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هاي ریسک بینی مخاطرات زیست محیطی و کاربرد نقشهپیش
Canis(براي حمالت گرگ  lupus(در استان همدانانسانبه
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چکیده
هاي حیات وحش محسوب نوان یک راهکار موثر براي حفاظت از منافع انسانی و جمعیتعبینی ریسک بهسازي پیشمدلامروزه، 

هاي احتمالی و موفقیت آورد هزینهها، برهایی جهت تعیین گستره پراکنش درگیريهاي خروجی چنین مدلکاربرد نقشه. گرددمی
به انسان در استان )Canis lupus(در تحقیق حاضر یک نقشه ریسک براي حمالت گرگ. هاي کنترلی بسیار سودمند استبرنامه

که مبتنی بر نقاط حضور است در مقایسه با دو ، )MAXENT(سازي حداکثر آنتروپی بدین منظور کارایی روش مدل. همدان ارائه شد
بر اساس . مورد ارزیابی قرار گرفت)SVM(بردار پشتیبان و ماشین)ANN(هاي عصبی مصنوعی روش حضور و عدم حضور شبکه

دهد ها نشان مییافته. ترین احتمال وقوع حمالت گرگ مواجه هستندهاي این مطالعه، نواحی مرکزي و شمال استان با بیشبینیپیش
در بین این . باشدنش حمالت این گونه، کاربري اراضی، تراکم جمعیت انسانی و فاصله از جاده میمهمترین پارامترهاي موثر در پراک

ترین سطح زیر بیش،چنین طبق نتایج حاصل، روش حداکثر آنتروپیهم. ترین پارامتر شناسایی شدعنوان مهمعوامل کاربري اراضی به
بینی مناطق پرخطر در سطح استان همدان رایی باالي این روش در پیشکه بیانگر کاخود اختصاص داد را به) =88/0AUC(منحنی 

.است

بینی، گرگ، استان همدانهاي پیشحیات وحش، مدل،تضاد انسانمدیریت:کلمات کلیدي

mkaboli@ut.ac.ir: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه
ها و بیماريشیوعمحیطی، از قبیل زیست مخاطرات اغلب 

اندشدهغیرتصادفی توزیع الگوهايحیات وحش در خساراتوقوع 
شناسانزیستو حیات وحش مدیراناز رو بسیاريایناز . )36و3(

گذشته، حوادث حفاظت در تالشند تا با استفاده از الگوهاي 
).18و17(ندنمایبینی موقعیت مکانی مخاطرات آینده را پیش

عنوان بینی بههاي فضایی پیشکارگیري مدلهدر این راستا ب
هاي ها، برنامهدر مدیریت گونهیک استراتژي موثر و متداول 

حفاظتی و رفع مناقشات میان انسان و حیات وحش معرفی 
هایی جهت تعیین گستره کاربرد چنین روش. )9(اند شده

هاي احتمالی و موفقیت ها، برآورد هزینهپراکنش درگیري
هاي در واقع نقشه.)42(هاي کنترلی بسیار سودمند است برنامه

هاي اولیه و روشی براي هشدار دهندهها خروجی این مدل
هايجمعیتمنافع انسانی و توانندمیپیشگیرانه است که ماتاقدا

چنین رویکردهاي ). 37و36، 35(ندنرا حفظ کحیات وحش
یابند که مردم به این طور ویژه زمانی اهمیت میاي بهپیشگیرانه

طرق مختلف واکنش نشان خواران بهگوشتتضادها با کشتن 
انسان باعث انقراض و از در طول دو قرن گذشته. )23(دهند می

). 36(خواران شده است مههاي طعبین رفتن بسیاري از جمعیت
نقش بارزي را در جثه،هاي گوشتخوار بزرگاگر چه گونه

با این )11(کنند هاي غذایی ایفا میها و زنجیرهاکوسیستم
اي زندگی انسانی و عنوان تهدیدي بروقات بهوجود در اغلب ا

پیشگیري یا کاهش این . )37(شوندها مطرح میآنمعیشت 
هاي جهانی براي حفاظت از باعث جلب حمایتهادرگیريقبیل 

چنین حفظ زندگی و ها و همتنوع زیستی و احیاي اکوسیستم
.  )41(معیشت مردم خواهد شد 

سازيهاي مورد استفاده براي مدلانواع مختلفی از تکنیک
طور متناظر در مطالعات به. بینی در حال رشد استفضایی پیش

هاي مختلف نیز افزایش بررسی عملکرد نتایج مدل،سازيمدل
هاي دهند که مدلها نشان میاین بررسی. )19(است یافته
هاي ورودي یکسان در نتیجه عواملی از بینی با وجود دادهپیش

حضور، عدم هايدادهدر دسترس بودن،نقاط حضورقبیل تعداد 
اغلب منجر به نتایج متفاوتی ي محیطینوع و تعداد متغیرها

مدلی که در همه شرایط مناسب باشد تا کنونو )27(شوند می

بنابراین اغلب ضروري است که ). 19(است شناخته نشده
اجرا شود تا بر اساس عملکرد، مدل سازيمدلروش چندین 

مطالعه حاضر روي . )10(گردد مناسب براي گونه هدف انتخاب 
دست آمده از حمالت گرگ به انسان ههاي مکانی خسارات بداده

این استان یکی . استدر استان همدان، غرب ایران متمرکز شده
از مناطقی است که در چند سال گذشته شاهد گزارشات 

گرگ ).1(متعددي از حمالت گرگ به انسان بوده است 
در اي با گستره پراکنش وسیع ونهگ)Canis lupus(خاکستري 

اما در چنین سایر نقاط کشور بودهو همایراننواحی غربی 
)2و3(دلیل افزایش تعارضاتش با مردم محلی ههاي اخیر بسال

با این مطالعه . گیردشدت محدود شده و مورد شکار قرار میهب
انسان در بهگرگ حمالتمناطق پرخطرنقشه هدف تهیه 

صورت گرفته است و بدین منظور عملکرد سهدان استان هم
هاي ، شبکه)MAXENT(حداکثر آنتروپی سازيمدلروش

که ،)SVM(و ماشین بردار پشتیبان )ANN(عصبی مصنوعی 
مورد ) 9و8(هاي عدم حضور متفاوتند از نظر نیاز به داده

. قرار گرفتارزیابی

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

59'از نظر موقعیت جغرافیایی، بین مختصات دان استان هم
º33 48'تاº3534'و شمالی عرضº4736'تاº49طول شرقی

20این استان با مساحت تقریبی .)1شکل(قرار گرفته است
درصد از کل مساحت کشور و جمعیتی 1/2هزارکیلومتر مربع، 

ايمنطقه، همداناستان.گیردنفر را دربر می1,700,000بالغ بر 
هاي داخلی کوهپیشوطور عمده کوهستانی که جزاست به

+5/11، نه استانمیانگین دماي ساال.گرددزاگرس محسوب می
300بیش از آن نه گراد و میانگین بارش ساالجه سانتیدر

از . گیرددر فصل سرد سال صورت میمتر است که عمدتاًمیلی
ها همدان حفاظت آنترین نیازهاي اراضی طبیعی استان عمده

هاي کشاورزي و صنایع مرتبط با ویژه فعالیتهدر برابر توسعه، ب
).1(باشد آن می
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منطقه مورد مطالعه و موقعیت مکانی حمالت گرگ به انسان :1شکل 

موقعیت مکانی تعارضات
کار میدانی این مطالعه ثبت نقاط حمالت گرگ بود که در 

بدین منظور با . واقع شده بودند1384-1390هاي فاصله سال
بررسی گزارشات پرداخت خسارت مربوط به حمالت گرگ به 

هاي استان انسان موجود در ادارات محیط زیست شهرستان
سپس با مراجعه . هاي حمله تهیه شدهمدان، فهرستی از محل

به روستاهاي ذکر شده در فهرست و با استناد به مشاهدات 
به انسان موقعیت حمله31تعداد بانانمردم محلی و محیط

.مختصات این نقاط ثبت شدGPSشناسایی و توسط 

بینی کنندهپارامترهاي محیطی پیش
خواري از شناسایی مناطق پر خطر تضاد انسان و طعمه

به یک نوع زیستگاه خاص وابسته نیست ًقبیل گرگ که کامال
بر اساس در این پژوهش،).4(تواند یک فرآیند دشوار باشد می

دستهآنمورد مطالعه، با توجه به منطقهگرفته و منابع صورتمرور 
رسید بر افزایش را که به نظر میپارامترهاي محیطیاز 

گرگ موثر باشند، تآسیب پذیري یک منطقه نسبت به حمال
: این پارامترها شامل).26و 7(سازي انتخاب شدبراي مدل

، فاصله از جاده، فاصله از تراکم جمعیت انسانی، تراکم دام
. باشداراضی میو کاربري رودخانه، تنوع پستی و بلندي زمین

ArcMapمتر در محیط 100همه پارامترهاي مذکور با وضوح 

سازي چنین قبل از اجراي فرآیند مدلهم. ساخته شدند٩٫٣
با توجه به . )25و 29(متغیرها بررسی شدمیزان همبستگی

تر از زیستی کمتگی بین متغیرهاي محیطکه میزان همبساین
سازي مورد استفاده متغیر محیطی در مدل6هر ،)6(بود 8/0

.قرار گرفت

سازي حمالت گرگمدل
) MAXENT(حداکثر آنتروپی

هاي بسیار رایج الگوریتم حداکثر آنتروپی یکی از الگوریتم
MAXENTافزاري یادگیري ماشینی است که در بسته نرم

سازي توزیع هاي فقط حضور براي مدلشده است و از روشارائه
کاربرد این قاعده براي توزیع گونه توسط . آیدشمار میها بهگونه

. شودشناختی حمایت میقوانین ترمودینامیک فرآیندهاي بوم
این مدل براي یک گونه توسط تعدادي الیه زیست محیطی 

)25و31(آیددست میههمراه با نقاط حضور گونه ب
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مناطق پرخطر تضاد انسان بینی جهت پیشدر این پژوهش
در . استفاده شد3,3,3نسخه MAXENTافزار از نرمو گرگ

زیست محیطیهايچنین الیههمهاي حضور گونه واین بخش داده
. استAsciiهاي محیط زیستی فرمت الیه. وارد آنالیز شدند

با فرمت Excelل نیز در یک فایانساننقاط حمالت گرگ به 
CSVرت نقاط حضور به صو% 70در این روش از . تهیه شد

باقی مانده براي ارزیابی % 30تصادفی براي ساخت مدل و از 
.نتایج مدل استفاده شد

)ANN(شبکه عصبی مصنوعی
عصبی مصنوعی از مطالعه سیستم مغز و هاي شبکهروش 

این . )12(استشدهشبکه عصبی موجودات زنده الهام گرفته 
کار بههاي بوم شناسی در رشته1990اوایل دهه از رویکرد

هاي شها، از روسازي توزیع گونهو در مدل)21(گرفته شد
یک شبکه عصبی از . )24(د گردعدم حضور محسوب می-حضور

است که گر به نام نورون تشکیل شدهتعدادي واحد پردازش
. شوندمیه یکدیگر مرتبطب) هاي یادگیريوزن(هاتوسط سیناپس

هاي ها در یک فرآیند تکراري و با استفاده از نمونهاین وزن
معماري شبکه، تابع فعالیت ).12(شوندآموزشی تعیین می

ها و قانون یادگیري شبکه سه مشخصه اصلی هستند که نورون
.شودها معرفی میوسیله آنشبکه عصبی به

)SVM(ماشین بردار پشتیبان
هاي پشتیبان یک گروه جدید از الگوریتمن بردارماشی

1995یادگیري و بازشناسی الگوهاي آماري است که در سال 
، هاگونهسازي پراکنش در مدل. )8(توسعه یافت Vapnicتوسط 

عنوان هایی است که هم بهاز جمله روشپشتیبان ماشین بردار
ارد عدم حضور و هم فقط حضور کاربرد د-هاي حضورروش

است که ابرصفحهاساس این الگوریتم پیدا کردن یک . )19(
-حضورترین فاصله جدایی بین نقاط آموزشی دهنده بیشنشان

این . در یک فضاي محیطی چند بعدي است،گونهعدم حضور
اي از بردارهاي پشتیبان توسط مجموعهابر صفحه منحصراً

. )45و 32(استتعریف شده
هاي شبکه عصبی اجراي روشدر این پژوهش براي 

عدم -حضور(ماشین بردار پشتیبان دو کالسهمصنوعی و 

. قرار گرفتمورد استفاده٧٫۶٫٠Matlabافزارنرم،)حضور
عدم حضور گرگ براي -رمتغیرهاي محیطی همراه با نقاط حضو

مشابه . افزار شدصورت فایل ماتریسی وارد نرمبهحمله به انسان
صورت تصادفی براي ساخت نقاط بهMAXENT ،70%با روش 

).14(باقی مانده براي ارزیابی مدل استفاده شد% 30مدل و از 

ارزیابی عملکرد مدل
بینیپیشبرايیک منبع عدم قطعیت ،سازينوع روش مدل

بینیپیشدر این مطالعه توان .)30و 44، 43(هاستتوزیع گونه
عدم -روش حضور با نتایج دو)MAXENT(حداکثر آنتروپی

و ماشین بردار )ANN(هاي عصبی مصنوعی حضور شبکه
براي این . مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت)SVM(پشتیبان 

ROCمنحنی . محاسبه شد1ROCمنظور سطح زیر منحنی 

شناختی و براي که در مباحث بوماست، آماريیک روش 
.گیردار میبسیار مورد استفاده قرسازي مدلهاي روشارزیابی 

شود که در آن محور صورت نموداري ارائه میمنحنی بهاین 
و محور افقی ) مثبت واقعی(2دهنده حساسیتعمودي نشان

4سطح زیر منحنی. است) مثبت کاذب(1-3دهنده ویژگینشان

)AUC(یک 1-ایجاد شده توسط مقادیر حساسیت و ویژگی ،
. نی مدل استبیقدرت پیششاخص کمی براي نمایش کارایی و

بینی پیش(5/0دامنه مقادیر مختلف سطح زیر منحنی بین 
).31(باشد می)صحیحبینی کامالًپیش(1تا حداکثر ) تصادفی

نتایج
،MAXENTسازي هاي مدلعملکرد روشمقایسه 1جدول

SVM وANN با استفاده از منحنی راROCدهدنمایش می .
وده سطح زیر منحنی در محدشود گونه که مشاهده میهمان

دست هب) MAXENT(88/0تا ) ANN(80/0این مطالعه از 
داريطور معنیسازي بهروش مدلسههر براین اساس . آمد

)P بینی متوسط تا بسیار خوب را ارائه قدرت پیش)٠٫٠٠١>

١. Receiver Operating Characteristic
٢. Sensitivity
٣. Specificity
۴. Area Under Curve
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در حمالت گرگ به MAXENTطبق نتایج حاصل، .دهندمی
را ) 88/0(ح زیر منحنی ترین سطدر استان همدان  بیشانسان

سازيمدلهاي با توجه به عملکرد الگوریتم. خود اختصاص دادبه

نتایج بهتري را کسب MAXENTکه مختلف و با نظر به این
ارائه و مورد MAXENTکرد بنابراین در این مطالعه تنها نتایج 

.گیردبحث قرار می

براي حمالت گرگ به انسانANN و MAXENT ،SVMهاي نتایج سطح زیر منحنی مدل:1جدول 
PVALUEمساحتالگوریتم

MAXENT88/000/0
SVM81/000/0
ANN80/000/0

بینی حمالت گرگ به انسان را توسط نقشه پیش2شکل 
مشاهدهکه در شکل گونههمان. دهدنشان میMAXENTمدل 

ال ترین احتمهاي بهار و کبودر آهنگ با بیششود شهرستانمی
چنین بر اساس این نقشه در هم. اندبینی شدهوقوع حمله پیش

هاي مختلف آینده احتمال پراکندگی حمالت گرگ در قسمت
.استان همدان وجود دارد

MAXENTسازي بینی مناطق پر خطر بر اساس روش مدلنقشه پیش:2شکل 

عنوان کاربري اراضی بهاین مطالعه نشان داد کهنتایج 
چنین و همانساندر حمالت گرگ به موثرترین پارامتر ممه

تنهاییاراضی به کاربري). 2جدول(استبینی ساخت نقشه پیش
خود اختصاص داده است که بیانگر تغییرات کل را به% 3/28

دومین پارامتر . وجود اطالعات بسیار مفید در این متغیر است
% 5/20که است جمعیت انسانیمهم در این بررسی تراکم 

دهد و در نهایت سومین متغیر موثر در تغییرات را نشان می
. تغییرات است% 20ه با جادحمالت گرگ، پارامتر فاصله از 
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پارامترهاي موثر در پراکنش حمالت گرگ به انسان:2جدول 
درصد تاثیرگذاري متغیر

3/28 طبقات کاربري اراضی
5/20 تراکم جمعیت انسانی

20 ز جادهفاصله ا
1/13 فاصله از رودخانه
5/11 تراکم دام

6/6 تنوع پستی و بلندي

بحث
ورهاي موثر در که مهمترین فاکتنتایج این مطالعه نشان داد

، اراضیکاربري خواري گرگ به انسان پراکنش حمالت طعمه
در . )2جدول (باشد میتراکم جمعیت انسانی و فاصله از جاده 

ترین پارامتر عنوان مهمربري اراضی بهبین این عوامل، کا
Linnellصورت گرفته توسط طبق بررسی. شناسایی شده است

خواري ترین میزان حمالت طعمهبیش،)2002(و همکاران 
ها طبیعی آناراضی گرگ به انسان در مناطقی گزارش شده که 

تبدیل اراضی . برداري قرار گرفته استبسیار مورد اصالح و بهره
ها ها و اشغال آنکشاورزي، تفکیک زیستگاههايزمینی به طبیع

شود دنبال آن کاهش طعمه طبیعی سبب میتوسط انسان و به
براي تامین نیازهایش به مناطق مسکونی نزدیک ،که این گونه

شده و در نتیجه باعث کاهش ترس گرگ از انسان و خو گرفتن 
ین عامل دوم. )38و 3(خواري گرددو بروز حمالت طعمه

عامل . محیطی مهم در این مطالعه تراکم جمعیت انسانی است
از قبیل تراکم جمعیت انسانی یا برخی پارامترهاي مرتبط با آن 

سببتغییر کاربري اراضی و تخریب زیستگاه تا حد زیادي 
استان همدان .)40و16(شودمیخواري افزایش حمالت طعمه

ل توجهی از گرگ و تراکم هاي قاباز گذشته دور داراي جمعیت
اخیر اراضی یاندر طی سالباالي جوامع محلی بوده است اما 

طور کامل زیر بهتقریباًویژه شهرستان بهارهاستان باین طبیعی 
کشت انواع محصوالت کشاورزي رفته است که نتیجه آن کاهش 

عنوان محل اختفاء هاي طبیعی و پوشش گیاهی منطقه بهطعمه
بسیاري از در حال حاضر . ها بوده استرگو تولیدمثل گ

اند و هاي سابق گرگ تحت توسعه متمرکز قرار گرفتهزیستگاه
هاي مختلف کشاورزي، صنعتی، تمام زمین سیما تحت فعالیت

ها با از گرگرسدنظر میبهاکنون. )1(شهري و روستایی است 
ضی کشاورزي نزدیک اراهاي طبیعی خود به زیستگاهدهیدست

و جستجوي ساختن النه ، براي پنهان شدنناطق مسکونی م
هایی با چنین یافته. اندروي آوردهبع غذایی جایگزین امن

و همکاران Krithivasanتوسط صورت گرفتهمطالعات 
بررسی انجام شده در . در هندوستان مطابقت دارد)2009(

خصوص حمالت گرگ به انسان در کشور نروژ نیز نشان داد، 
اي که تراکم جمعیت انسانی باالیی دازهاي اصالح شدهانچشم

ها کاهش یافته با هاي طبیعی گرگها طعمهدارند و در آن
مطالعه ). 33(ریسک باالي حمالت گرگ به انسان روبرو هستند 

Mladenoff نشان داد که پارامتر فاصله از ) 1999(و همکاران
هايسکونتگاهعنوان شاخصی از حضور و نزدیکی گرگ بهجاده به

عنوان در مطالعه حاضر نیز متغیر فاصله از جاده به.انسانی است
بینی حمالت گرگ به یکی دیگر از پارامترهاي مهم در پیش

هاي گذشته مرغداريچند سالطی در . انسان شناخته شد
. انداحداث شدهي استانبسیاري در اطراف شهرها و روستاها

هاي دفع مناسب زباله منجر به رهاسازي عدم وجود روش
ها و هاي باز حاشیه جادهضایعات مرغداري و انسانی در مکان

است که به نوبه خود باعث جذب گرگ به اطراف روستاها شده
هاي گرگ در اي که در خصوص گلهمطالعه. گرددها میآن

ها ایتالیا صورت گرفت نیز نشان داد که گستره خانگی این گله
ها، روستاها و ل چندین مراکز فعالیت انسانی از قبیل جادهشام

اراضی کشاورزي است و تعداد و موقعیت انباشت زباله به عنوان 
).5(ها موثر بوده است گیري رفتار مکانی آنشاخصی در شکل

هاي گیريبینی یک ابزار مفید براي تصمیمهاي پیشمدل
ات و تعارضات میان بهتر در ارتباط با مدیریت و کنترل مناقش
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قرار باشد اگر .)26و28، 29، 35(خوار هستند انسان و گوشت
براي هاي ریسک و نقشههاي بوم شناختی بینیاز چنین پیش

سازي مدلهاي روش، کمک به اقدامات حفاظتی استفاده شود
طور کلی کاربرد بینی باال و بهمناسب باید ساده، توان پیش

چنین بر پارامترهاي عملی که به ند و هماي داشته باشگسترده
در این پژوهش . )15(گیري هستند اجرا شوند آسانی قابل اندازه

بینی پراکنش حمالت گرگ به انسان در استان براي پیش
و MAXENT،ANNسازي سه روش همدان توان مدل

SVMهاي این بررسی نشان داد یافته. مورد مقایسه قرار گرفت
سازي استفاده شده عملکرد خوبی در هاي مدلاگرچه همه روش

MAXENTبینی مناطق پر خطر دارند با این وجود مدل پیش

تر پراکنش توانسته خیلی دقیقSVMو ANNنسبت به 
ترین مطالعه در جامع). 1جدول(بینی کند حمالت گرگ را پیش

صورت ) 2006(و همکاران Elithسازي که توسط در تاریخ مدل
عنوان یکی بهMAXENTدست آمد و همشابهی بنتایجگرفت 
بینیهاي پیشبراي ساخت نقشهناسبهاي بسیار ماز مدل

ها، نیاز یک فاکتور کلیدي براي انتخاب مدل.)13(معرفی شد
مدلیکی از نقاط قوت . )30(هاي عدم حضور است مدل به داده
MAXENTهاي حضور نیاز دارداین است که فقط به داده .

عدم حضور -هاي حضورها نسبت به دادهآوري این دادهجمع
یب در روش اهاي غعدم نیاز به داده. باشدتر میبسیار آسان

برداري منجر به کاهش وقت و هزینه الزم براي نمونهمذکور
چنین این روش نیاز به یک استراتژي خاص براي هم. شودمی

تصادفی از منطقه صورت ها بهها ندارد و نمونهآوري نمونهجمع
MAXENTمدل دیگر مزایاياز .)13، 6(گرددآوري میجمع

دست هبتوان اشاره کرد،میSVMو ANNمقایسه با که در 
هايیافتهکه در )31(استتر تعداد نمونه کمبا آوردن نتایج خوب

.این بررسی نیز مالحظه شد

گیرينتیجه
ین بررسی نشان نتایج ا)9و34(همانند سایر مطالعات 

بینیپیشسازي براي از یک روش مدلبه جاي استفادهدهد کهمی
سازي مختلف استفاده شده هاي مدلاست از روشبهتر، ریسک

هاي با استفاده از روش،و در نهایت یک روش با باالترین صحت
چنین هم. اعتبارسنجی و دانش کارشناسی انتخاب گردد

در دو،)2شکل (نی این مطالعه مکابینی پیشنقشه براساس 
حمالت وقوع ترین احتمال بهار و کبودر آهنگ بیشمنطقه 

% 50تر ازکمنتایج اگرچه طبق این . گرگ به انسان وجود دارد
از کل استان همدان در معرض تعارض بین انسان و گرگ قرار 
دارد، اما الگوي پراکنش جغرافیایی این مناطق در سطح استان 

توان گفت در ادامه روند تغییر و تخریب یي است که مابه گونه
هاي گرگ به ها و در نتیجه عادت و خوگیري گلهزیستگاه

هاي آتی ، احتمال وقوع حمالت در سال)22(هاي انسانیمحیط
براي معکوس کردن این فرآیند الزم است . افزایش خواهد یافت

اهش و اي جهت کاولیاي امور و بومیان اقدامات مسئوالنه
که برطرف نمودن مشکالت گونه گرگ انجام دهند، قبل از این

این گونه تبدیل به یک عامل تهدید براي ایمنی و سالمت 
دهد که هرگاه اقدامات ها نشان میبررسی. جوامع انسانی شود

اي گرگ در پیشگیرانه مناسب قبل از ایجاد الگوهاي تغذیه
از وقوع تعارضات مناطق روستایی و حومه شهرها اجرا شود 

دستیابی به این امر . )20و22(توان اجتناب نمودتر میبیش
چنین هاي کنترل غیرکشنده و همکارگیري روشهنیازمند ب

فاکتورهاي محیطی است که باعث جذب گرگ اصالح بسیاري 
).38(گردد هاي انسانی میبه سکونتگاه
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