،سن و جنسيت دام ،زمان و مکان حادثه ،و تعداد
گرگهای مشاهده شده (درصورتيکه تلفات ناشي از
طعمهخواری باشد) ثبت شد .در پايان نتايج پرسشنامهها در
قالب يک بانک اطالعات وارد نرمافزار  SPSS 81شد و مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
ب .تجزيه و تحليل سرگين :رايجترين روش برای
شناسايي رژيم غذايي طعمهخواران ،تجزيه و تحليل سرگين يا
مدفوع است ( Klareو همکاران .)2088 ،مزيت اين روش در آن
است که سرگين گوشتخواران بهراحتي قابل جمعآوری است و
تشخيص طعمههای مصرف شده از روی مو ،استخوان و پرهای
موجود در سرگين امکانپذير است ( Reynoldsو ،Aebischer
8998؛  .)8912 ،Putmanهمچنين بهوسيله روش تجزيه و
تحليل سرگينها ميتوان فراواني حضور و ميزان اهميت هر
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طعمه را تخمين زد ( Klareو همکاران2088 ،؛  Reynoldsو
.)8998 ،Aebischer
برای جمعآوری سرگينهای گرگ ،در  82بازديد 2-2
روزه از مهر  8211تا خرداد  8290ترانسکتهای پياده به
صورت تصادفي در مسيرهايي که بيشترين احتمال استفاده
جانوران ميرفت (مسيرهای خاکي طبيعي يا انسانساخت)
انجام شد .تمرکز اين ترانسکتها در داخل مرزهای منطقه امن
قرهبوق بود ،ولي برخي محدودههای اطراف نيز مورد پايش قرار
گرفت .با توجه به توپوگرافي منطقه امن که شامل مجموعهای از
درهها و آبراههای فرعي است که به رودخانه انگورانچای منتهي
ميشوند ،بيشترين پايش در اين مسيرها انجام گرفت .با توجه
بهحضور گوشتخواران بزرگ ديگر در اين منطقه ،جمعآوری و
ثبت سرگينهای گرگ نيازمند دقت بااليي بود .در اين مطالعه
با رويکردی محتاطانه ،تنها سرگينهای فاقد ظاهر قطعهقطعه
( )2002 ،Chameبا حداکثر قطر بيش از  20ميليمتر که در
محلهای راندهوو( 8محل خاک برهمزدگي گرگها) يا روی
بوتهها يافتشدند ،جمعآوری شدند ( Reedو همکاران2003 ،؛
 Juarezو 2002 ،Marinho-Filho؛) .برای هر سرگين ،تاريخ و
موقعيت جغرافيايي مخصوص يادداشت گرديد و سپس هر نمونه
جداگانه درون کيسه يکبار مصرف به آزمايشگاه انتقال يافتند.
در آزمايشگاه سرگينها بهصورت جداگانه در داخل يک توری
مشبک با منفذ يک ميليمتر و زير فشار آب شسته شدند.
استخوان ،پر ،ناخن ،موها و ساير اجزای باقيمانده در سرگين
جانور بر روی سطحي صاف بهمدت يک روز قرار داده شد تا
خشک شوند .از هر سرگين  20نمونه مو بهصورت تصادفي برای
شناسايي طعمههای پستاندار انتخاب گرديد .اين نمونهها به
صورت ماکروسکوپي و ميکروسکوپي با کليدهای تهيه شده
(سپاسي و فالحتکار8212 ،؛ De Marinisو )2003 ،Asprea
مقايسه شدند .ساير اجزای غذايي برای شناسايي حضور پرندگان
و خزندگان مورد استفاده قرار گرفت.
روشهای کيفي تحليل براساس  Reynoldsو Aebischer
( )8998شامل :بسامد ( 2تعداد دفعات حضور يک جزء غذايي
به عنوان درصدی از همه سرگينهای تحليلشده) و درصد
حضور 2طعمهها (تعداد دفعات حضور يک جزء غذايي بهعنوان
درصدی از همه اجزای غذايي يافتشده) در سرگين ،محاسبه
شد.
1

Rendezvous
Frequency of occurrence
3
Percentage of occurrence
2
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در روشهای کيفي ،نسبت و سهم طعمههای کوچکتر خورده
شده نسبت به طعمههای بزرگتر مصرف شده بيش از اندازه
واقعيشان نشان داده ميشود ( Reynoldsو ،Aebischer
 .)8998برای اصالح اين خطا ،زیتوده طعمه مصرفي نيز به
عنوان يک روش کمي در تجزيه و تحليل نتايج استفاده شد.
زیتوده طعمه مصرفي از مدلJethva( Y=0/0812X+0/281 :
و 2002 ،Jhala؛  Floydو همکاران )8911 ،محاسبه شد که در
آن  Yزیتوده هضمشده به ازای هر سرگين و  Xوزن هر طعمه
مي باشد .وزن طعمه مصرفي براساس ميانگين وزن افراد جوان
در هر دو جنس نر و ماده محاسبه شد ( Hosseini-Zavareiو
همکاران .)2082 ،مطالعات گذشته نشان داده است که فشار
شکارگری بر افراد طبقه سني جوان در باالترين سطح قرار دارد
( Jedrzejewskiو همکاران.)2000 ،

نتایج
الف .ارزيابي نگرش مردم محلي :در اين مصاحبه با
 800نفر از اهالي پنج روستای هدف مصاحبه شد که حدود ًا
معادل ( %22/3بازه  83تا  )%10کل خانوارهای ساکن در
روستاهای محل مصاحبه بودند .ميانگين سن افراد مصاحبه
شده 20 ،سال ( ،SE=8/1بازه  82تا  12سال) بود .شغل بيشتر
مصاحبهشوندگان دامداری بود ( %12 .)%22دامداران در مشاغل
دومي نيز فعاليت داشتند .بيشترين درصد دام اهلي موجود در
روستاهای هدف با  %18متعلق به گوسفند بود و پس از آن ،بز
با  %82و گاو با  %2قرار داشتند .همچنين دامداران مصاحبهشده
در مجموع  803سگ داشتند که متوسط تعداد سگ به ازای هر
گله  8/9بود.
از ميان  800دامدار مصاحبه شده %32 ،آنها در طول دو
سال گذشته تجربه حمله (موفقيتآميز منجر به تلفات دام يا
ناموفق) گرگ را داشتند .از مجموع  31حمله صورت گرفته،
 %22/2ناموفق بودند ( .)n=82ولي  22حمله ديگر منجر به از
بين رفتن حداقل يک دام اهلي شده بود .غير از دو حمله به
ماکيان خانگي و دو حمله به گاو اهلي ،طعمه اصلي گرگها در
اين حمالت گوسفند ( )%19/2و بقيه بز بوده است ،البته اين
رقم براساس تلفاتي است که دامدار خسارتديده نوع دام اهلي
از بين رفته را به ياد داشت .بهطور ميانگين در هر حمله
موفقيتآميز 2/9 ،دام اهلي ( )SE=0/2توسط گرگها از بين
رفته بود .بيشتر حمالت از اوايل بهار تا اواسط تابستان رخ داده
بود ( ،%12شکل  .)2با احتساب ميانگين قيمت

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 220202000ريال برای خريد هر گوسفند زنده و 1102000
ريال برای هر بز زنده در زمان اين مطالعه (براساس اظهار
دامداران مصاحبه شده) ،ميزان نقدی خسارت گرگها به
دامداران شرکتکننده در اين مطالعه در مجموع معادل

سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

 21222002000ريال برای سالهای  8211و  8219محاسبه
شد .اين مبلغ معادل حدود سيصد ميليون ريال به ازای هر گله
گرگزده در سال است.

شکل  :2نمودار توزيع فصلي گزارشهاي حمله گرگ به دام اهلي در روستاهاي هدف اين مطالعه ،پناهگاه حيات وحش انگوران

تعداد دفعات حمله گرگها به دستههای بزرگ (بيش از
 20راس دام) ( %82 ،)n=20بيش از تعداد دفعات حمله به
دستههای کوچکتر ( )n=22بود .در دستههای بزرگتر ،گرگها
بهطور ميانگين  )SE=8/2( 3/2دام در هر حمله از پای درآورده

بودند .در گلههای کوچکتر بهطور ميانگين تنها )SE=0/3( 2/2
دام در هر حمله گرگ از بين رفته بود.

شکل  :3نمودار فراواني نظر مصاحبهشوندگان نسبت به گرگ در روستاهاي اين مطالعه ،پناهگاه حيات وحش انگوران
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سرگينها حاوی  28اجزای غذايي مختلف ،با ميانگين 2/02
جزء غذايي در هر سرگين بود .در هفت سرگين ( )%22بقايای
بيش از يک طعمه يافت شد و هيچ سرگيني که حاوی بيش از
دو طعمه باشد يافت نشد.
به استثنای اجزای غذايي غيرخوراکي و مواد گياهي،
 %28/2از طعمههای مصرفشده ،متوسط بودند .گرگها به
صورت معنيداری طعمههای متوسط را مصرف کرده بودند
( )x2=22/38, df=1, P=0/000ولي تفاوت معنيداری بين
اجزای غذايي متوسط وجود نداشت (, df=2, P=0/808
 .)x2=3/22در ميان اجزای غذايي متوسط %18/2 ،متعلق به
گونههای وحشي و بقيه دام اهلي بود (df=8, P=0/020
 .)x2=2/12,بهطور کلي سمداران وحشي از لحاظ زیتوده
مصرفي با  ،%99/1غذای اصلي گرگها را در انگوران تشکيل
ميدهد .گراز ( )%38/2مهمترين گونه مصرفي توسط گرگها در
انگوران است (جدول .)2

طي سالهای مورد مطالعه ( 8211و  211 ،)8219راس
دام بهداليلي غير از حمله گرگها (شامل بيماری ،حوادث و
غيره) تلف شدهاند که در مجموع خسارتي بالغ بر
 8222922002000ريال به دامداران مصاحبهشده وارد شدهاست.
در نتيجه ميانگين خسارت غير گرگزدگي بهازای هر گله
معادل  922202000ريال در هر سال بود .اين رقم حدود سه
برابر خسارت مستقيم واردآمده از سوی گرگها است.
 %30مصاحبهشوندگان گرگ را يا اصالً دوست نداشتند و
يا دوست نداشتند (شکل  .)2در مجموع ،دامداران مصاحبهشده
بر اين اعتقاد بودند که گرگها دشمن اصلي دامهايشان هستند.
ب .بررسي رژيم غذايي گرگ :با توجه به شرايط
محافظهکارانه در نظر گرفتهشده در اين مطالعه ،در نهايت 20
سرگين گرگ از منطقه امن پناهگاه حيات وحش انگوران
(قرهبوق؛ شکل  )8جمعآوری شد و مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت .براساس سرگينهای جمعآوریشده ،غذای اصلي گرگها
در اين منطقه ،گراز با بسامد حضور  %22بود و پس از آن دام
اهلي ( )%82/3و قوچ و ميش ( )%82/2قرار داشت (جدول .)8

جدول  :1ترکيب رژيم غذايي گرگ بر اساس سرگينهاي تحليلشده در اين مطالعه ،پناهگاه حيات وحش انگوران
اجزاي غذايي

فراواني

بسامد حضور ()%

1

درصد حضور ()%

طعمه متوسط ( 82تا  90کيلوگرم)
گراز
قوچ و ميش
بز و پازن
دام اهلي

9
2
8
3

22
22
2
20

22
82/2
2/2
82/3

طعمه کوچک (کمتر از  82کيلوگرم)
خرگوش
جونده
پرنده

8
2
2

2
80
80

2/2
2/9
2/9

ساير موارد
سگسان نامعلوم
مواد گياهي

8
82

 .8تعداد دفعات حضور يک جزء غذايي به عنوان درصدی از همه سرگينهای تحليلشده
 .2تعداد دفعات حضور يک جزء غذايي به عنوان درصدی از همه اجزای غذايي يافتشده

23

2
10

2/2
22/8

2
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جدول  :2زيتوده هضمشده اجزاي غذايي توسط گرگها در پناهگاه حيات وحش انگوران
اجزاي غذايي
قوچ و ميش
بز و پازن
گراز
دام اهلي
خرگوش

وزن طعمه مصرفشده

زيتوده هضمشده (کيلوگرم)

تعداد اجزاي غذايي

بسامد حضور

زيتوده مصرفي

(کيلوگرم)

به ازاي هر سرگين

اصالحشده

اصالحشده

نسبي ()%

8
8/8
8/9
0/1
0/8

2
8
9
3
8

0/22
0/02
0/21
0/22
0/02

81/9
2/8
38/2
82/2
0/2

8

22
23
2
12/2
22
2/2
8

(Valdez

و همکاران )8911 ،و اندازهگيریهای وزن منتشرنشده از گروههای سني و جنسي مختلف محاسبه

 .8ميانگين وزنهای قوچ و ميش و بز و پازن از منابع موجود
شدهاست.
 .2ميانگين وزن گراز از اندازهگيریهای  28الشه گراز بالغ (از هر دو جنس) در پارک ملي گلستان (ميانگين  92/2کيلوگرم بر اساس گشتاسب )8210 ،محاسبهشدهاست .با
اينحال ،برای در نظرگرفتهشدن وزن نابالغها و جوانها که معموالً فشار طعمهخواری گوشتخواران بر آنها قرار دارد ،براساس  )8912( Schallerسهچهارم وزن بالغها در نظر
گرفته شدهاست

بحث
در اين پژوهش ،نگرش مردم محلي ساکن در حاشيه
منطقه امن پناهگاه حيات وحش انگوران نسبت به گرگ و
سپس رژيم غذايي اين گوشتخوار مورد بررسي و مقايسه قرار
گرفت .لزوم مقايسهای بودن چنين مطالعاتي در آن است که
اگرچه روش تجزيه و تحليل سرگينها شاخص مهمي برای
شناسايي رژيم غذايي گوشتخواران است ( Jedrzejewskiو
همکاران ،)2000 ،ولي اين روش توانايي تفکيک ميان تغذيه از
طعمههايي که توسط جانور شکار شدهاند با الشهخواری را
ندارد .در نتيجه با استناد به مصاحبه با مردم محلي ميتوان
ميزان طعمهخواری گوشتخوار از دام و تعارض گونه را سنجيد
که اهميت زيادی در پايش گوشتخواران و مديريت آنها دارد
( Majicو .)2080 ،Bath
نتايج مصاحبه با دامدارن ،بيانگر نارضايتي باال از گرگ در
منطقه بود .با اينوجود ،خسارات ناشي از حمله گرگ بهمراتب
کمتر و تنها حدود يکسوم ضررهای ساليانه تلفات دام بهدليل
ساير عوامل بوده است .جالب آنکه تلفات داماهلي توسط گرگ
در پارک ملي قميشلو ،استان اصفهان ،نيز برابر با تنها يک
درصد ميانگين اندازه گلهها يا در حدود  3برابر کمتر از تلفات
ناشي از ساير عوامل گزارش شدهاست ( Hosseini-Zavareiو
همکاران .)2082 ،بايد توجه داشت که عوامل متعددی بر
گزارشهای حمله گوشتخواران به دام تاثير ميگذارند .برای
نمونه ،شناسايي جانور حملهکننده ميتواند تحت تاثير دانش
فرد و شرايط رويارويي او با واقعه (مانند روز يا شب بودن) قرار
داشته باشد Ciucci .و  )8991( Boitaniدر مطالعهای در مرکز

ايتاليا متوجه شدند که مصاحبهشوندگان تنها در  %1حمالت
اتفاقافتاده قادر به تفکيک قطعي سگهای ولگرد از گرگ
بودهاند .با در نظر گرفتن شرايط مشابه خطا در گزارشهای
حمله گرگ به دام در ايران ،ميزان تلفات و خسارت اقتصادی
ناشي از گرگ حتي ممکن است کمتر از ميزان محاسبه شده
باشد .هرچند اين فرضيه نيازمند پژوهشهای بيشتر است.
بيشترين ميزان حمله گرگها به دامهای اهلي در
روستاهای مورد مطالعه پناهگاه حيات وحش انگوران طي فصل
بهار و کمترين آن در زمستان گزارش شدهاست .بررسي
گزارشهای جمعآوریشده از سطح استان همدان نيز نشان
ميدهد که حمله گرگ به دام با پيشروی بهسوی تابستان و تا
ابتدای پاييز ،اوج ميگيرد ولي در ادامه ناگهان به کمينه خود
ميرسد (احمدی و همکاران .)8298 ،نيز تغيير رژيم غذايي
ماهيانه يا ساليانه گرگها از گونهای به گونه ديگر ،تحت تاثير
فراواني و در دسترس بودن طعمه اصلي آن قرار دارد
( .)8992 ،Huggardبهطوریکه با کاهش تنوع طعمه يا
جمعيت آن ،احتمال حمله به دام افزايش مييابد ( Capitaniو
همکاران2002 ،؛  Meriggiو همکاران .)8993 ،فراواني نسبي
باالی سمداران وحشي در فصل زمستان (براساس مشاهدههای
ميداني مستقل؛ جعفرزاده و همکاران )8290 ،ميتواند شاهدی
بر اين نظريه باشد .هرچند که بهنظر نميرسد اين موضوع به
تنهايي قادر به توضيح اوجگيری گزارشهای شکارگری گرگ از
دام اهلي در منطقه مورد مطالعه باشد.
بهنظر ميرسد که ميزان حملههای گرگ به دام اهلي
ارتباط مستقيمي با الگوی چرای دام و شرايط نگهداری از آنها
داشته باشد .بهطورکلي در پناهگاه حيات وحش انگوان ،چرای
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آزاد دام در فصل زمستان انجام نميپذيرد و باالترين ميزان در
دسترسبودن چهارپايان اهلي برای گرگ در طول فصلهای
گرم سال اتفاق ميافتد .اين فرضيه با يافتههای  Ciucciو
 )8991( Boitaniهم تطابق دارد که پي بردند متعاقب افزايش
دسترسي به دامهای اهلي در بهار تا پاييز ،بيشترين ميزان
گزارشهای حمله گرگ وجود دارد .نويسندگان اين مقاله،
افزايش نيازمندیهای غذايي گرگها بهدليل حضور تولهها،
آساني شکار دامهای اهلي در مقايسه با چهارپايان وحشي و
کاهش آسيبپذيری طعمههای وحشي نابالغ را مهمترين دليل
گرايش گرگها به شکارگری از دامهای اهلي در طول اين
فصلها ميدانند .الگوی مکاني حملههای گرگ را نيز نبايد از
نظر دور داشت .تراکم جمعيت انساني ،ميزان ناهمواری ،مناطق
مناسب النهگزيني گرگ ،و نزديکي به منابع آب همگي از
عواملي هستند که اين الگو را در غرب ايران توضيح دادهاند
( Behdarvandو همکاران.)2082 ،
تجزيه و تحليل سرگينها نشان داد که گرگها در منطقه
امن پناهگاه حيات وحش انگوران از حداقل هشت گونه جانوری
تغذيه کرده اند .با اين حال ،پستانداران وحشي بيش از %12
زیتوده مصرفي گرگها در منطقه مورد مطالعه را بهخود
اختصاص دادهاند .يافتههای اين مطالعه با نتايج پژوهش ديگری
درباره گرگها در استان اصفهان مشابهت دارد (Hosseini-
 Zavareiو همکاران .)2082 ،در انگوران نيز با وجود فراواني به
نسبت باالی دامهای اهلي (جعفرزاده و همکاران،)8290 ،
سمداران وحشي همچنان طعمه غالب گرگها هستند .با
اينحال با توجه به تعداد محدود سرگينهای جمعآوریشده در
اين مطالعه و عدم پراکندگي يکنواخت آنها در طول فصلهای
سال ،احتياط کافي در نتيجهگيریها ضروری است .در چنين
مواقعي ،افزايش اندک تعداد نمونهها ميتواند منجر به کاهش
شديد اشتباه معيار شود که اين شرايط برای تعداد نمونههای
باال وجود ندارد ( Maruccoو همکاران .)2001 ،با اينوجود،
برای تعيين رايجترين طعمه گرگ در يک منطقه ،نيازی به
تعداد نمونههای زياد نيست ( Maruccoو همکاران.)2001 ،
پايش تعامل مردم محلي با طعمهخواران ،به حفاظت
کارآمد گوشتخواران بزرگ و يافتن راهحلهای مديريتي کمک
فراواني ميکند ( Majicو  .)2080 ،Bathدر مجموع بهنظر
ميرسد که تعارضگرگ با جوامع محلي ساکن در پناهگاه
حيات وحش انگوران در سطح بااليي قرار ندارد .ولي بايد
اقدامات مديريتي در جهت کاهش تنش با اين گوشتخوار
بزرگ مورد نظر قرار گيرد Meriggi .و  )8993( Lovariحفاظت
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از جمعيت سمداران وحشي را مهمترين راهکار در کاهش آمار
حمله گرگ به دامهای اهلي ميدانند .نويسندگان اين مقاله با
مرور پژوهشهای منتشرشده از جنوب اروپا که عموماً دارای
تعارض بااليي با گرگ بودهاند ،متوجه ارتباط منفي مستقيمي
بين درصد حضور داماهلي و سمدار وحشي در رژيم غذايي
گرگها شدند .بهعبارت بهتر ،هر زمان که دسترسي کافي به
شکار وحشي برای گرگ وجود داشته باشد ،کمترين ميزان
طعمهخواری از دام اهلي قابل پيشبيني است .مجموعه
حفاظتي انگوران يکي از مهمترين زيستگاههای قوچ و ميش
ارمني در غرب کشور بهشمار ميرود .ولي متاسفانه در طول
سالهای گذشته ،آمار سرشماری ساليانه جمعيت وحوش در
اين منطقه روند نزولي قابل تاملي داشتهاست (جعفرزاده و
همکاران .)8290 ،با توجه به وابستگي باالی بسياری از
گوشتخواران بزرگ به فراواني و در دسترس بودن طعمه اصلي
خود ( Carboneو همکاران ،)8999 ،مديران مناطق بايد
اقدامات حفاظتي را نه فقط در راستای افزايش تراکم سمداران
وحشي ،بلکه همچنين برای حمايت از گوشتخواران و کاهش
تعارضهای بالقوه با جوامع انساني ساکن در زيستگاه اين
طعمهخواران مورد نظر قرار دهند.

تشکر و قدردانی
در ابتدا از همکاریهای بيدريغ دفتر تنوع زيستي و
حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست ،بهويژه دکتر
محمدی ،مهندس نصرتي و مهندس موسوی ،سپاسگزاری
ميشود .همچنين از همکاریهای اداره کل حفاظت محيط
زيست استان زنجان ،بهويژه مهندس قاسمي (معاونت فني اداره
کل) که نهايت همکاری را با اين طرح بهعمل آوردند ،تشکر
ميشود .از آقايان شايان شعباني ،آرش محرمي و سجاد سميعي
برای همکاری در بخشي از اين طرح سپاسگزاری ميشود.
همچنين الزم است تا از همراهيهای اداره محيط زيست
شهرستان ماهنشان ،بهويژه محيطبانان سرمحيطباني دندی و
منطقه امن قرهبوق سپاسگزاری گردد .در پايان ،از داوران مقاله
برای ارائه نظرات خود در راستای ارتقای سطح اين مقاله
قدرداني ميشود.
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