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  دهیکچ
ویژه حـوزه  ه در تقابل با منافع انسانی بهاي است که در کشور هموارهاي گوشتخوار بزرگ جثهبراساس شواهد تاریخی، گرگ یکی از گونه

هـایی در راسـتاي   سازي شده و توصیهدامداري بوده است. در این پژوهش تالش گردید حمالت گرگ به دام و انسان در استان اردبیل مدل
در ده سـال اخیـر بـا شـیوة     کاهش تقابل موجود ارائه گردد. در این راستا، خطر حمالت گرگ به دام و انسان، با تکیه بر آمـار ثبـت شـده    

بینی الگوي حمـالت گـرگ بـه    هاي تولید شده عملکرد بسیار خوبی در پیشبندي شد. نتایج نشان داد مدلنظمی پهنهسازي حداکثر بیمدل
طـر  درصد از سطح اسـتان بـا خ   12و  28ترتیب بالغ بر ) دارند. همچنین مشخص گردید که بهAUC=  89/0) و دام (AUC=  91/0انسان (

رو است. حمالت گرگ به دام و انسان در اردبیل عمدتاً تحت تأثیر متغیرهایی مثل فاصـله  باالیی از احتمال حمله گرگ به انسان و دام رو به
هاي این پژوهش حاکی از همپوشانی باالي نقـاط حملـه   هاي انسانی و تراکم انسان است. یافتهتا اراضی کشاورزي آبی، فاصله تا سکونتگاه

توانـد در راسـتاي کـاهش    هاي تهیه شده از احتمال حمله به دام و انسـان مـی  باشد. نقشهدام و حمله به گرگ در مناطق مورد مطالعه میبه 
  وحش و انسان مورد استفاده قرار گیرد.  تعارض بین حیات 

  
  
  

 وحـش حیـات  تعـارض  بنـدي ریسـک،   پهنـه گستره خانگی، مـدل حـداکثر بـی نظمـی،     حمله به دام، حمله به انسان، : يدیلک يهاواژه
  و انسان  

  

  
  

  
  
  
  
  

  

  دانشگاه اراك ،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعیگروه محیط زیست،  .1
  m-naderi@araku.ac.ir :یکیترونکال پست اتبات،کم مسئول :*
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  مقدمه
در  ینقـش مهمـ   يشرفت تکنولـوژ یو پ یت انسانیش جمعیافزا

ن اثـر انسـان   یبارزتر). 11( داشته است زیستمحیط  یدگرگون
عمده  طوربهستگاه است که یب زی، تخریعیطب هاياکوسیستمبر 

و از  ینی، رشـد شهرنشـ  يکشاورز يهافعالیتش یجه افزایدر نت
ـ تغ ).19و  11اسـت ( اتفاق افتاده  یستگاهیزن بردن منابع یب ر یی

نـوعی  هرکدام بهستگاه یب زیو تخر یشدگ تکه ،یاراض يکاربر
خصوصـاً گوشـتخواران را    وحشحیات ي هاگونهحیات پایدار 

 يهـا گر برنامـه ید ياز سو .)24و  23( به مخاطره انداخته است
 يهـا ت و حفاظت گوشـتخواران بـزرگ جثـه بـا چـالش     یریمد

 یمثال با توجه بـه گسـترة خـانگ    عنوانبهروبرو است؛  ياعمده
تـر و  عیاز بـه حفاظـت منـاطق وسـ    یـ ، نییهـا نهگون یع چنیوس
 یگسـتره خـانگ   دلیـل بـه ). 17د (شویمشتر احساس یکپارچه بی

 یص اراضـ یمثل گرگ، تخصـ  ياجثهع گوشتخواران بزرگ یوس
ن یـ و کاهش تعرض انسان بـه ا  هاگونهن یحفاظت ا يع برایوس

ـ برانگ چـالش ار مهـم و  یبسـ  يمحدوده، امـر  ن یـ شـد. ا بامـی ز ی
 يدورهایـ کر عنـوان بـه کـه   یمنـاطق  يبرا خصوصبه هاچالش

رنـد،  یگیقرار م وحشحیات  يهاگونهمورد استفاده  یستگاهیز
کـه بـر    يگری). چالش عمده د18خواهند داشت ( يشترینمود ب

حفاظـت گوشـتخواران بـزرگ     ییبه اهداف نها یابیسر راه دست
از تضاد منافع و تعارض بـا انسـان    یجثه وجود دارد مسائل ناش

 وحـش حیـات   یف صندوق جهانی). طبق تعر23و  5شد (بامی
)WWF: World Wildlife Fund حیــات ) تعــارض انســان و

حیـات  ها و ن انسانیکنش بعبارت است از هرگونه برهم وحش
ا یـ و  ي، اقتصـاد یات اجتمـاع یـ بـر ح  یمنفـ  یجیکه نتا وحش
ا یـ و  وحـش حیـات   يهـا جمعیـت انسان، حفاظت از  یفرهنگ

کـه را   یها منـاطق ). امروزه انسان31ت داشته باشد (سیط زیمح
انـد، بـه تصـرف خـود درآورده و     سـاکن نبـوده   آنهادر  قبالًکه 
را  وحشحیات  يهاگونه يمطلوب برا يهاستگاهیاز ز ياریبس

ـ ن امـر از  یـ انـد. ا خارج کـرده  آنهااز دسترس  سـو موجـب   کی
ش یفـزا گـر منجربـه ا  ید يها و منـابع و از سـو  ستگاهیز بیتخر

بـا انسـان شـده اسـت.      وحشحیات  يهاگونهتقابل و مواجهه 

بروز  وحشحیات  يهاگونهانسان و  يازهاین یهمپوشان متعاقباً
ـ  وحشحیات تعارضات انسان و  و  10داشـته اسـت (   یرا در پ

 یو کارشناسـان بـا بررسـ    یعـ یران منابع طبی). الزم است مد22
ــتخو يشــرفت تضــادهایت پیوضــع ــام انســان و گوش اران انج
ـ انبـار ا یهدفمند در کـاهش تبعـات ز   يهامداخله ن تعارضـات  ی
هـا  ن تعـارض یـ کـاهش ا  يک روش مناسب بـرا یند. یاقدام نما

احتمال تضـاد وجـود دارد    آنهااست که در  ییهامکان بینیپیش
ها گنجانـد،  کننده را در برنامه يریشگیتا بتوان اقدامات مناسب پ

الت و یان، ارائه تسهین به آموزش بوماتومیل اقدامات ین قبیاز ا
ــدار   ــاکن نگه ــاخت ام ــر س ــارت ب ــتراحت  ينظ ــادامو اس ، ه

ت و توجـه  یپرداخت خسارات در صورت رعا يبرا ریزيبرنامه
در  یبه نکات آموزش داده شده و جلب مشارکت جوامـع محلـ  

چـون گـرگ اشـاره نمـود      يدیکل يهاگونهحفاظت از  يراستا
حیـات  م در کاهش تعارض انسـان و  از اقدامات مه یکی). 22(

 یو بـوم شـناخت   یسـت شـناخت  یز يهایژگیواز  یآگاه وحش
 يهانقشه از يریگ). با بهره20شد (بامی وحشحیات  يهاگونه

ز ین یمکان بینیپیش يهامدلا یسک (که سطوح احتمال خطر یر
را بـه   و انسان وحشحیات ان تعارض تومی شوند)،یخوانده م

ان تـو مـی  سـازي مـدل مختلف  يهاوهید با کمک شحداقل رسان
ـ هـا، تغ يماریمهاجم، گسترش ب يهاگونهروند هجوم  رات در یی

را  وحشحیات خوار و تعارضات انسان و روابط طعمه و طعمه
ن یسک ایر بنديپهنه). در واقع 28و  15قرار داد ( یمورد بررس

و  ط موجــودیاز شــرا یآورد تــا بــا آگــاهیامکــان را فــراهم مــ
رانه، یشـگ ینده، نسبت بـه انجـام اقـدامات پ   یت آیوضع بینیپیش

 ).27اقدام نمود ( یستیو حفاظت از انسان و تنوع ز یهشدارده

اداره کــل جهــاد  يآمــار ارائــه شــده شـده از ســو  براسـاس 
منتشـر   يهـا اسـتان (داده  یدرمان یو مراکز بهداشت يکشاورز
ن حمـالت  یچنـ ل و همیزان تلفات دام در استان اردبینشده) م

هاي که هزینهاز آنجایی شد.بامیگرگ به انسان، قابل مالحظه 
اقتصادي اجتماعی ناشی از حمالت گوشتخواران بزرگ جثـه  

ثیر منفی بر برنامه هاي حفاظت باقی أتواند تبه انسان و دام می
هـا  گذارد الزم است در راستاي مدیریت و کاهش ایـن تقابـل  
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رونـد   یب بررسـ یـ ن ترتیبه ا .دقدامات عاجلی صورت پذیرا
و  بینـی پـیش  يهـا مـدل بروز حمـالت گـرگ بـا اسـتفاده از     

، يمهم در اکولـوژ  ياز ابزارها یکی عنوانبهسک یر يهانقشه
ن یتـر از ارزان یکـ ی) (کـه  24ن (یت سـرزم یریحفاظت و مد

ــراروش  وحــشحیــات ت تعــارض انســان و یریمــد يهــا ب
ن یاسـت. از چنـ   يل ضـرور یـ ) در اسـتان اردب 16شـد) ( بامی
 يهـا فعالیـت ن نقـاط تمرکـز   یـی تع يان بـرا تـو مـی  ییهامدل

در  یو مهندسـ  یو فنـ  یالت و کمک مالی، ارائه تسهیآموزش
در  یمطالعـات  راًیـ ن راسـتا اخ یمناطق پرخطر بهره جست. در ا

ان بـه مطالعـه بهدارونـد و    تـو مـی کشور انجام شده است که 
اشـاره نمـود. در    )3و همکـاران (  ی)، نـوران 2و  1همکاران (
حمـالت انسـان بـه دام     سازيمدلشتر یمذکور ب يهاپژوهش

 ین بررسـ یـ کـه در ا یقرار گرفته اسـت در حـال   یمورد بررس
اسـتفاده شـده و    سـازي مدلحمالت گرگ به انسان و دام در 

ج مورد اسـتفاده قـرار   یر نتاین نقاط در تفسیا یزان همپوشانیم
 تـرین مهـم  ییسـا گرفته است. پژوهش حاضـر بـا هـدف شنا   

مــؤثر بــر بــروز تعارضــات و  یو انســان یطــیمح يپارامترهــا
ـ حمالت گـرگ بـه انسـان و دام در اسـتان اردب      ییل، شناسـا ی

ــانون ــاک ــ يه ــه تفک  یبحران ــرگ ب ــر حمــالت گ ــاز نظ   کی
سک و مدل روند حمالت یه نقشه ریاستان و ته يهاشهرستان

 ده است.یل به انجام رسیگرگ در استان اردب

 

  هاروشمواد و 
  منطقه مورد مطالعه

ـ  شـمال  در ،وسعت لومترمربعیک 17953 با لیاردب استان  یغرب
 کـل  مسـاحت  درصد 09/1 حدوداً و گرفته يجا رانیا فالت
 يکشـور  ماتیتقسـ  نیآخـر  براساسرد. یگیمدر بر  را کشور
 68 و شـهر  23 بخـش،  26 شهرسـتان،  10شامل لیاردب استان

ـ  يدارا يسرشمار نیآخر طبق استان نیا. است دهستان  شیب
 نیـ ا مسـاحت  مجمـوع  اسـت. از  تیـ جمع نفر 1228155 از

 درصـد  9/24 متر، 1000-1400 ارتفاع در درصد 3/28 استان
 در گسـترة  زیـ ن درصـد  7/23 و متـر  1400- 1800 ارتفاع در

ـ  ارتفاع باالتر از درصد 7/0 و متر 1800-3400 یارتفاع  شیب
 از درصد 7/71 جموعم در. )4( است متر قرار گرفته 3400 از

. اسـت  شده عیتوز متر 1000 از شیب ارتفاع در استان وسعت
و  سلسـیوس  درجه 2/15 تا 9/7 بین میانگین ساالنه دماي هوا

 .شدبامی نوسان در مترمیلی 500تا  400ن یکل بارش ساالنه ب
 مغـان،  دشـت  عنـوان  تحت استان شمال مرتفعمهین يهادشت
 یگرم شهر، نیمشک ل،یاردب يشهرها اطراف مرتفع يهادشت

  مرتفـع  يهـا دشـت  بر مشرف یکوهستان ارتفاعات خلخال، و
ـ  بـا  یکوهسـتان  ینـواح  باالخره و  ارتفـاع  متـر  2000 از شیب

 را اسـتان  یعـ یطب يمایسـ و تـالش)   سـبالن  يهـا کوه(عمدتاً 
محیط ت سازمان حفاظت یریدهد. مناطق تحت مدیم لیتشک

و پـنج   شده حفاظتمنطقه ل شامل سه یدر استان اردب زیست
هزار هکتار اسـت   265منطقه شکار ممنوع با مجموع وسعت 

انـد.  خـود اختصـاص داده  درصـد سـطح اسـتان را بـه     15که 
)، Capra aegagrus( ین استان بز کوهیان اعلفخوار ترینمهم

) Sus scrofa) و گــراز (Ovis orientalis( یگوســفند وحشــ
  از  يازولــــه یا يهــــا تیــــشــــند کــــه جمع  بامــــی

ن اسـتان محـدود   یـ ا شـده  حفاظتمناطق  ی، تنها به برخآنها
  ).4اند (شده

 
  هاداده يآورجمع
ن پژوهش توسـط کارشناسـان اداره کـل    یاز ایمورد ن يهاداده

ق ثبـت  یـ دق صـورت بهل یست استان اردبیط زیحفاظت از مح
ده است. با ارائه خبر حمله گرگ به انسـان و دام توسـط   یگرد

، بالفاصله کارشناس مسئول اداره کـل حفاظـت از   یافراد محل
ق یـ ن استان به محـل اعـزام شـده و نقطـه دق    یست ایط زیمح

و  ین جهـت صـحت سـنج   یده است. همچنـ یحمله ثبت گرد
از  يموجـود تعـداد   يهـا دادهت اعتمـاد بـه   یزان قابلین مییتع

به بـا مصـاح   ییانتهـا  يهاسالدر  ژهیوبهمکتوب  يهاگزارش
ده و مشـخص نمـودن محـل    یـ ان دیـ افراد ز گرفته با صورت

آنها  ایت جغرافیکه موقع ییهادادهق داده شد. یوقوع حادثه تطب
ــا شــک و ترد  ــب ــود از  ی ــدلد همــراه ب  خــارج ســازيم
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  ل یروند حمالت گرگ در استان اردب سازيمدلمورد استفاده در  يرهایمتغ .1 جدول
  منبع  ریمتغ

  يبرداره شده در سازمان نقشهی) تهDEMارتفاع ( یمدل رقوم براساس  ارتفاع 
 ArcGIS افزارنرمدر  SLOPEمحاسبه شده توسط تابع   بیش

  ArcGIS افزارنرمدر  ASPECTمحاسبه شده توسط تابع   جهت 
  ) 1393اداره کل ثبت احوال استان ( يآمار ارائه شده از سو براساسمحاسبه   سطح تراکم انسان در واحد
  ) 1393استان ( ياخذ شده از اداره کل جهاد کشاورز يهاداده براساسمحاسبه   سطح تراکم دام در واحد

  و مراتع هاجنگله شده در سازمان یاستان، ته یاراض يبر نقشه کاربر DISTANCEاعمال تابع   یآب يکشاورز یفاصله تا اراض
  و مراتع هاجنگله شده در سازمان ی، تهاستان یاراض يبر نقشه کاربر DISTANCEاعمال تابع   مید يکشاورز یفاصله تا اراض

  و مراتع هاجنگله شده در سازمان یاستان، ته یاراض يبر نقشه کاربر DISTANCEاعمال تابع   2 و 1فاصله تا مراتع درجه 
  و مراتع هاجنگله شده در سازمان یاستان، ته یاراض يبر نقشه کاربر DISTANCEاعمال تابع   3فاصله تا مراتع درجه 

  و مراتع هاجنگله شده در سازمان یاستان، ته یاراض يبر نقشه کاربر DISTANCEاعمال تابع   زارصله تا جنگل و درختچهفا
  و مراتع هاجنگله شده در سازمان یاستان، ته یاراض يبر نقشه کاربر DISTANCEاعمال تابع   یانسان يهافاصله تا سکونتگاه
  و مراتع کشور  هاجنگله شده از سازمان یبر نقشه ته DISTANCEاعمال تابع   فاصله تا رودخانه

   يبرداره شده در سازمان نقشهیبر نقشه ته  DISTANCEاعمال تابع   فاصله تا جاده 
  

هاي مبتنیبـر حمـالت   ها (گزارششدند. بخش اعظمی از داده
درصـد در طـی دوره چهـار     70گرگ به انسان و دام)، بالغ بر 

ثبت شده بود (اداره کل حفاظـت محـیط    ساله منتهی به پژوهش
هاي منتشر نشده). نقاط موثق حمالت زیست استان اردبیل، داده

هاي برروي نقشه ArcGIS 9.3افزار گرگ به انسان و دام در نرم
 رقومی جانمایی شدند. 

  
  متغیرهاي مستقل محیطی

براساس اطالعات مربوط به تاریخ طبیعـی گونـه و بـا مـرور     
) متغیرهاي مرتبط بـا  27و  23، 22، 18کالن (منابع در سطح 

هاي طبیعی سیماي سرزمین شامل مداخالت انسانی و ویژگی
هاي پارامترهاي مرتبط با عوامل توپوگرافیک، کاربري ویژگی

نـواحی کـه داراي    سـازي مدلاراضی و حضور انسان جهت 
باشـند،  بیشترین پتانسیل بروز تعارضات و حمالت گرگ می

همچنــین جهــت ). 1ه قــرار گرفتنــد (جــدول مــورد اســتفاد
گیري متغیرهاي سطح سیماي سرزمین، نقشه این متغیرها اندازه

تهیـه   ArcGIS 9.3 افـزار نـرم  کمکبهمتر  100با اندازه سلول 

شد. پیش از اجراي آنـالیز میـزان همبسـتگی متغیرهـا مـورد      
افـزار). از  بررسی قرار گرفت (آزمون همبستگی در ایـن نـرم  

که میزان همبستگی بین متغیرهاي محیط زیستی کمتـر  یآنجای
کدام از متغیرها از آنالیز حذف نشـدند.  )، هیچ23بود ( 7/0از 

) بـا  Ecogeographical( هاي منابع بوم جغرافیـایی تمامی الیه
از نظــر  Mask یشــیرایوذخیــره شــده و بــا تابع ASCIIفرمــت 

ون یکسـ سـتم پروژ یمثـل ابعـاد سـلول و س    یمختلفـ  يهایژگیو
تـراکم دام و   يهـا نقشـه ه یرفت. در تهیصورت پذ يسازهمسان

  د.یکرنل استفاده گردروش انسان از 
  

  هال دادهیه و تحلیتجز
ـ ین تحقیدر ا کمـک  و بـه  یق با استفاده از روش حداکثر آنتروپ
ل حمله گـرگ  یپتانس يدارا ینواح v. 3.3.3k  MaxEntافزارنرم

ــه انســان و دام  ــا شــد. در ســازيمــدلب  ین روش همبســتگی
 یمحاسبه وبا همبستگ هاگونهبا نقاط حضور  یطیمح يرهایمتغ
 عنــوانبــهاز منطقــه  ینقطــه تصــادف  10000رهــا بــا  یمتغ

   حضــورا شــبه عــدمیــ) Background locationنــه (ینقــاط زم 
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)Pseudo-absence locationق یـ ن طریـ گـردد و از ا یسـه مـ  ی) مقا
کـاهش   یو نقاط تصـادف  هاهگونان نقاط حضور یم ینسب ینظمیب
ن قـدرت  یشـتر یب يد که دارایآیم دستبه یت مدلیابد. در نهاییم

). 8شد (بامیدر دسترس گونه  یستگاه مطلوب از نواحیص زیتشخ
ع حمالت یتوز يمستقل مؤثر بر الگو يرهایمتغ ترینمهم ییشناسا

ـ ارز ين روش است. برایا يایمزا ترینمهماز  عملکـرد مـدل،    یابی
 ROC (Receiver Operatingیرمنحنـ یکـان محاسـبه سـطح ز   ام

Characteristic) ارائـه   ينمـودار  صورتبه ین منحنیوجود دارد. ا
ــ  ح نقــاط حضــوریص صــحیشــود کــه در آن احتمــال تشــخ یم
)Sensitivity (ح نقـاط شـبه عـدم    یص صـح یمدل با احتمال تشخ

ر یـ ). سـطح ز 8رد (یـ گیسه قرار میمورد مقا) Specificity(حضور 
 ياریمع عنوانبهآمده  دستبه) AUC: Area Under Curveنمودار (

ص نقاط حضـور از عـدم حضـور    یک مدل در تشخیاز قدرت تفک
 ارکمیبسـ  ییشگویبا قدرت پ یمدل AUCرد. یگیمورد توجه قرار م

 ياد دارایـ ار زیبسـ  ییشـگو یکامل بـا قـدرت پ   یو مدل 5/0 حدود
AUC ن با اسـتفاده از روش  یچن). هم12ک خواهد بود (یزان یبه م
 یتوان حتین روش میکمک ا) بهResamplingمجدد ( يریگنمونه

 ياز الگـو  يبا وجود تعداد مشاهدات اندك بـرآورد قابـل اعتمـاد   
ن منظـور در  ی). بـد 19هـا فـراهم نمـود (   دهیـ پد بینیپیش ع ویتوز

متقابـل   یابیـ ارز يبـرا  Cross-validationپژوهش حاضر از تـابع  
 یمنظور اعتبارسنجاستفاده شد. به MaxEntد شده در یتول يهامدل

 يهـا داده عنـوان به هادادهدرصد  70د شده، یتول يهامدلعملکرد 
 عنوانبهدرصد  30) و training data( مورد استفاده در ساخت مدل

کار گرفتـه شـدند. بـا    ) بهtest data( مدل يآزمون کارآمد يهاداده
 یی) کـارا AUCر آن (یـ و سـطح ز  ROC ياز نمودارهـا  يریگبهره
زان مشـارکت  یـ سـه قـرار گرفـت. م   یجاد شده مورد مقایا يهامدل
ن یـ شـد. ا  يریـ گف بهرهینارها در ساخت مدل از نمودار جکیمتغ

جاد مدل یر در ایا بدون آن متغیو  ییتنهار را بهینمودار نقش هر متغ
 یمبسـتگ ، خودهسازيمدلدهد. قبل از انجام یقرار م یمورد بررس

ـ که میقرار گرفته و در صورت یرها مورد بررسیمتغ  یزان همبسـتگ ی
ـ ن دو متغیـ از ا یکیبود  6/0ش از یر مستقل بیدو متغ نـد  یر از فرای
نقشه احتمال وقوع حمالت گرگ با کمک دند. شخارج  سازيمدل

شـود. هرچـه ارزش   بندي میاي از صفر تا یک طبقهمقادیر پیوسته
تر شـود حـاکی از احتمـال بـاالتر وقـوع      یک سلول به یک نزدیک

پدیده مورد نظر یا در اینجا ریسک حمالت به انسان و دام خواهـد  
 .بود

پس از مرور منابع موجود و گزارشات موثق ثبت شده حمله   
نقطه حمله گرگ  84تعداد  یدانیم يهایز انجام بررسیگرگ و ن

حملـه بـه   نقطـه   76نقطه حمله به انسان و  8(به دام و انسان) (
مربوط بـه گونـه    يهاداده يورود عنوانبهشده و  ییدام) شناسا

نقشـه   برروين نقاط ین اید. همچنیگرد MaxEnt افزارنرموارد 
ن اسـاس شهرسـتان   یـ ). بـر ا 1شـد (شـکل    یابیـ ز جایـ استان ن
ن تعداد حمله گرگ بـوده  یشتریب يحمله دارا 30شهر با نیمشک

درصد  70ش از یمله بودند. بر فاقد حینکوثر و  يهاو شهرستان
بر حمـالت گـرگ بـه انسـان و دام در بـازه       یمبتن يهاگزارش

ق یـ با ثبت دق هاگزارشن ید. ایبه ثبت رس 1392تا  1382 یزمان
ط یمحل حضور گونه توسط کارشناسان اداره کل حفاظت از مح

  اند.شده يمستند گردآور صورتبهل یست استان اردبیز
) 2/0 - 4/0) و دو (0 - 2/0ک (ی يهاکالسه اساسن یبر ا

سـه،   يهان احتمال وقوع و کالسهیکمتر يدارا یمناطق عنوانبه
 يمنـاطق دارا  عنـوان بـه  1تـا   4/0ع یچهار و پنج با احتمال توز

. )2(شـکل   شـدند  یین احتمال وقوع حمله گرگ شناسایشتریب
ن یشـتر یب يل دارایدرصد از سطح استان اردب 11ج نشان داد ینتا
). تمام نقاط گزارش شده 2شد (جدول بامیتمال حمله گرگ اح

شـد کـه بـه    بامی ییهااز حمله گرگ به انسان در محدوده محل
ن یبهتر ا عبارتبهاند ها گزارش شدهتناوب حمالت گرگ به دام

ان تـو میدارند. در واقع  یمکان یهمپوشان گر کامالًیکدینقاط با 
حضـور   یدائم يهاگاهاذعان داشت عامل جذب گرگ به سکونت

مسـتندات   براسـاس حمالت ثبت شـده   یبوده است. تمام هادام
ز تـا اواخـر   ییصورت گرفته در اواخر پا يهایثبت شده و بررس

سه با نقاط اسـکان موقـت در   یزمستان اتفاق افتاده است. در مقا
ن حمـالت در حومـه   یشـتر یا دامداران، بیر یچادرها توسط عشا

به  يم باالتر همانند روستاها و مناطق شهربا تراک يهاسکونتگاه
  ده است.یثبت رس
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  1382-1392. نقاط ثبت شده از حمالت گرگ در استان به دام و انسان در بازه زمانی 1شکل 

  

  
  هاي احتمال حمله به دام و انسان توسط گرگ در استان اردبیل  . نقشه2شکل 
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 احتمال وقوع يهاک طبقهیبه تفک لیاردب اناست در گرگ حمله احتمال درصد و مساحت .2 جدول

کالسه 
  احتمال

  حمله گرگ به دام    حمله گرگ به انسان
  نسبت از کل استان (%)  )2Kmمساحت (    نسبت از کل استان (%)  )2Kmمساحت (

2/0 – 0  6/9461  7/52    898/9555  23/53  
4/0 – 2/0  4/3319  5/18    241/6422  77/35  
6/0 – 4/0  2361  2/13    606/1540  58/8  
8/0 – 6/0  8/2260  6/12    79 /393  19/2  

1 – 8/0  1/548  1/3    465/40  23/0  
  

  
  العمل توانایی مدل در ارائه نقشه ریسک حمالت هاي عکس. منحنی3شکل 

)A   حمله به دام وB دهد)حمله به انسان را نشان می  
  

 براساس عملکرد مدل حمالت گرگ با درنظـر گـرفتن منحنـی   

ROC  تکـرار، متوسـط میـزان سـطح زیرمنحنـی       10در مجموع
)AUC (912/0   بـراي مـدل    89/0براي مدل حمله به انسـان و

هـاي  توانایی باالي مدل دهندهنشانحمله به دام محاسبه شد که 
 شد. بامیبینی توزیع حمالت گرگ تهیه شده در پیش

مقـادیر احتمـال    نتایج بررسی درصـد تـأثیر پارامترهـا براسـاس    
هاي انسانی، محاسبه شده نشان داد متغیرهاي فاصله تا سکونتگاه

فاصله تا اراضی کشاورزي آبی، تراکم انسـان در واحـد سـطح،    
(با تراکم گیاهان مرتعی بیش از  1فاصله تا اراضی مرتعی درجه 

بینـی  ترین تأثیر را بر مدل پیشترتیب مهمدرصد) و شیب به 25
 3شـکل  ت گـرگ در اسـتان اردبیـل دارنـد.     نحوه توزیع حمال

توانایی مدل را در ارائه دو نقشه ریسک حمله گرگ به انسـان و  
ثرترین متغیرهـا در  ؤدهد. مـ دام و مقادیر مربوط به آن نشان می

عبـارت بهتـر وقـوع تقابـل بـین      هاي ریسک یا بهارائه این نقشه
ت. در نمایش داده شده اس 5و  4گرگ و منافع انسانی در شکل 

تنهـایی  هر دو مدل حمله گرگ به انسـان و دام متغیـري کـه بـه    
هاي بینی مدل دارد فاصله از سکونتگاهبیشترین نقش را در پیش

تنهایی سودمندترین اطالعات را در باشد و بنابراین بهانسانی می
خود دارد. پس از این متغیر، متغیرهاي تراکم انسان و فاصـله از  

ــاورزیآبی ب  ــی کش ــروز   اراض ــد ب ــات را از رون ــترین اطالع یش
دهند. همچنین متغیري کـه حـذف آن بـه    دست میتعارضات به

 یدهد فاصله از اراضبینی مدل را کاهش میپیشبیشترین میزان 
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  به دام گرگ حمالت بروز بر مؤثر يپارامترها ترینمهم ییشناسا منظوربه نایفجک آزمون از حاصل یخروج .4شکل 

  

 
  به انسان گرگ حمالت بروز بر مؤثر يپارامترها ترینمهم ییشناسا منظور به نایفجک آزمون از حاصل یخروج .5شکل 

  
هاي انسـانی، شـیب، تـراکم    ، فاصله از سکونتگاه1مرتعی درجه 

باشـند. در کـل   انسان و فاصـله از اراضـی کشـاورزي آبـی مـی     
هـاي  نایف پارامترهاي فاصله از سـکونتگاه براساس آزمون جک

انســانی، تــراکم انســان و فاصــله از اراضــی کشــاورزي آبــی را 
تـرین عوامـل طبیعـی و انسـانی مـؤثر بـر بـروز        تـوان مهـم  می

تعارضات و حمالت گـرگ بـه انسـان و دام در اسـتان اردبیـل      
  قلمداد نمود.

  

 گیريبحث و نتیجه
در این پژوهش با استخراج نقاط حمله گرگ به انسـان و دام  

  جهت
  تراکم دام

  فاصله تا کشت دیم
  ارتفاع

  فاصله تا لکه جنگلی
  تراکم انسان

  فاصله تا کشت آبی
  فاصله تا مراتع متوسط
  فاصله تا مراتع ضعیف

  فاصله تا جاده
  شیب

  فاصله تا منابع آب
 هافاصله تا سکونتگاه

طی
محی

ت 
زیس

ي 
رها

متغی
 

  جهت
  تراکم دام

  فاصله تا کشت دیم
  ارتفاع

  فاصله تا لکه جنگلی
  تراکم انسان

  فاصله تا کشت آبی
  فاصله تا مراتع متوسط
  فاصله تا مراتع ضعیف

  فاصله تا جاده
  شیب

  فاصله تا منابع آب
 هافاصله تا سکونتگاه

یره
متغ

طی
محی

ت 
زیس

ي 
ا
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گیـري  اي محیطی مختلف در این مناطق، با بهـره هو تهیه الیه
نواحی داراي ریسک باالي حمـالت گـرگ    MaxEntاز مدل 

همچنین در بندي گردید. به انسان و دام در استان اردبیل پهنه
منظور نشان دادن به این مطالعه از سامانه اطالعات جغرافیایی

گـرگ   حملـه میزان تشابه نقطه بـه نقطـه منطقـه، بـا منـاطق      
در این حالـت منـاطق    .شداستفاده  موضوعیصورت نقشه هب

عنـوان نقـاط حضـور    وقوع حمله گرگ بـه انسـان و دام، بـه   
تـرین پارامترهـاي   درنظر گرفته شده و با درنظر گـرفتن مهـم  

طبیعی و انسانی مؤثر بر بروز تعارضات پتانسیل سـایر نقـاط   
کمـی مـورد    صورتبهمنطقه براي بروز خطر حمالت گرگ 

هـاي  ی قرار گرفت. بر این اساس و با توجه بـه منحنـی  بررس
هاي خروجی پارامترهـاي متـأثر از حضـور    العمل مدلعکس

ترین عوامـل مـؤثر بـر بـروز     هاي انسانی مهمانسان و فعالیت
باشند. همچنـین  تعارضات انسان و گرگ در استان اردبیل می

انی، هاي انسـ سکونتگاهدهد متغیرهاي فاصله از نتایج نشان می
تــرین تــراکم انســان و فاصــله از اراضــی کشــاورزي آبــی مهــم

پارامترهاي مؤثر بر بروز حمالت گرگ هم به انسان و هم به دام 
باشند. تبعاً نزدیکـی بـه اراضـی کشـت پرکـار و آبـی خـود        می
ها، منابع غذایی دیگري چون نوعی نزدیکی به محل اسکان دامبه

  وري) را در پی دارد.ویژه بقایاي جانپسماندهاي آلی (به
از سویی این اراضی پناه مناسـبی را از طریـق ایجـاد پوشـش     

شـهر  آورنـد. در شهرسـتان مشـکین   تر فـراهم مـی  گیاهی انبوه
هاي گرگ در محل دفـن پسـماند کـه در نزدیکـی     تجمع گله

ویژه در فصـل پـاییز و   شهر قرار دارد کامالً مشهود است و به
د قابل توجهی از افراد این گونه توان تعداراحتی میزمستان به

را مشاهده نمود. با توجه بـه اینکـه در منطقـه مـورد مطالعـه      
هـاي  شـهر چادرنشـینی در محـدوده   ویژه شهرستان مشکینبه

رود کـه حمـالت   باشد انتظـار مـی  غیرمسکونی نسبتاً رایج می
گرگ به دام و انسـان بیشـتر در خـارج از نقـاط مسـکونی و      

کـه نتـایج   نسانی باالتر اتفاق بیفتد در حالیروستایی با تراکم ا
صورت جداگانه در خصوص حمالت به دام سازي بهاین مدل

دهد گرگ به مناطق مسکونی با تراکم بـاالتر  و انسان نشان می

یعنی مناطق شـهري و روسـتایی گـرایش دارد. ایـن موضـوع      
هماننـد  تواند به حضور منابع غذایی با دسترسی باال اساساً می

گردند ارتبـاط  یروباز رها م صورتبهپسماند که  يهاگاهندف
 یگــاه اصــلســنده در دفــنید. طبــق مشــاهدات نویــدا نمایــپ

از  ییهاان گلهتومیمداوم  طوربه باًیشهر تقرنیشهرستان مشک
ـ  يه از پسـماندها یـ گرگ را مشاهده کرد که در حال تغذ  یآل

شـهر واقـع   از  يلـومتر ین منطقـه در فاصـله دو ک  یشند. ابامی
از آن بود که نقاط حمله بـه   یحاک ین بررسیج ایشد. نتابامی

ـ ن پدیـ داشـته و ا  یهمپوشـان  دام و انسان کامالً شـتر در  یده بی
بـا   یعیطعمه طب يهاگونهت یکه فعال یفصل سخت سال زمان

از به ین مسألهن ید اتفاق افتاده است. ایبامیبارش برف کاهش 
در را هـا  در سـاخت آغـل   ژهیوبه یمنیشتر به نکات ایتوجه ب

سـازد  یشتر مشـخص مـ  یز و زمستان) هرچه بیین فصول (پایا
 صـورت بـه ل یـ ها در اسـتان اردب ن مکانیاز ا ياریکه بس چرا
صورت گرفتـه   يهااز پژوهش یند. برخشویمجا هجاب یفصل

، 14انـد ( د نمودهیکأت یانسان يهاگرگ از سکونتگاه يبر دور
مختلـف وارده بـه    يهـا ه بـه اسـترس  )، که بـا توجـ  29و  15

 يامـر  مسـأله ن یـ از جهات گوناگون ا وحشحیات  يهاگونه
، تجـاوز  یعـ یطب يهان حال کاهش طعمهیبا ا .شدبامی یعیطب

مثل  ین گونه و وجود فصول سختیا یعیطب یبه گستره خانگ
 و لیمثل استان اردب یکوهستان مناطق کامالً درز و زمستان ییپا

 يهاها به سکونتگاهک شدن گرگیشهر، نزدنیشهرستان مشک
غـذا   یابیدسـت  يبـرا  ،یم گستره خانگیدر حر ژهیوبه، یانسان

). در اغلب منـاطق  25و  13ست (ین یعیرطبیدور از ذهن و غ
ان بـزرگ جثـه کـاهش    علفخـوار  یحفاظت شده استان فراوان

 ییهـا گونهموارد از  ياری) و در بس26دهد (ینشان م يدیشد
ن با یاند. بنابراکن شدهشهیش ریا قوچ و میل و بز و ل کیاز قب

ه یـ تغذ ان بزرگ جثه، عمدتاًعلفخوارر یتوجه به عدم ثبت سا
ه از یــهماننــد گــرگ بــه تغذ ياگونــه شــکارگر بــزرگ جثــه

 یها، جوندگان و برخل خرگوشیثه از قبجکوچک  يهاگونه
نظـر  ن بـه ینـابرا  ).4محـدود شـده اسـت (    يزنیپرندگان زم

طعمـه   يهـا گونهر یاز سا یمطلوب يهاجمعیترسد حفظ یم
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هماننـد   ياشـه کـن شـده   یر يهـا گونـه  يایگراز و اح ژهیوبه
 يانـد تـا حـد   تومـی هـا  مغان، و کنترل شکار خرگوش يآهو
د. تمرکــز گــرگ در  یــت نمایــگــرگ را تقو يســتمندیز

را بـر   يریاند تبعات جبـران ناپـذ  تومیپسماندها  يهاگاهدفن
هـا و  يمـار ین گونه در اثر انتشار انـواع ب یا يبقا و يستمندیز

  گذارد.  یر، باقیش مرگ و میافزا
ن احتمـال حملـه   یشـتر یج پـژوهش حاضـر ب  ینتا براساس

 یاراضـ  خصوصـاً  يکشـاورز  یک اراضینزد یگرگ در نواح
گرگ که متشـکل   يهاوسته است. دستهیبه وقوع پ یکشت آب

ا سـال  یهمان سال  ياهو توله(غالب در گروه) نر و ماده آلفا 
 يدر جسـتجو  يکشـاورز  یشند، اغلب در اراضـ بامیگذشته 

هـا  نکـه گـرگ  یا خصوصـاً ). 21و  7شـد ( بامی ياهیمنابع تغذ
 یکه پوشش پناه و منـابع آب کـاف   ین اراضیل دارند در ایتما

ن امـر  یـ ). ا7کنند ( ینیدهند، النه گزیها قرار مار مادهیدر اخت
ها و حمله به انسان و ضات گرگموجب شده است خطر تعار

کـه   طـور همـان ابد. البتـه  یش یافزا ین اراضیا یکیدام در نزد
موجود در گستره  یعیطب يهاد طعمهید کاهش شدیاشاره گرد

خـود  ت اول را بـه یت، اولویاز نظر درجه اهم هاگرگ یخانگ
جـه  ینت) 9و  7، 6(گـر  یمطالعـات د  یدهد. برخیاختصاص م

ل یتبـد  یانسـان  يهافعالیتر یکه تحت تأث یاند در نواحگرفته
ق یاند گوشتخواران بزرگ جثه از طرشده يکشاورز یبه اراض

بـه انسـان و دام حملـه     يپنهان شدن در محصوالت کشـاورز 
حمالت ببر و پلنـگ   يکه در هندوستان برا يامسألهکنند؛ یم
ده است. ی) به اثبات رس7حمالت گرگ ( يران برای) و در ا6(

و  یمرتعـ  یفاصله تا اراض يرهایمتغ ير باالیگر تأثید ياز سو
دهـد حمـالت گـرگ در    یب بر بروز تعارضـات نشـان مـ   یش

شتر یب یناهموار مرتع یب کمتر و به دور از اراضیبا ش ینواح
نـاهموار احتمـال    یب در نـواح یش شـ یخواهد بود و با افـزا 

 یابد. در واقع تمرکز حمالت گرگ در اراضییم حمله کاهش
 یین الگـو یموجب بـروز چنـ   یآب یاراض خصوصاً يورزکشا

مشـابه بـا    ییز در الگوی) ن7شده است. بهداروند و همکاران (
همـوار   یانـد کـه در نـواح   ج پـژوهش حاضـر نشـان داده   ینتا

و به دور  یانسان يهاو سکونتگاه يکشاورز یک به اراضینزد
بروز تعارضات  يط برایدر استان همدان شرا یمرتع یاز اراض

ن گونه به انسان و دام فراهم شـده و  یانسان و گرگ و حمله ا
اتفـاق خواهـد    ین نواحین احتمال حمالت گرگ در ایشتریب

توانـد  ین پژوهش میآمده در ا دستبهسک یر يهانقشهافتاد. 
ســتگاه و کــاهش یت زیریســودمند در مــد يابــزار عنــوانبــه

وجه ل مورد تیخطرات تعارضات انسان و گرگ در استان اردب
ان در تـو مـی هـا  ین خروجـ یـ با استفاده از ا ژهیوبهرد. یقرار گ
هــا و نشســت ي، برگــزاریل آموزشــئتمرکــز مســا يراســتا
م یـ جهت جبران خسرات و نصـب عال  يزیرها، برنامهکارگاه
 يالزمـه بـرا   يهـا یدهنـده اقـدام نمـود. ارائـه آگـاه      هشدار

نه در ح و خردمندایل خطرات و اقدام صحین قبیاز ا يریشگیپ
ز دامـداران و  یو ن ین محلیبه مسئول ین حوادثیمواقع بروز چن

و اجرا گـردد.   يزیربرنامه هایافتهن یا براساساند تومیر یعشا
شتر و کـاهش تعـارض گـرگ و    یمطالعات ب يبرا يزیربرنامه

ن حال کاهش یگرگ و در ع يستمندیز يانسان با هدف ارتقا
و  هـا نقشـه ه بـر  یـ بـا تک  اندتومی یو جان ياقتصاد يهانهیهز
و  ییرغـم توانـا  ی). علـ 23و  7رد (یانجـام پـذ   یج خروجینتا

ستگاه انسـان و گـرگ   یگرگ و همپوشان بودن ز يتحمل باال
)، 23و  5افتـه ( یر ییـ شـدت تغ بـه  یعـ یطب يماهایدر سـ  یحت

ــ  یشــکلبــه ین نــواحین انســان و گــرگ در چنــیتعــارض ب
ـ کـه دل یافت ش خواهد یروزافزون افزا ـ ا یل اصـل ی ن امـر را  ی

و  یانسـان  يهـا فعالیـت سـتگاه در اثـر   یب زیـ توان به تخریم
سـتره  گن تجاوز بـه  یو همچن یعیطب يهاکاهش طعمه متعاقباً
ها ستمیاکوس يدین گوشتخوار بزرگ جثه و گونه کلیا یخانگ

 ژهیـ وبـه  یعـ یها و مناطق طبستمیمنابع اکوس ياینسبت داد. اح
ش یافزا يمثل آهو، تالش برا يابزرگ جثه علفخوار يهاگونه
مانده مثـل کـل و بـز در منـاطق     یباق يهاگونه یبرخ یفراوان

ر ید و شکار سـا یحفاظت شده و شکار ممنوع و نظارت بر ص
 يطعمه از اقدامات درازمـدت قابـل ذکـر در راسـتا     يهاگونه
ن گونـه در اسـتان   یمدت ا یطوالن يو بقا يستمندیش زیافزا
  ل است.یاردب
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  کرر و تشیتقد
محـیط  اداره کل حفاظـت از   یت مالیبا حما ین طرح پژوهشیا

ر ینجا از زحمـات مـد  یرفت. در ایل انجام پذیاستان اردب زیست
ل تشـکر  یـ استان اردب زیستمحیط کل محترم اداره کل حفاظت 

 يهـا نقشـه  يخاطر بـازنگر به يمحسن احمد يگردد. از آقایم
ي کمک شـایانی در  آقاي رضا مهر گردد.یمورد استفاده تشکر م

  مطالعات میدانی داشته اند که از ایشان تشکر می گردد. 
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