
شناختی گرگ خاکستري و تأثیر آن بر دامهاي اهلی و علف خواران نادر وحشی  بررسی بوم

  در پناهگاه حیات وحش قمیشلو

 چکیده:

 

گوشتخواران در هر اکوسیستم به عنوان جانوران کلیدي مطرح بوده و از جایگاه مهم و اساسی برخوردارند و همین امر اهمیت 

هاي کشور به شمار رفته که معموال  کند. گرگ یکی از طعمه خواران عمده در اکثر زیستگاه می ها را دوچندان  مطالعه روي آن

از باالترین تعارض با مردم محلی، به خصوص دامداران برخوردار است. از همین رو، باور عمومی بر این است گرگ دشمن اصلی 

ها در کشور دارد.  هاي گرگ ی در انتخاب زیستگاه و جابجاییهاي اهلی نقش اساس ها و تراکم دام هاي اهلی بوده و جابجایی دام

ها همیشه قربانی تفکرات منفی عموم  رسد که گرگ  براساس مطالعات پراکنده اي که در کشور صورت گرفته است، به نظر می

بوم  مردم و حتی کارشناسان شده و قضاوت نادرست باعث شده که در بسیاري از مناطق نگرش صحیحی نسبت به نقش

شناختی آن وجود نداشته و حتی تابحال مطالعه منسجمی درباره این طعمه خوار در کشورمان صورت نگیرد. ازاین رو، به نظر 

  رسد که مطالعه منسجمی باید بر روي عادات و بوم شناسی این گونه به ظاهر آشنا ولی کامال ناشناخته کشور صورت گیرد.  می

را بودن باالترین تراکم علفخواران به دلیل حفاظت مناسب، بدون شک بهترین سایتها براي مناطق استان اصفهان به لحاط دا

مطالعه روي بوم شناسی گرگ در کشور بوده و پناهگاه حیات وحش قمشلو به دلیل دارا بودن جمعیت باالیی از سمداران در 

تواند باشد. فراوانی گرگ در منطقه در  می اي   عههاي اهلی، مناسبترین زیستگاه براي انجام چنین مطال کنار حضور فصلی دام

تمام ایام سال نیز خود بر مناسب بودن این منطقه براي انجام یک پژوهش منسجم روي گرگ براي نخستین بار در کشور 

ه و در هاي اهلی یا گیاهخواران وحشی منطقه مشخص کرد افزاید. این مطالعه سعی دارد تا میزان وابستگی گرگ را به دام  می

هاي سنی یا جنسی بررسی و ارزیابی کند. نتایج این مطالعه که  هاي وحشی، تاثیرش را بر رده صورت وابستگی بیشتر به طعمه

هایی که گرگ به  تواند توسط سازمان حفاظت محیط زیست براي سایر زیستگاه می پذیرد   براي نخستین بار در کشور صورت می

در  1388لغایت فروردین  1386شده بکار رود. براساس بررسی هاي صورت گرفته از تیر  اي مسأله ساز بدل  عنوان گونه

یکی از بهترین و پرتراکم ترین زیستگاه هاي گرگ در کشور به شمار می رود. بر پناهگاه حیات وحش قمشلو، این منطقه 

تري از گرگ نسبت به  از تراکم پایینرسد که نیمه شمالی منطقه قمشلو  اساس نقشه پراکنش گرگها در قمشلو، به نظر می

ها براي بررسی روي  ترین شیوه  براساس مرور منابع صورت گرفته، یکی از رایجباشد.  هاي منطقه برخوردار می سایر بخش

قالده گرگ براي کل منطقه برآورد می  70تا  50باشد که با بکارگیري این روش، حدود   ها، ردیابی در برف می جمعیت گرگ

  شود. 
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بانان منطقه بیش از نیمی از مشاهدات گرگ  نقطه مشاهده مستقیم گرگ توسط تیم تحقیقاتی و محیط 51براساس مکانیابی 

بانان  هاي امن اتفاق افتاده است. این اتفاق زمانی رخ داده که بیشترین گشت محیط در این منطقه در داخل و نزدیکی محدوده

قالده  34گیرد. براساس  نوار مرزي منطقه به منظور کنترل متخلفین صورت می هاي امن و عموما در در خارج از محدوده

ها  هاي گرگ مرتبه مشاهده مستقیم گرگ توسط تیم تحقیقاتی در این منطقه صورت گرفت، میانگین دسته 16گرگی که طی 

12/2 )41/1=SD ،دیده شده است. اندازه  ها بطور تکی %) از کل مشاهدات گرگ44مرتبه (حدودا  7) بوده است. همچنین

هاي  رود. درعین حال، گاهی دسته  قالده بوده و به ندرت از این تعداد باالتر می 4تا  1هاي گرگ در قمشلو معموال بین  دسته

بوده  1387قالده در زمستان  6هاي تیم تحقیقاتی،  ترین دسته مشاهده شده طی بررسی شود. بزرگ می تر هم دیده  بزرگ

باشد. براساس مکانیابی   قالده هم دیده شده است که البته بسیار نادر می 10هاي بیش از  ال، به ندرت دستهاست. با این ح

کیلومتري  5/2هاي گرگ مشاهده شده در حاشیه  ماه حضور و مطالعه در قمشلو، میانگین دسته 18نقاط مشاهده گرگ طی 

قالده گرگ برآورد گردید. این مسأله  6/2ده و در داخل منطقه قال 8/1کیلومتر) حدودا  5به داخل و خارج منطقه (مجموعا 

کنند و حتی  تري زندگی می هاي کوچک ها در حاشیه منطقه در دسته ازلحاظ زیست شناختی احتماال مبین آنست که گرگ

گذاري قلمرو  تري دارند. رفتار عالمت هاي بزرگ شوند، درحالیکه در داخل منطقه دسته خیلی اوقات تکی یا جفتی دیده می

هاي منطقه را یافت که اثري از  توان هیچ تقاطعی میان جاده ها به کرات در قمشلو مشاهده گردیده و تقریبا نمی گرگ

شود. در  می ها در آن به چشم نخورد. به ندرت در یک نقطه تنها جاي یک خراشیدگی یا یک سرگین یافت  خراشیدگی گرگ

هاي گرگ از این نقاط  ها معموال بیش از یک گرگ حاضر بوده و دسته هر یک از این محل واقع این احتماال مبین آنست که در

گیرد. نکته جالب دیگر در این باره آنست که در   تر مورد استفاده افراد قرار می کنند و کم  گذاري قلمرو استفاده می براي عالمت

روز قبل در آن مشخص بوده و این به  2ا مربوط به حداکثر ه اکثریت قریب به اتفاق نقاط مشاهده خراشیدگی، اثر تازه گرگ

دهد که   گذاري قلمروهایشان بوده و درعین حال نشان می ها در سرتاسر منطقه براي عالمت معناي حضور شدیدا فعال گرگ

مانی کوتاه مدتی سازد در فواصل ز  ها را در قمشلو ناچار می رقابت بر سر منابع نظیر طعمه و فضا آنقدر شدید است که گرگ

ها و وسعت نه چندان زیاد قمشلو، این  مرزهاي قلمرو خود را به سایرین اعالم نمایند. درعین حال، با توجه به تراکم باالي گرگ

هاي زمانی کوتاه، سرتاسر  توانند در دوره می ها در این منطقه قلمروهاي بزرگی ندارند که  پدیده شاید دال بر آن باشد که گرگ

ها در این منطقه،  خود را طی کرده و به اصطالح حضور خود را به روز نمایند. البته با توجه به تراکم باالي انواع طعمهقلمرو 

تواند باشد. در این مطالعه، از روش مشاهده مستقیم،  پایش الشه ها و بررسی  کوچکی قلمروها چندان دور از انتظار نمی

% موارد 55حمله به سمداران وحشی مدنظر قرار گیرد، مالحظه می شود که نزدیک به . درصورتیکه موارد سرگینها استفاده شد

% قوچ و میش می باشد. کل و بز نیز درصد بسیار پایینی را تشکیل می دهد. نکته قابل اهمیت دیگر 40مربوط به آهو و بیش از

تکی انجام گرفته که نشان از سازگاري و % کل حمالت گرگها به سمداران توسط افراد یا گروه هاي 70آنست که نزدیک به 
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الشه  83در دوره مطالعاتی صورت گرفته، درمجموع توانایی گرگهاي قمشلو براي زیستن در قالب گروه هاي کوچک می باشد.

ها ازپا درآمده بود یافته و مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس آهو مهمترین طعمه گرگ در این منطقه  شکار که توسط گرگ

اي  ش عمدهرا تشکیل داده و پس از آن قوچ و میش طعمه مهم بعدي است. تنها یک الشه از کل و بز ثبت شد و ازآنجا که بخ

اي و کوهستانی صورت گرفته، از این رو  هاي صخره تر در زیستگاه از تالش مطالعاتی در مناطق دشتی و تپه ماهوري و کم

ها (عمدتا در فصل بهار)،  اریبی منفی براي کل و بزها قابل انتظار است.از لحاظ گزینش طعمه (با توجه به سن وجنس)، بره

شوند. حیوانات نر با توجه به کندي  می ها محسوب  )، افراد مسن و بیمار طعمه ترجیحی گرگحیوانات نر (قوچ، کل آهو، کل

در این مطالعه با شوند.  می تر نسبت به حیوانات ماده طعمه ترجیحی محسوب  تر بودن جثه و هوشیاري کم حرکت، سنگین

ن ها محتوي موي آهو بوده و این درحالی % سرگی24سرگین متعلق به گرگ در قمشلو، مبین آن است که تنها  111بررسی 

است که تواتر حضور دام اهلی در سرگین گرگ هاي قمشلو تقریبا دو برابر آهو بوده است. بدین ترتیب غذاي اصلی گرگ هاي 

% و پرندگان با 18%، قوچ و میش با بسامد حضور 31% و بعد از آن آهو با بسامد حضور 50قمشلو دام اهلی با بسامد حضور 

 5/2در این منطقه، با اینکه تعداد نمونه هاي مشاهده توله گرگ بسیار کم است، ولی میانگین آنها % است. 14سامد حضور ب

)5/0=SD النه گرگی که براساس گزارش محیط بانان و دامداران  5، بسیار به ندرت بیش از این تعداد) می باشد. 4تا  1) (بازه

شود که عبارتند از قرار گرفتن در مناطق کوهستانی و وجود   هاي مشترکی مشاهده می یدر این منطقه مکانیابی گردید، ویژگ

ها قرار دارد. اکثر دامداران مصاحبه شونده، شغل دیگري بجز دامداري  اي. همچنین، منابع آبی در نزدیکی این النه  نواحی صخره

دامداران عمدتا کشاورزي می باشد. این خود مبین آنست ها داراي مشاغل دیگر بودند. شغل دیگر این  % آن40نداشته و تنها 

%)، گرگ را 93ترین محل درآمد بیشتر دامداران قمشلو به شمار می رود. تقریبا تمامی مصاحبه شوندگان (  که دامداري عمده

رگ را طی فصل هاي مصاحبه شده، تجربه حمله گ % گله65شان را اذیت می کند، می دانستند.   ها و گله جانور اصلی که آن

هاي موجود در این  هاي دام داشته و گرگ به سایرین حمله نکرده بودند و این تقریبا معادل دو سوم گله 1386قشالق زمستان 

ها، نزدیک به نیمی از تلفات متعلق به میش و پس  هاي اهلی در حمالت گرگ منطقه می باشد. براساس بررسی نوع تلفات دام

هاي  قالده گرگ بوده و معموال دسته =SD) 7/1( 2/3هاي اهلی،  هاي حمله کننده به دام گین دستهاز آن بز می باشد. میان

هاي اهلی در صحرا و دور از محل آغلها اتفاق  ها به دام % حمالت گرگ80اند. همچنین، بیش از   بزرکی را تشکیل نمی داده

دلیل حضور مستمر سگها، چوپانان و همچنین ساختمان آغل، افتاده که کامال قابل انتظار می باشد، زیرا در داخل آغل به 

گله، در مجموع  17ها به  ها نسبت به داخل مرتع بسیار دشوارتر می باشد. درحمله گرگ هاي اهلی براي گرگ دستیابی به دام

نگین تلفات در هر حمله رأس دام اهلی (بز، گوسفند، بزغاله یا بره) ازبین رفته یا درمعدودي از موارد زخمی شده بود. میا 77

 27رأسی و  14مورد  2رأس در هر حمله بوده است، با این حال  1دام اهلی بوده است. مد حمالت  =SD) 2/7رأس ( 1/5

هاي جمع آوري شده از دامداران، میانگین خسارت  ها نیز گزارش داده شده است. براساس داده رأسی تلفات در یک حمله گرگ
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تومان) و جاماندن گله در  000/330ها ( ب دیده براساس جمع بهاي ناشی از حمله مستقیم گرگهاي آسی ها به گله گرگ

تومان معادل نیم میلیون تومان در طی  000/500تومان) به رقمی بالغ بر  8/120181صحرا و بعدا طعمه گوشتخواران شدن (

ماضی نمی باشد. درصورتیکه این رقم با میزان روزه حضور در منطقه می شود که البته رقم چندان قابل اغ 100فصل چراي 

دام اهلی  2/52میلیون تومان (معادل  2خسارت ناشی از عوامل غیر از طعمه خواري مقایسه شود که حداقل بالغ بر حداقل 

)5/62 (SD=هاي آسیب دیده در ارزانترین حالت یعنی بز باشند) طی یک دوره یک ساله گردد، پس  و درصورتیکه همه دام

  ماهه، تقریبا معادل همان نیم میلیون تومان خسارتهاي مستقیم وغیرمستقیم گرگ می شود.  3یزان آن براي یک دوره م

هاي مختلف منطقه که به دالیل متعدد طی دوران مطالعه ازپا درآمده بودند، مالحظه  گرگ در بخش 10درمجموع الشه 

ر قمشلو بطور مستقیم ناشی از انسان است و دامداران در این میان ها د گردیده یا گزارش شد. بیش از نیمی از تلفات گرگ

رسد که مهمترین عامل تهدیدکننده گرگ در قمشلو   اي دارند. از مجموع عوامل تهدید کننده فوق الذکر به نظر می  سهم عمده

  دهد.  باشد که لزوم توجه جدي را نشان می  را شکار مستقیم آن توسط انسان می
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