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 Introduction: When the needs and behaviors of wildlife affect humans or the behavior of wildlife 

negatively affects the needs of wildlife, the conflict between humans and wildlife occurs. The 

purpose of current study is to investigate the conflict between human and wildlife in rural and 

urban environments in Robat Karim.  

Materials & Methods: For this purpose, it was used purposive sampling method, 45 academics, 

health department, environment department, municipality (municipal services, transportation and 

waste management unit), environmental NGOs, agricultural and livestock activists and Indigenous 

guys were selected and interviewed in an unstructured form. Then, by using inductive qualitative 

content analysis, the findings of the interview were interpreted and classified. Thus, using the open 

coding method, the first meanings extracted from the interviews are "concepts"; Categorization of 

concepts, "subcodes"; and subcategory categorization, "main codes" were extracted. 

Result: From the open coding results, 4 main categories were obtained. Main category 1 pointed 

to damage to garden facilities and destruction of agricultural products, main category 2 pointed to 

inflict economic losses and create fear and panic among the villagers, main category 3 pointed to 

damage and cause severe livestock casualties and main category 4 pointed to disrupt discipline 

and The tranquility of the urban environment and the transmission of pathogens have been 

emphasized.  

Conclusion: In general, public media, forming an environmental committee in the city 

governorate, forming NGOs with the aim of holding training courses, cooperation of the city 

environmental organization with the municipality to collect stray dogs and sterilize them, 

cooperation of relevant organizations with the health network organization to vaccinate stray dogs 

to reduce epidemics illnesses, insuring gardens (facilities and products), insuring livestock (sheep 

and goats) are approaches to mitigate human-wildlife conflict. 
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 چکیده  کلمات کلیدی
 زیابیار

 تحلیل محتوای کیفی
 تعارض
 وحشحیات
 کریم رباط

 

 ارد تعارضبگذ منفی تأثیر وحشتحیا نیازهای بر رفتار انسان یا انسان روی بر وحشحیات رفتارهای و نیازها کهزمانی مقدمه: 

 شهری و روستایی هایمحیط در وحشحیات و انسان بررسی تعارض افتد. هدف از تحقیق حاضرمی اتفاق وحشحیات و نانسا

 کریم است. در شهرستان رباط

درمان، اداره  وبخش بهداشت  از افراد دانشگاهی، نفر 45، هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با منظور بدین ها:مواد و روش

ت، های مردم نهاد مرتبط با محیط زیسحمل و نقل و مدیریت پسماند(، سازمان هرداری )واحد خدمات شهری،محیط زیست، ش

 سپس .گرفت صورت فتهنیا ساختار روش به مصاحبه هاآن با و دامداری و سالخوردگان بومی انتخاب -فعاالن بخش کشاورزی

 استفاده با کهصورتبدین. شدند بندیطبقه و تفسیر مصاحبه از حاصل هاییافته، استقرایی کیفی محتوی تحلیل روش از استفاده با

 بندیهمقول و «فرعی کدهای»، مفاهیم بندیمقوله؛ «مفاهیم»، هامصاحبه از شده استخراج معانی اولین، باز کدگذاری روش از

  .شدند استخراج «اصلی کدهای»، فرعی کدهای

 محصوالت تخریب و باغات به رسانیآسیب به 1 اصلی مقوله. آمد دستبه اصلی مقوله 4از نتایج کدگذاری باز،  نتایج:

 تلفات ایجاد و صدمه هب 3 اصلی مقوله، روستاییان میان در وحشت و ترس ایجاد و اقتصادی ضرر به 2 اصلی مقوله، کشاورزی

  .است اختصاص پیدا کرده زایبیمار عوامل انتقال و شهری محیط امنیت و نظم اختالل به 4 اصلی مقوله و دامی شدید

 هایانسازم محیط زیست در فرمانداری شهرستان، تشکیل تشکیل کمیته عمومی، هایطورکلی رسانهبه گیری:بحث و نتیجه

آوری در جهت جمع آموزشی، همکاری سازمان محیط زیست شهرستان با شهرداری هایدوره هدف برگزاری با نهاد مردم

های مورد اکسنمنظور تزریق وت و درمان بههای مربوطه با شبکه بهداشسازی آنان، همکاری سازمانهای ولگرد و عقیمسگ

الت(، سات و محصویان انسان و حیوان، بیمه باغات )تاسیمشترک م های اپیدمیکاهش بیماری های ولگرد در راستاینیاز به سگ

 وحش پیشنهاد شده است. ن با حیاتارض انساکارهای تعدیل تعهای اهلی )گوسفند و بز( از راهبیمه دام
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 قدمهم
 وحشحیات و انسان میان تعارض جهان نقاط از بسیاری در

 حیات ویژهو به زیستیتنوع تهدیدکننده عوامل ترینمهم از یکی

 حیات اولیه حیاتی نیازهای که افتدمی اتفاق زمانی واست  وحش

 یعنی (1) کندمی پیدا تطابق و پوشانیهم یکدیگر با هاانسان و وحش

 ،)آب حیاتی نیازهای برآوردن جهت زیستگاه به وحشحیات نیاز

طبیعی  اراضی به انسان نیاز سو ویک از تولیدمثل( مکان و پناه، غذا

سوی  از مسکونی و صنعتی ،کشاورزی هایفعالیت توسعه جهت تربیش

د شومی وحشحیات و انسان میان ارضاتیتع بروز به منجر، دیگر

 ،(3)بشر  جمعیت روزافزون افزایش دلیلهب عمدتاً مسئله این .(2)

وقفه های بیوریبهره ،(4) طبیعی هایزیستگاه مجاورت در توسعه

 و ها و مراتع(طبیعی )مانند جنگل هایجود در زیستگاهمو از منابع

 گیردصورت می طبیعی هایزیستگاه مداوم نابودی و تخریب نتیجهدر

 این وحش را در پی دارد. درکه در نتیجه تقابل شدید انسان با حیات

، دام دادن دست از به منجر و بینندمی آسیب طرف هر دو کشمکش

 شدن کشته و سویک از مردم جان حتی و سالمت ،هادارایی، محصول

 دیگر سوی از انقراض هستند، خطر معرض در جانوری که هایگونه

در نپال و هندوستان برآورد شده  1986تا سال ، نمونه برای. شودمی

دلیل تعارض با جانوران جان خود را از نفر به 450حداقل  که بود

 80 از سالیانه بیش که شد چنین تخمین زدههم .(5) اندداده دست

 خسارتی که اندشده تلف اروپا در هاگرگ حمله درنتیجه اهلی دام هزار

 افزایش چنینهم .(6) شده است یورو گزارش میلیون 9 تا 1 حدود در

 در محلی جوامع مشارکت کاهش موجب وحشحیات و انسان تعارض

 پستانداران جهان سراسر در .(8و  7) شد خواهد وحشحیات از فاظتح

 ،(14و  13، 12)گراز ، (11) کرگدن ،(10و  9) نظیر فیل جثهبزرگ

، 21)خرس  ،(20و  19) شیر ،(18و  17)ببر ، (14و  16، 15) پلنگ

 دارانمهره سایر به نسبت (14و  26، 25، 24، 23) گرگ و (14، 22

عنوان مثال در شهر بوتان دارند. به انسان با را تعارض ترینبیش

ا از فعالیت در خانواره کل درآمد از درصد 25 )هندوستان( ساالنه

خوارانی نظیر فیل آسیایی از دست دلیل حمالت علفمزارع چای به

 محصوالت درصد 68 ساالنه متوسط طوربه چای، عالوه بر .(27) رودمی

آسیایی در هندوستان از بین  برداشت زراعی و باغی توسط فیل آماده

یکی از بارزترین این نوع تعارضات، تعارض انسان با  .(28) رودمی

 در شاخص و چتر هایگونه از خوارانگوشت خواران است.گوشت

 اکولوژیک و زیستی اهمیت از که روندمی شمارها بهاکوسیستم

 ،اهلی هایدام از خواریعلت طعمهکه به (29) برخوردارند باالیی

این  ،هاایجاد ترس و وحشت و تهدید سالمتی، معیشت و جان انسان

 جوامع روستاییان، همواره .(30) شده استتعارض بسیار برجسته 

 حضور با مستقیم تقابل در ترنشینان، بیشجنگل و محلی -بومی

 رسدمی نظربه نیز ایران طور مثال درهب .(31) قرار دارند وحشحیات

 دهه سه در وحشی دارانسم جمعیت چشمگیر کاهش دنبالبه که

رشدی  به رو روند اهلی دام به گرگ حمله هایگزارش (،24گذشته )

 (.32از گرگ شده است ) دامداران تربیش تنفر موجب که است داشته

افزایش  دلیلبه وحشحیات زیستگاه تکه شدنتکه ،در هندوستان

و شالیزار، باعث  چای کاربری اراضی به مزارع و تغییر جمعیت انسانی

 به سرپناه و غذا جستجوی ها و ببرها برایشده است که پلنگ

 خسارات ،بنابراین .(33) شوند وارد نظیر روستاها انسانی هایگاهسکونت

 انسان نه است. اگرچه روستاییان متوجه تربیش تعارضات این از ناشی

 قلمداد تعارضاتی چنین بروز مقصر واقعی تواننمی را وحشحیات نه و

 این بروز برای کنترلی گاه غیرقابل و پیچیده بسیار دالیل و نمود

این  گیریبروز و شکل الزم از عوامل اطالعاتکسب  دارد. وجود چالش

تعارض وجود  که در مناطقی کننده تدوین راهکارهای تعدیل تعارضات،

، آموزش، آگاهی بخشی و تفهیم همگانی درخصوص همزیستی دارد

 بین تعارضات منفی آثار تواند باعث کاهشمی (8و  7) وحشحیاتبا 

یاتی مسالمت آمیز میان الگوی ح به دستیابی و وحشحیات و انسان

با گسترش شهرنشینی و تبدیل بافت  .(34) انسان و جانوران شود

های انسان در مجاورت گاهمسکونی، عمالً سکونت روستایی به مناطق

 ترپوشانی در بس(. در نتیجه هم35وحش قرار گرفت )زیستگاه حیات

وحش ایجاد و تعارض از سطح روستا فراتر رفت حیات انسان و حیات

وحش نیز و امروزه در برخی شهرها تعارض میان انسان و حیات

در سطح شهر  وحش. گرچه تعارض انسان و حیاتشودمشاهده می

 آسیب اگر حتی شده است. تر گزارشنسبت به سطح روستا بسیار کم

 به منجر عمدتاً و درت صورت گیردنبه شهری مناطق در انسان به

های درختان و تغذیه از میوه ،اموال جزئی )یا حتی خسارت به موارد

 حیوانات و دام حمله به منازل، کاشته شده در باغچه صیفی محصوالت

این مدل تعارض، احتمال برخورد شدید با  شود، با مشاهده خانگی(

امل تعارض شدت ها در راستای رفع عوحش از سوی انسانحیات

سرگردان در  و بالصاحب هاییابد. در سالیان اخیر حضور سگمی

های شهری افزایش پیدا کرده است و این امر تعارضی جدید محیط

(. 37 و 36کرده است )میان سگ و انسان در محیط شهری ایجاد 

حمله به انسان، ایجاد رعب و وحشت، آلودگی صوتی، انتقال بیماری 

و  38)شوند ب مالت از موارد این تعارض محسوب مینظیر هاری و ت

 توانندشهری می ولگرد هایسگ که است داده نشان اخیر مطالعات .(39

 هایبیماری منابع عنوانبه یا رقابت، شکار طریق از را وحشحیات

های ولگرد عامل تعارض صرفاً سگ . قطعاً(40) کنند تهدید عفونی

های نگهبان، پلیس و ستفاده از سگباشند. پر واضح است که امی

یاب کارکردی بسیار مثبت برای زندگی انسان داشته و حتی زنده
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 تعارض کاهش برای استراتژی یک عنوانتوان اظهار نمود که بهمی

، مثال عنوانمناطق کاربرد دارند. به برخی در وحشحیات و انسان

کنند می حافظتم خوارانگوشت برابر در دام از نگهبان گله هایسگ

وجود،  با این دهند.خواران را کاهش میانسان و گوشت تعارض میان و

وحش در  انسان و حیات تاکنون مطالعات چندانی درخصوص تعارض

فرض پژوهش  است. کشور انجام نشده در روستایی و شهری هایمحیط

 روستایی هایمحیط در وحشحیات و دارد که انسانحاضر بیان می

لذا مطالعه حاضر  .دارند تعارض هم با کریمرباط شهرستان شهری و

با این هدف انتخاب گردید تا تعارض میان انسان و حیات وحش را 

 کریم بررسی نمایدهای روستایی و شهری شهرستان رباطدر محیط

 .(1)شکل 

 

  هامواد و روش
 کریمرباط شهرستان، مطالعه مورد منطقهمطالعه:  مورد منطقه

 لومترکی 275 معادل وسعتی با، تهران استان هایشهرستان از یکی

 ییجغرافیا عرض و دقیقه 04 و درجه 51 جغرافیایی طول با و مربع

. ستا متر 1050 برابر دریا سطح از ارتفاع و دقیقه 28 و درجه 35

 اقلیم پتی دارای دومارتن نمایاقلیم براساس مطالعه مورد منطقه

 ایدم متوسط و مترمیلی 6/147 نهسالیا بارش میانگین با خشک

 .است گرادسانتی درجه 7/17 سالیانه
 

 
 منطقه مورد مطالعه نقشه :1شکل 

 

ه مصاحبها، از آوری دادهمنظور جمعبه :هاداده آوریجمع روش

استاندارد شده ت ، سؤاالاستفاده شد. در این روش ساختاربدون باز یا

دربارة  گرهمصاحب و داردوجود نای شدهتعیین  و پاسخ از قبل

طور دهنده را بهشده، ذهن پاسخ تعدادی از موضوعات از پیش تعیین

کند انتخاب می پژوهشگر که اینوع مصاحبه (.41) کندمیکاوش  عمیق

(. از 42) بستگی داردرسانان اطالعهای به اهداف تحقیق و ویژگی

 و حیات سانمیان ان تعارض هدف بررسی که در تحقیق حاضر،جاییآن

( 1310 گذشته )دهه هایدر محیط روستایی و شهری از زمان وحش

کریم بوده است، لذا تصمیم ( در شهرستان رباط1399کنون )سال ات

رسانان، بتوان موضوع را از اطالع ی بیان بهطریق آزادگرفته شد تا از 

هر طریقی  دهندگان به و پاسخ مختلف مورد بررسی قرار داد هایجنبه

وحش به ارائه نظر خواهند در مورد تعارض انسان و حیاتکه می

صورت انفرادی و حضوری ها بهمصاحبه الزم به ذکر است که بپردازند.

و تمام مکالمات ضبط و مورد بررسی قرار گرفتند. تعدادی  انجام شد

از مکالمات نیز به صورت حضوری نبوده و از طریق تماس تلفنی و 

 اند.دهضبط مکالمه تهیه ش

برداری نمونه روش از حاضر تحقیق در :رساناناطالع انتخاب روش

گیری نمونهرسانان استفاده شد. در منظور انتخاب اطالعهدفمند به

مد نظر محققان ی هاویژگی با از افراد یاول لیست مرحلههدفمند در 

با توجه به در دسترس بودن افراد و تمایل  شود. در نهایت،تهیه می

شود تا در پژوهش شرکت می تقاضااز افراد  شرکت در مصاحبهبه 

بنابراین، در ابتدا با توجه به سابقه افراد در زمینه  .(44 و 43) کنند

های علمی پژوهشی، سابقه اجرایی در تحصیالت دانشگاهی و فعالیت

 احد خدمات)و شهرداری ،زیستاداره محیط ،بخش بهداشت و درمان

نهاد  های مردمسازمان شهری، حمل و نقل و مدیریت پسماند(،

 خبرنگاران دامداری، و کشاورزی در فعالیت سابقه زیست،با محیط مرتبط

کریمی بومی، لیستی از افراد صاحب نظر رباط و سالخوردگان محلی

هایی صورت گرفت. در ها، مصاحبهتهیه و براساس دسترسی به آن

 مصاحبه شد. مشخصات افراد شرکت رساناننفر از اطالع 45با  مجموع

( ارائه شده است. یکی از شرایط آن 1ها )جدول کننده در مصاحبه

)جز سالخوردگان بومی( حداقل  رسانان هر بخشاست که اطالع

 .دارای پنج سال سابقه فعالیت علمی و یا اجرایی داشته باشند

منظور انجام پژوهش به: هادادهآماری تجزیه و تحلیل روش 

حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. تحلیل محتوای 

کیفی به شفافیت و آشکارسازی منظور اصلی )اصل مطلب( محتوای 

رویکرد  براساس. (64و  54) پردازدها میصحبتها و موجود در متن

Mayring دو روش تحلیل محتوای توان میتحلیل محتوای کیفی  در

تحلیل  گرفت. در قیاسی را درنظر و تحلیل محتوای استقرایی

 حرکت که ایگونهبه شود،می ستخراجها ااز داده فاهیمم استقرایی،

 هایمقوله کارگیری به از پژوهشگران و کل است جزء به پژوهش از

محتوای قیاسی،  اما در تحلیل ،نمایندپنداشته جلوگیری می پیش

. در (74) از کل به جزء است و ساختار تحلیل براساس دانش قبلی

از مصاحبه  حاصل هاییافته تحلیل برای استقرایی حاضر از روش تحقیق
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ها، از بندی دادهبندی و مقولهچنین به منظور طبقههم استفاده شد.

( استفاده شد. در این روش ابتدا Open codingروش کدگذاری باز )

 مشخصمعنا(  )واحد معنا دارای جزء ترینکوچک سازی،مرحله آماده در

معانی  پژوهش، اولین این در طورکلیبه .شد و از محتوا استخراج

 فرعی مفاهیم، کدهای بندیقولهم ،ها، مفاهیممصاحبه شده از استخراج

معنا  واحد کدهای اصلی نامگذاری شدند.کدهای فرعی،  بندیو مقوله

ه بتوان ارتباطی ها کواژگان یا جمله ی ازیهاهمجموع عبارت است از

 ،ها یافت و براساس این معنای مشابهنآیکسان در  از معانی مشابه و

 هایسازماندهی، داده در مرحله نمود. سپسبندی تقسیم ها رانآ

بندی شده و سازی و مقوله)مفاهیم( ساده قبل مرحله مستخرج از

 طورسطح به فرعی هم کدهای در نهایت کدهای فرعی تولید شد.

 .(54)بندی شده و کدهای اصلی تولید شدند نه مقولهجداگا

 

 رسانانمشخصات اطالع :1جدول 

! NGO; Non-Governmental Organization 

در بخش  ، سابقه فعالیتAنفر از افراد مشمول کد  4الزم به ذکر است که تعداد *

B نفر از افراد مشمول کد  1چنین اند. همرا نیز داشتهA سابقه فعالیت در بخش ،

E  نفر از افراد مشمول کد  2را داشته است. عالوه بر این تعدادBقه فعالیت در ، ساب

 Fو  Cر کدهای سابقه فعالیت د Bفرد از کد  1چنین هم اند.را نیز داشته Dش بخ

یت در بخش ، سابقه فعالEنفر از افراد مشمول کد  2تعداد چنین را داشته است. هم

D نفر از افراد مشمول کد  1در آخر نیز  اند.را نیز داشتهGعالیت در بخش ، سابقه ف

E .را نیز داشته است 

 

 نتایج
شد. این تعداد  رسانان مصاحبهنفر از اطالع 45ین پژوهش با در ا

ز تر انفر کم 3زن تشکیل دادند. مدرک تحصیلی  13مرد و  32را 

ناسی کارش نفر 6 کارشناسی، نفر 17 دیپلم، فوق نفر 3 دیپلم، نفر 7 دیپلم،

 20سنی تا  بازه نفر در 4لحاظ سنی نفر دکتری بود. به 9ارشد و 

، 60تا  40سنی  نفر در بازه 20، 40تا  20سنی  در بازهنفر  13سال، 

سال  80سنی بیش از  نفر در بازه 1و  80تا  60سنی  نفر در بازه 7

 سال محاسبه شد. 2/47رسانان، بودند و میانگین حسابی سن اطالع

 اصلحبا توجه به اهمیت بسیار باالی مفاهیم استخراج شده، نتایج 

ارائه  2 ر جدولداصلی، های فرعی و مقولهاز سطح مفاهیم در کنار 

مد. آدست مقوله اصلی به 4، 2طورکلی از نتایج جدول هب است. شده

شاورزی، ک محصوالت تخریب و باغات به رسانیبه آسیب 1مقوله اصلی 

به ضرر اقتصادی و ایجاد ترس و وحشت در میان  2 مقوله اصلی

قوله مدامی و  شدید تلفات ایجاد و به صدمه 3روستاییان، مقوله اصلی 

 عوامل انتقال و شهری محیط امنیت به اختالل در نظم و 4اصلی 

 زا اشاره کرده است.بیماری

، محصوالت کشاورزی و تخریب باغات رسانی بهکد اصلی آسیب در

دار باغ به اقتصادی خسارت و انگور هایباغ به شغال حمله مفهوم

 باً کشاورزانو غال بیان دیدگاه دارد فراوانی در 8ترین تکرار را با بیش

ترس و  کد اصلی ضرر اقتصادی و ایجاد در اند.را اظهار داشته آن

 وحشت در میان روستاییان، مفهوم حمله شغال به مرغ و خروس و

وانی در فرا 11ترین تکرار را با بیش ،خسارت اقتصادی به روستاییان

ی د اصلک اند. دراظهار داشتهرا  بیان دیدگاه دارد و غالباً کشاورزان آن

های ها و تلفات شدید دامی، مفهوم حمله گرگ به دامحمله به دام

رار ترین تکبیش ،متحرک گوسفند و بز و خسارت شدید به دامداران

هار را اظ ران آنفراوانی در بیان دیدگاه دارد دارد و غالباً دامدا 9را با 

 انتقال و ریشه محیط امنیت و نظم در کد اصلی اختالل اند. درداشته

ط شهر توس روانی آرامش و صلب ترس و وحشت مفهوم ،زابیماری عوامل

و غالباً  فراوانی در بیان دیدگاه دارد 17ترین تکرار را با سگ، بیش

آن ط زیست محینهاد فعال در حوزه  های مردمافرادی عضو سازمان

 اند.را اظهار داشته

 تعداد کد رسانجایگاه اطالع ردیف

 A-8 8تا  A-1 (Aسالخوردگان بومی )کد  1

2 
افرادی که دارای سابقه فعالیت در 

 (Bکشاورزی هستند  )کد 
B-1  تاB-9 9 

3 
افرادی که دارای سابقه فعالیت در 

 (Cداری هستند )کد دام
C-1  تاC-4 4 

4 
 1افرادی که دارای سابقه فعالیت در سمن

 (Dمحیط زیستی هستند  )کد 
D-1  تاD-9 9 

5 
افرادی که دارای تحصیالت دانشگاهی 

 (Eمرتبط با محیط زیست هستند )کد 
E-1 تا E-2 2 

6 
افرادی که دارای سابقه فعالیت در شبکه 

 (Fبهداشت و درمان هستند )کد 
F-1 تا F-4 4 

7 

افرادی که دارای سابقه فعالیت در 

شهرداری )واحد خدمات شهری، حمل و 

 (Gنقل و مدیریت پسماند( هستند )کد 

G-1  تاG-4 4 

8 
افرادی که دارای سابقه فعالیت در اداره 

 (H)کد  محیط زیست هستند
H-1  تاH-3 3 

 I-2 2تا  I-1 (I)کد  خبرنگاران محلی  9
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 کریموحش در شهرستان رباطای تعارض انسان و حیاتهترین مصداقمهم :2جدول 

 

                                                           
 باشد.تر میمراتب از گرگ بیشآید و خوی توّحش و درندگی آن بهدنیا میسگ و گرگ به سگ گرگی حیوانی است که از رابطه 1

 

  کد فرعی مفاهیم ردیف

1 

 تخریب دیوار باغات با النه سازی روباه در نزدیکی دیوار( هاA1( )B1( )AB2( )DE2( )BCF1) 
 های انتقال آب در بآسیب رسانی بزمجه به کانال هدایت آب و لوله( اغاتB6( )AB2( )BCF1) 

  های متصل به هم در داخل کرتبا حفر النهمشکل آفرینی موش( های باغ در مواقع آبیاریAB1) 

تخریب تاسیسات موجود 
در باغ )دیوارها و آسیب 

 به شبکه انتقال آب(

رسانی به تاسیسات آسیب
باغات و تخریب محصوالت 

 کشاورزی

 به اقتصادی خسارت و انگور هایباغ به روباه حمله ( باغدارA1) (B1( )B2( )B6( )BD1( )DE2) 

 باغدار به اقتصادی خسارت و انگور هایباغ به شغال حمله (AB1( )B2( )B6( )AB2( )C4( )BD1( )DE2 )
(BCF1) 

 جمع آوری بذرهای بادام، گردو و کشمش در حجم بسیار زیاد در النه( های موشAB1( )AB2( )A2) 

 آسیب رسانی تشی به صیفی( جات و ریشه درختانAB2( )AB3( )A2( )BCF1) 

 تای 50تا  40های در دسته خسارت کالغ( ی به بذرکاری و بذرپاشی در زمین زراعیAB2( )A2( )BCF1) 

 های نورسته از خاکبه صیفی آسیب خرگوش (A2( )BCF1) 

 زارها در دههایجاد خسارت سنگین اقتصادی گراز به  جالیزها و گندم( های گذشتهA2( )AB2) 

وارد کردن ضرر اقتصادی 
 با خوردن محصول 

 باغی -زراعی

2 

 های بسیار تیترس و وحشت کودکان و بانوان روستایی از بزمجه  به دلیل شباهت سر به اژدها و دندان(  زB6 )
(AB2( )C3( )DE2) 

 ( احتمال مار گزیدگی و ایجاد ترس و وحشت در روستاAB2( )A1( )C1( )C2( )AE1( )AB4( )DE1( )DE2) 

 ایجاد حس رعب و وح( شت از کفتارAB3) 

 ستا )همواره حضور خرس در رو 1330های قبل از ترس و وحشت مردم روستایی از حضور خرس در روستا در دهه
 های برفی و هنگام شب بوده است.(در زمستان

 ( ترس و وحشت روستاییان با زوزه کشیدن گرگ در شبB5( )AB2( )C4( )AB3) 

ایجاد رعب و وحشت در 
ن روستا و بر هم زد
 آرامش روانی

ضرر اقتصادی و ایجاد ترس 
و وحشت در میان 

 روستاییان
 تخریب قبرها در آرامستان ( توسط گورکنAB2) 

 روستاییان به اقتصادی خسارت و خروس و مرغ به روباه حمله (B1( )B2( )B6( )B6( )AB2( )A1( )C4 )
(BD1( )DE1( )DE2) 

 هب اقتصادی خسارت و خروس و مرغ به شغال حمله ( روستاییانB1( )B2( )B6( )B6( )AB2( )A1( )C4 )
(BD1( )DE1( )DE2( )BCF1) 

 حمله بزمجه به مرغ و خروس و تغذیه از تخم مرغ( هاB6) 

 های پرندگان )مرغ، خروس، اردک( توخوردن جوجه( سط گربهA1( )AB2( )AB4) 

 ( )صابون، کلید، دمپایی( سرقت برخی از لوازم خانه توسط کالغA3( )A1( )B2) 

ضرر تراشی اقتصادی 
برای مردم ساکن در 

 روستا

3 

 ( مکیدن طوالنی مدت پستان گوسفند و بز توسط بزمجه، سپس ضعف و مرگ حیوانB6( )AB2) 

 دامداران به شدید خسارت و بز و گوسفند متحرک هایدام به گرگ حمله (AB2( )C1( )C2( )C3( )C4 )
(AB3( )A2( )AB4( )BCF1) 

 حمله گرگ به ( چوپانان نوجوان و خردسالAB2( )C1( )C2( )C3) 

 به دام 1حمله سگ گرگی( 2های متحرکDE( )1I( )8D( )2H) 

ها و تلفات حمله به دام
 شدید دامی

ها و تلفات حمله به دام
 شدید دامی

4 

 توسط شهر روانی آرامش صلب و وحشت و ترس ( سگD1( )I1( )I2( )DE2( )D5( )GE1( )DE1( )D2( )D3 )
(D6( )D7( )G1( )G2( )G3( )H1( )H2( )H3) 

 ایجاد آلودگی صوتی با پارس کردن( های مداوم سگAE1( )DE2( )D5( )GE1( )D2( )D4( )D8( )H1 )(I2) 

بر هم زدن آرامش روانی 
 محیط شهری

 امنیت و نظم در اختالل
 انتقال و شهری محیط

 زابیماری عوامل

 هایی نظیر هاری و تب مالت و و جراحات شدید؛ انتقال بیماری خم، ایجاد صدمات، زحمله سگ به انسان
 (BD1( )D1( )DE2( )F1( )F2( )F3( )GE1( )D4( )I1نوع بیماری دیگر ) 80همچنین

 انتقال ویروس( های مشترک میان دام توسط سگF1( )F2( )F3( )GE1( )D2( )G3( )I1) 

  افزایش ابتال به ویروس هاری در اثر گازگرفتگی سگ(F2( )F1( )F1( )F3( )G3( )GE1( )I2) 

انتقال بیماری، ایجاد 
صدمات و جراحات با 

 گازگرفتگی

 شهری در شهر هایپخش و جابجایی زباله( ها توسط سگDE2( )F1( )F2( )F3( )GE1( )D7( )GE1( )G3 )
(H2( )H3( )I1) 

 روادهها، پیها، جادهها، پارکاخالل سگ در نظم شهری با عبور از خیابان( ها و غیرهD2( )DE2( )G2( )H1( )I2) 

 وقوع تصادفات جاده( ای سگ و مشکالت ترافیکیDE2( )F1( )D6( )G1 )(G2( )H1( )H3( )I1) 

 اخالل در نظم شهری
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 بحث
 حیات و انسان طورکلی هدف از مطالعه حاضر بررسی تعارضبه

شهرستان  تاکنون در دیرباز از شهری و روستایی هایمحیط در وحش

 1336کریم بوده است. با احداث سد کرج )امیر کبیر( در سال رباط

عمالً حجم زیادی از آب در داخل سد دپو شد. تا قبل از آن از مسیر 

کریم شد و رباطرودخانه کرج حجم آب به سمت جنوب جاری می

های عبور آب رودخانه کرج محسوب عنوان یکی از آخرین ایستگاهبه

حجم آب باعث تقویت و گسترش کشاورزی، تغذیه سفره  شد. اینمی

های زیرزمینی و باال آمدن سطح آبخوان )سطح آب زیرزمینی( آب

شد. پس از احداث سد کرج، دسترسی به این حجم عظیم آب می

های زراعی شدند، بسیاری از باغات و زمین ها خشکشد، چشمه قطع

با بحران آب همراه دلیل نبود آب خشک شدند و عمالً کشاورزی به

شد. چرا که اولویت مصرف آب موجود در سد مذکور به آشامیدن 

مردم اختصاص یافت و نه رونق و گسترش کشاورزی. از سویی دیگر 

هزار  40کریم در حدود در دشت رباط 50تا  40دهه  جمعیت انسانی

میلیون و  1تاکنون این عدد به  1380شد که از دهه نفر برآورد می

دلیل (. بنابراین بافت طبیعی منطقه به84) رسدنفر می ارهز 500

 مناطق به پیوسته همدید، روستاهای به افزایش جمعیت انسانی آسیب

تبدیل شد و در نتیجه حیوانات بسیار زیادی نظیر  مسکونی و شهری

 و کردند. بهداروندمنطقه مهاجرت  جبیر، گراز، کفتار و گورکن از

 پارامترهای برخی یا انسانی جمعیت تراکمدادند که  همکاران نشان

 حد تا زیستگاه تخریب و اراضی کاربری قبیل تغییر از آن با مرتبط

های طبیعی و در نتیجه افزایش تعارض سبب کاهش طعمه زیادی

کریم در مجاورت رباط در شهرستان .(23) شودوحش میحیات و انسان

تر، به ت خوردگی کمدلیل دساراضی فرودگاه امام خمینی )ره(، به

نظر شود. بهتری از سایر نقاط مشاهده میوحش غنی حیات نسبت،

گذشته، زیستگاه بسیاری از  هایکریم مانند زمانرباط رسد امروزهمی

جانوران دیگر نیست و این جانوران صرفاً برای رفع نیازهای خود 

 2 بر طبق جدول شوند.)غذا و آب( وارد باغات و محیط روستا می

تعارض با انسان  عنوان عاملگذشته به هایگراز و خرس در دهه

شدند اما امروزه در سطح شهرستان خرس مشاهده گرفته می درنظر

کریم رباط غربی شهرستانشود و گراز در اراضی غربی و جنوبنمی

است صورت انفرادی مشاهده شده باشد، بهمرز استان مرکزی می که

های عارضی با توجه به بُعد دوری از کاربریت (، اما امروزه2)شکل 

گورکن  رسد آخریننظر میکشاورزی و زراعت برای انسان ندارد. به

شده است. آسیب  مشاهده 1350 دهه در اوایل کریمشهرستان رباط در

عنوان ها نظیر کندن چاله و تغذیه از اجساد بهبه قبور در آرامستان

(. از زمان 94شود )میمحسوب  ترین تعارض گورکن با انسانمهم

شده، کفتار به صورت انفرادی در دشت رباط کریم مشاهده می قدیم

اما تعارضی از آن گزارش نشده و تنها احساس ترس و وحشت بالقوه 

از دیرباز تاکنون باغداری انگور )تاکستان( در  وجود داشته است.

 با حیاتکریم بسیار متداول بوده است و عمده تعارض انسان رباط

 تعارض مربوط به ترینکه بیش دهددر باغات انگور رخ می وحش

رسانی به شود. خوردن و آسیبشغال، روباه و تشی می هایگونه

گیرد. به نقل های انگور توسط روباه و شغال بسیار صورت میخوشه

ای را انتخاب کریمی، روباه وقتی که خوشه از باغداران انگور رباط

 که شغال بهدرحالی نمایدحبه آخر از آن خوشه تغذیه میکند، تا می

زند و از هر خوشه تنها از چندین انگور فراوانی آسیب می هایخوشه

کند. در نتیجه خسارت اقتصادی شدید به باغدار وارد حبه تغذیه می

سازد، باغات می خود در زمین برای هایی که روباه در زیرگردد. النهمی

هم متصل است. همواره مت ورودی بوده و بسیار بهدارای چندین قس

دلیل نقش بادگیری دیوارها، در مجاورت دیوارهای کاه گلی باغات به

دلیل در نتیجه در هنگام بادهای شدید، به کند.سازی میاقدام به النه

کند. در خیلی از مواقع پی دیوار، دیوار سقوط می متزلزل بودن

 به آسیب باعث محکم، بسیار تیز و هایاندند دلیلبزمجه بیابانی به

های پالستیکی و الستیکی انتقال آب یا قرار دادن اشیایی نظیر لوله

های آب در باغات و باعث ایجاد مشکالت فراوان در مسیر کانال سنگ

بذور گردو و  آوریهای صحرایی با جمعموش شد.برای باغداران می

چنین هایش و همانگور در النه هایهای افتاده، به عالوه حبهبادام

ها ایجاد مشکل کرت در هنگام آبیاری در آب، مسیر حرکت در سازیالنه

جهت مقابله  کریمی درگاهی کشاورزان رباط شودمشاهده می کند.می

، 2کنند. در جدول های مسموم استفاده میبا روباه و شغال از طعمه

 به آسیب و یوارهاد) باغ در موجود تاسیسات کد فرعی تخریب 2

 محصول خوردن با اقتصادی ضرر کردن و وارد (آب انتقال شبکه

 تاسیسات به رسانیباغی و مقوله اصلی )کد اصلی( آسیب -زراعی

مربوط به تعارض انسان و ، کشاورزی محصوالت تخریب و باغات

 های کشاورزی و باغات است.وحش در فعالیتحیات
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 کریم(رندیه و ساوه )مرزهای غربی و جنوب غربی شهرستان رباطوحش زتصاویر حیات: 2 شکل

 (1399) خبری ساوه خبر، عکاس: داوود جعفری منبع: رسانه                             
 

های روستایی وجود مار، نظیر گرزه مار باعث ایجاد در محیط

شود. بر طور ویژه خردساالن میترس و وحشت میان خانوارها و به

کریم، از سال بق گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباطط

بزمجه همواره  گزارش نشده است. مشاهده تاکنون مارگزیدگی 1380

هت با ترس بسیار زیادی همراه بوده است، چرا که روستاییان شبا

ی یادزسر بزمجه را با سر اژدها بسیار زیاد دانسته و ترس و وحشت 

ه مجه ببز ستا وجود دارد. عالوه بر آن گاهاًاز این حیوان در محیط رو

قفس مرغ و خروس وارد شده و باعث خفه کردن پرنده و خوردن 

شود. تاکنون تعارض و درگیری گرگ با فرد روستایی، مرغ میتخم

ی کودک یا بانوان، در محیط روستا گزارش نشده است و تنها صدا

شود. حشت میباعث ایجاد ترس و و ها در شب هنگامی گرگزوزه

ترین مثل مرغ، خروس و اردک از مهم کشتن و تغذیه پرندگانی

شود. تعارضات انسان با شغال و روباه در محیط روستا قلمداد می

توسط  اردک( )مرغ، خروس و های پرندگانشدن جوجه چنین تلفهم

ی برق عنوان تعارضی دیگر وجود دارد. سرقت و جابجاییگربه نیز به

یز غ نثل صابون، دمپایی، طال، کلید و غیره توسط کالوسائل منزل م

گردد. دیگر با انسان مطرح می آفرین و تعارضی عاملی مشکل عنوانبه

دن رعب و وحشت در روستا و برهم ز ایجاد کد فرعی 2، 2در جدول 

له ضرر اقتصادی برای مردم ساکن در روستا و مقو و آرامش روانی

ایجاد ترس و وحشت در میان  اصلی )کد اصلی( ضرر اقتصادی و

 ا است.روست محیط وحش درانسان و حیات تعارض به مربوط روستاییان

در شهرستان  طویله دام در داریبه مفهوم نگه متحرکغیر دامداری

گیرد. در فصل بهار، کریم فقط در فصل زمستان صورت میرباط

اتع سطح مر صورت متحرک بهها بهفصل پاییز دام و بخشی از تابستان

چرند. سابقه شوند و میشهرستان و خارج از شهرستان وارد می

که حمله گرگ به طویله تاکنون گزارش یا نقل نشده است. اما زمانی

حال چرا بوده، حمله گرگ به دام،  صورت متحرک در مراتع دردام به

زخمی و خفه کردن، ایجاد تلفات یا حتی حمله به چوپان نیز اتفاق 

سانان است های سگگونه طورکلی گرگ از سازگارترینهب .افتاده است

های مختلف قادر است زندگی کند و در که در طیفی از زیستگاه

دهد. استقامت  را تغییر خود محل استقرار شرایط، مناسب نبودن صورت

بسیار باالیی دارد و قادر است با سرعت متوسط طی چندین روز 

ها کیلومتر یک روز قادر است ده هایی طوالنی را بدود و درمسافت

 به گرگ خواریطعمه حمالت میزان ترین(. بیش2جابجا شود )شکل

 بسیار هاآن طبیعی اراضی که شده گزارش مناطقی در دام و انسان

 به طبیعی اراضی تبدیل. است گرفته قرار برداریبهره و اصالح مورد

 انسان توسط اهآن اشغال و هازیستگاه تفکیک، کشاورزی هایزمین

 برای، گونه این که شودمی سبب طبیعی طعمه کاهش آن دنبالبه و

 باعث نتیجه در و شده نزدیک مسکونی مناطق به نیازهایش تامین

حمالتی به انسان و  بروز انسان شده و سبب از گرگ ترس کاهش

 جغرافیایی محدوده پراکنش سراسر همواره در (.50) شود تعارض هپدید

 به گرگ، خسارت و انسان میان تعارض دلیل ترینمهم جهانی گرگ،

از دامداران نقل شده است که بزمجه  چنینهم .(51) اهلی است دام

قدر شود، آن)گوسفند و بز( می مراتع، نزدیک دام داخل طویله یا دربه

رود. در جان شده و از بین مینوشد تا جانور بیاز پستان دام شیر می

ها و تلفات شدید دامی و متناوباً حمله به دام کد فرعی 1، 2جدول 

مربوط به تعارض  ،ها و تلفات شدید دامیبا مقوله اصلی حمله به دام

وحش است. امروزه در استان تهران فراوانی سگ دامداران با حیات

های شهری به یک ابر چالش تبدیل شده است. براساس در محیط

 محیط امنیت و نظم در اختاللاصلی )کد اصلی(  ، مقوله2جدول 
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مفهوم است،  8زا که نشات گرفته از بیماری عوامل انتقال و شهری

 و ترس دهد.می شهری نشان محیط ها را درعلل تعارض انسان و سگ

 صوتی آلودگی سگ، ایجاد توسط شهر روانی آرامش صلب و وحشت

، صدمات ایجاد، انسان به سگ سگ، حمله مداوم هایکردن پارس با

 و مالت تب و هاری نظیر هاییبیماری انتقال ،شدید جراحات و زخم

 دام میان مشترک هایویروس ، انتقالدیگر بیماری نوع 80چنینهم

سگ،  گازگرفتگی اثر در هاری ویروس به ابتال سگ، افزایش توسط

 ، اخاللسگ توسط شهرها در شهری هایزباله جابجایی و پخش

 هاروپیاده، هاجاده، هاپارک، هایابانخ از عبور با شهری نظم در سگ

 8عنوان ترافیکی به مشکالت و سگ ایجاده تصادفات و وقوع غیره و

 انتقال شهری، محیط روانی آرامش زدن برهمفرعی  کد 3مفهوم از 

 نظم در گازگرفتگی و اخالل با جراحات و صدمات ایجاد، بیماری

های سگ که ، دسته3 و شکل 2 براساس جدول شهری ایجاد شدند.

رسد، ایجاد ترس و وحشت برای قالده می 10گاهی به تعداد بیش از 

ها با کند. غالباً در شبطور ویژه کودکان و خردساالن میمردم و به

و های بسیاری را ایجاد ها و خیابان، مزاحمتپارس کردن در کوچه

های شزنند. متاسفانه گزارمی همشهر را بر آرامش روانی در محیط

بسیاری درخصوص گاز گرفتگی و ایجاد جراحات عمیق و انتقال 

بیماری هاری به انسان از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

مورد گاز گرفتگی و امکان  5کریم وجود دارد. هر هفته بالغ بر رباط

 ،7و  0گردد که در روزهای ابتال به هاری و تب مالت مشاهده می

رفتگی و دقیقاً یک هفته پس از حادثه، در دو یعنی روز وقوع گازگ

های گردد. بر طبق پروتکلنوبت واکن هاری به مجروحین تزریق می

بیماری به نوع  80 عنوان عامل انتقالتوانند بهها میبهداشتی، سگ

ترین آنان هاری و تب مالت که خطرناک خود، انسان و دام باشند

های شهری و زباله ز پسماندهای ولگرد اهمواره سگ .(4)شکل  است

ها کنند. عالوه بر انتقال بیماری در محیط شهری، سگتغذیه می

گذشته  در شوند.باعث جابجایی و پخش زباله در محیط شهری می

ها با استفاده از تفنگ اقدام به از بین بردن تر شهرداریبیش

با مرگ کردند. بعد از مدتی متاسفانه واژه های ولگرد شهری میسگ

مرسوم شد. این اتفاق به قرار دادن سگ در محیطی بدون  ترحم

مسموم یا تزریق اسید به بدن حیوان صورت  اکسیژن، طعمه

زیستی در سراسر کشور و صدور های محیطگرفت. با فشار سمنمی

جدید قانون مجازات اسالمی که کشتن حیوانات و حیوان  نسخه

ها اقدام به کشتار یگر شهرداریداند، دآزاری را مصداق فعل حرام می

-های نگهها اقدام به احداث کمپسگ نکردند. تعدادی از شهرداری

داری های سنگین نگهدلیل هزینهداری سگ نمودند که متاسفانه به

ها تعطیل نظیر خوراک و عدم تامین بودجه و اعتبارات، این کمپ

ردند. از آن داخل محیط شهری ورود پیدا کها بهسگ شدند و مجدداً

های ولگرد در اکثر شهرها رو به افزایش زمان به بعد فراوانی سگ

رفت. این افزایش تعداد منجر به برهم زدن انضباط شهری و پدید 

عنوان ترافیکی نمود. بهای و ایجاد معضالت تصادفات جاده آمدن

 ایجاده تلفات ترینکه بیش مثال عسگری و همکاران نشان دادند

گونه سگ  به کریم، مربوطرباط شهر ر کمربندی جنوبیحیوانات د

آوری سگ اقدام به جمع از شهرها، پس از بسیاری در .(35) است

گردانند که تاکنون برمی سازی نموده و سپس سگ را به محیطعقیم

های مواجه با سگ ترین راهکارموثرترین و در عین حال اخالقی

 با نهاد مردم هایسازمان کیلطورکلی تشبه ولگرد شهری بوده است.

 جوامع توانمندی در نقش مهمی ،آموزشی هایدوره هدف برگزاری

چنین، دارد. هم وحشو حیات انسان تعارضات کاهش برای روستایی

بیمه باغات )تاسیسات و محصوالت( به منظور کاهش ریسک غرامت 

 های اهلی )گوسفند ووحش، بیمه شدن دامناشی از تعارض با حیات

خواران منظور کاهش ریسک غرامت ناشی از تعارض با گوشتبز( به

وحش است. کارهای تعدیل تعارض انسان با حیاتاز دیگر راه

استانی، آگاهی  هایصداو سیما و شبکه قبیل از عمومی هایرسانه

 محیط مسائل به جامعه نسبت حساسیت بردن باال و جامعه بخشی

زیست محیط تشکیل کمیته دارند. عهده بر مؤثری نقش زیست

 ساکنان عمومی سازیآگاه و فرمانداری شهرستان در راستای آموزش

وحش، همکاری سازمان محیط اهمیت حیات با رابطه در منطقه

های ولگرد و آوری سگزیست شهرستان با شهرداری در جهت جمع

های مربوطه با شبکه بهداشت و سازی آنان، همکاری سازمانعقیم

های ولگرد در های مورد نیاز به سگمنظور تزریق واکسنهدرمان ب

های اپیدمی مشترک میان انسان و حیوان و کاهش بیماری راستای

برخورد قانونی و قضایی با افراد حیوان آزار )افرادی که در راستای 

های مسموم، ترزیق اسید به بدن حیوان و کاهش تعارض از طعمه

انسان  کارها جهت تعدیل تعارضگر راهکنند( از دیغیره استفاده می

کریم در شهرستان رباط روستایی و شهری در محیط وحشبا حیات

 است.

 

 تشکر و قدردانی
 شهرستان درمان و بهداشت شبکه همکاری دگان ازسننوی وسیلهبدین

های مردم کریم، سازمانرباط زیست شهرستانکریم، اداره محیطرباط

های کریم؛ سمنزیست در شهرستان رباططمحی نهاد فعال در زمینه

ین چنمهر هستیا و هم آوای انجمنو  چیستا جوان انجمن اندیشمندان

ها اعظم خانم امیری و سرکار زاهدی الدینجناب آقای دکتر قوام

 .راد و فاطمه معصومی کمال تشکر و قدردانی را دارنداسکندری
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