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با جوامع ) Canis lupus(بروز تعارض گرگ  وب پسماند يترکارتباط بی ياارز
   در استان همدانيبوم

  
  ۱ي محسن احمد و۱*ي، رسول خسرو۲يمحمد کابل، ۱زادهمنصوره حسن

  ، ايرانمحيط زيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران يمهندسدانشجوي کارشناسي ارشد  ۱
  ، ايرانتهرانزيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه استاديار گروه محيط  ۲

  )۳/۳/۱۳۹۰:  تاريخ تصويب ،۵/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(
  

  دهيچک
ه شهرها از يها در روستاها و حاشيها و دامپروريژه مرغداري به ويدي تولي واحدهايها و پسماندي خانگيها زبالهير اصوليت غيريمد

 يها  از گونهي تعداديي شدن غذاين مشكل اغلب به شرطيا. است  شدهين مناطق معرفي به ايوانات وحشين عوامل جذب حيمهمتر
رات يي با تغي باال به سازگارييکه توانا شود ي ميواناتي و کاهش ترس در حيير عادات غذاييانجامد و معموال سبب تغ يات وحش ميح
 ي مناطق استان همدان در طي بحث در خصوص حمله گرگ به برخ موردهاي هي از فرضيكياز آنجا كه .  دارنديي و غذايستگاهيز

 مورد حمله ي روستاها و شهرهايب پسماندهايتركبررسي ن ي آنها بوده است، در اير اصولي غيب پسماند و رهاسازير تركي اخيها سال
 يها مورد حمله گرگ به عنوان نمونهي محل دفن پسماند از نواح۵ن منظور يبد .سه قرار گرفته استيگر مورد مقايها با مناطق د گرگ

-نمونه.  قرار گرفتيبردار که از کانون حمالت به دور بودند به عنوان شاهد مورد نمونهيي محل دفن پسماند از روستاها۵ر و يتحت تاث
ک چهارم متر ير هر نمونه د.  انجام شديبردار تکرار در هر بار نمونه۳ روز و ۲ ي بار، با فاصله زمان۳ از هر محل دفن پسماند يبردار

- ينيزان مواد پروتئي خشک، تر و ميهات درصد زبالهي و در نهايب آن بررسيمکعب از زباله موجود در محل دفن پسماند برداشت، ترک
فاده ن مناطق مورد حمله گرگ و شاهد استيب زباله بيدار در ترکيا عدم وجود اختالف معني وجود ي مستقل براtاز آزمون . ن شدييتع
ن ين در مناطق هدف و شاهد وجود ندارد، بديب زباله تر و درصد پروتئين ترکي بيدارين مطالعه نشان داد که اختالف معنيج اينتا. شد
ر ي اخيهاش حمالت گرگ به انسان در ساليتواند عامل افزاين آن در مناطق مورد حمله نميزان پروتئيب پسماند و مي که ترکيمعن
ت يري مجاور، مدي کشاورزي چون پربار بودن اراضيتوان به عواملياما در مورد علل بروز حمله در مناطق هدف م. اشدن استان بيدر ا

ت ي ولگرد که در نهايهاشتر سگي، خوگرفتن به استفاده از پسماند و تراکم بييشدن غذايش احتمال شرطينامناسب پسماند، افزا
ن مسئله موجب ين ايهمچن. شود، اشاره نموديستگاه گرگ مي و انتخاب زي از اراضي انسانياه استفادهين الگوي بيمنجر به همپوشان

  .شودين گونه مين افراد اي بياگونهکاهش رقابت درون
 

  يي شدن غذايب پسماند، شرطي، ترکCanis lupus :يدي کلواژه هاي
  
  

  E-mail: rakhsh225@yahoo.com  ۰۲۶۳۲۲۴۵۹۰۸ :فاكس      09370312538 :تلفن  : نويسنده مسئول*
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  مقدمه
 نه تنها سبب ي وحشيها ستگاه گونهيدخل و تصرف در ز

ها به   از گونهي برختعارضد آنها شده بلکه موجب يتهد
 و در است   شدهيخصوص گوشتخواران با منافع انسان

  ساخته است مواجهيداتيت آنها را با تهديجه جمعينت
)Cowan, 1971; Gunther, 2001; Bath and Enck, 

2003; Beckmann and Lackey; 2008).(جمله از  
 همچون گرگ يواناتيش از حد حي بيکيل نزديدال

)Canis lupus(ت نامناسب يري، مدي به مناطق مسکون
 ي شرط،)Warkentin, 1989( ها در اطراف روستاهازباله

 يهاوانات به استفاده از زبالهي ح٢ و خوکردن١ييشدن غذا
شدن يده شرطيپد .باشديم) Kellert, 1980( يخانگ
 به استفاده از منابع يوانات وحشي و خو گرفتن حييغذا
 يزخواريچوانات همهيشتر در رابطه با حي بي انسانييغذا

 آنها در يعي طبيهات طعمهيافتد که جمعياتفاق م
 ي انسانيهاتفاده از زبالهش به اسيستگاه کم باشد و گرايز
وان ين صورت بازگشت حي در ا).Tompa, 1987 (ابندييم

 يهااز به برنامهيباشد و نيار مشکل مي بسيعيبه رفتار طب
. )Zimmerman et al., 2006( دارد يا گستردهيتيريمد
 را يادي زيهاک گونه مسافتيط ممکن است ين شرايدر ا
 کند ي دفن زباله طيها بازگشت به محلي روز برايدر ط

)Rutherglen and Herbison, 1998.( ين رابطه ميدر ا-
مورد  در Anon (1996) و Cole  (1976)توان به مطالعات
 ي به جوامع بوم)Ursus thibetanus (اهيحمالت خرس س

 ن امريافتند که علت ايآنها در. ا اشاره نموديدر کلمب
. باشدي ميسکون در مناطق مي خانگياتفاده از پسماندها

ن ي نشان داد که مهمترMackenzie (1996) گري دياز سو
اه و انسان عدم ين خرس سيش تعارض بيعامل افزا

 يهازباله (يعيرطبي غييح منابع غذايت صحيريمد
 در رابطه با يي شدن غذايده شرطيپد. باشديم) يخانگ
جذب :  مرحله شامل۴ ي معموال در طيوانات وحشيح
وان به ي، خو گرفتن حي خانگيهامت زبالهوانات به سيح

وان ي حيي شدن غذاي، شرطيانسان و مناطق مسکون

                                                            
1 Food conditioning 
2 habituation 

ن بر يشي مرحله پ۳ر ي و تاثي خانگيهانسبت به زباله
ها با انسان بروز ن گونهيش تعارض ايوان و افزايرفتار ح

ن يبنابرا ).Mackenzie, 1996; Kellert,1994( کنديم
 ي در مناطق مسکونينگ خايهاح زبالهيت صحيريمد
 کاهش تضاد ين راهکارهاي از مهمتريکيتواند  يم
گرگ متعلق به راسته  . باشديوانات با جوامع بوميح

سانان  و خانواده سگ)Carnivora(گوشتخواران 
)Canidae (ران استي ايسان وحشن سگيو بزرگتر .

ط مختلف ين گونه به شراي اي و مقاومت بااليسازگار
 يت مناسبيران از جمعير اکثر مناطق اسبب شده که د

ش ي از مناطق افزايدر برخ). Ziaie, 2008(برخوردار باشد 
 در ي که جوامع بومين گونه و تصرفيت ايجمع
 ياند سبب بروز تضاد قابل توجه آن داشتهيها ستگاهيز
که در ي شده است، بطورين گونه با منافع انسانين ايب

 از ي به جوامع بوما ريني سنگيهاخسارت موارد يبرخ
ل يه دلب .نموده استل ي تحمييجمله دامداران روستا

 ي اراضشتريب  همدان، استان مناسب دريميط اقليشرا
ن يا.  مختلف قرار گرفته استير کشت محصوالت زراعيز

- اتي حيهاستگاهي از زياريد بسيب شديامر سبب تخر
گر گسترش ياز طرف د. ن منطقه شده استيوحش در ا

را  روستاها ين منطقه تراکم باالي در اي کشاورزيهانيزم
  . به دنبال داشته است

ن گونه با يدهدکه تضاد اير نشان مي اخهاي  گزارش
ن ي از مناطق اير در برخي اخيها  در ساليجوامع بوم

از حمالت  گوناگوني هاي  گزارش وافته يش يان افزااست
 دارد  انسان وجوديها و حتن گونه به مزارع، داميا
)Hamadan Province Environment Authority, 

 کانون حمالت گرگ به كهني نکته قابل توجه ا).2009
انسان در دو شهرستان بهار و رزن به خصوص در فصل 

 نيا است که ين در حالي ا.افته استيتابستان تمرکز 
 .داردکسان يبا در تمام مناطق استان پراکنش يگونه تقر

ط ي محيهاتوسط ادارهارائه شده  يرهابر اساس آما
ن يت اي جمع۱۳۸۸ سال ياز سرشمارن استان يست ايز

که از سرکان، کبودرآهنگ و اسدآباد يگونه در مناطق تو
 بهار يهاشهرستانباشند نسبت به يکانون حمالت دور م
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 ي مختلفيهاهيفرضن رابطه يدر ا. باشديشتر ميو رزن ب
ن گرگ و سگ ي بيريگهرگ دوده يوجود پد: از جمله

 يستگاه در طيرات زيي، روند تغي، هاريتوسط جوامع بوم
-ت مناسب زبالهيري عدم مد،ن منطقهير در اي اخيهاسال
ک مناطق ين گونه به نزديجه جذب اي و در نتي انسانيها

ف يضعت يريمد با توجه به ولي ت مطرح شده اسيمسکون
 بررسين ي در ا،ن استاني اي در روستاهاي خانگيهازباله

ب زباله در مناطق مورد ين ترکيد که ارتباط بيتالش گرد
  . ردي قرار گيحمله با مناطق شاهد مورد بررس

  

  هامواد و روش
 که مورد حمله گرگ در يدر ابتدا به منظور انتخاب نقاط

 مربوط به حمالت گرگ ياند از آمارهار بودهي اخيهاسال
 در اداره کل ۱۳۸۹ت يلغا ۱۳۸۴  سالازبه انسان و دام 

، اداره بهداشت و يست استان، اداره دامپزشکيط زيمح
 ۹۰حدود . ن استان استفاده شدي ايدرمان و شهردار

ن ي ادرحمله گرگ به انسان و دام ارتباط با  درگزارش 
  .مدت ثبت شده است

  

  
  . در استان همداني تراکم نقاط حمله گرگ با جوامع بوم‐۱شكل 

  
و  برداشت ٣ياب جهانيعتيامانه موقن نقاط بر اساس سيا

 استان انطباق ياسيمات سين نقاط بر نقشه تقسينقشه ا
ن ي باالتر كهدو شهرستان بهار و رزن). ۱ شكل(داده شد 
ر داشتند به ي اخيها ثبت شده را در سالهاي هتراکم حمل

 ۱۱از . عنوان کانون حمالت گرگ در نظر گرفته شدند
ن تمرکز در يترشي ب كهنن دو شهرستاي در اييروستا

 ي، پنچ روستا به صورت تصادفوجود داشتحمالت گرگ 
 تعداد پنج روستا  انتخاب مناطق شاهديبرا. انتخاب شد

                                                            
3 Global position system 

ار ي بسهاي  که از کانون حمالت به دور بودند و گزارش
 ي گرگ داشتند، به طور تصادفهاي  ه از حمليمحدود

اهد، اطق هدف و شپس از انتخاب من. دنديانتخاب گرد
فاصله آنها تا محل دفن پسماند ، ن نقاطيت ايجمع

ه ي و تخليآور، نحوه جمعه زبالهيتخل زمان، )۱جدول (
ا عدم ياز در خصوص مجاورت يه و اطالعات مورد نيته

، کارخانجات يمجاورت نقاط هدف و شاهد با مراکز دامدار
با توجه به  .ديه گردي تهيني و مواد پروتئييذاع غيصنا

- نمونه تعداد تكرار، يديانوار و حجم زباله تولتعداد خ
 محل دفن پسماند از هر يبردارنمونه.  محاسبه شديبردار
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. گرفت دو روز و با سه تکرار انجام يسه بار، با فاصله زمان
-ب پسماند، نمونهيل احتمال وجود اختالف در ترکيبه دل
م ين تيهمچن. ل انجام نشدي تعطي در روزهايبردار
ه نمونه تازه و دست نخورده قبل ي با هدف تهياربردنمونه

ش از يه در محل دفن حضور داشته تا پياز زمان تخل
ر خاک يا سوختن و دفن در زيوانات ولگرد و ياستفاده ح

- ه شده نمونهي تازه تخليهااز زباله.  انجام شوديريگنمونه
ک چهارم متر مکعب در هر مرحله برداشت ي به حجم يا

 يها پسماندي توسط بخش سطحيريگهظرف نمون. شد
از . ديگردي پر ميتازه و از چند نقطه به صورت تصادف

 از پسماند دفع شده ي خاصيهاب و بخشيجا که ترکآن
ر سگ، روباه، گربه و ي نظيتواند مورد استفاده جانورانيم

 يبردار موجود در ظرف نمونهيهارد، زبالهيها قرار گگرگ
 يهاسهيک و در کيک و تر تفکابتدا به دو بخش خش

 يهابخش خشک مشتمل بر تکه. دين گرديجداگانه توز
شه، علوفه خشک، خاک و نخاله، يکاغذ، مقوا، ش

مانده يز شامل باقيبخش تر ن. ک بوديمنسوجات و پالست
و مواد ) ينيجات، مواد پروتئوهيجات، ميسبز (ييمواد غذا
نکه يبا توجه به ا. ر مشابه و علوفه تازه بوده استيپذفساد
مانده ي چون باقي، استخوان و مواديمانده گوشتيباق

گر مواد در زمره يشتر از دير آن بيس، کالباس و نظايسوس
 مطلوب گرگ قرار دارند،  مجددا و با دقت ييمواد غذا

 جداگانه يهاسهيشتر از بخش تر جدا شده و در کيب
  .ن شد يتوز

  
 صله محل دفن زباله از روستا در مناطقت، تعداد خانوار و فا جمعي‐١ جدول

  نقاط هدف      نقاط شاهد  

 تعداد خانوار
  تيجمع

  )نفر(
محل دفن فاصله 
  )km (پسماند

 تعداد خانوار    نام روستا
  تيجمع

  )نفر(
محل دفنفاصله 
  )km (پسماند

  نام روستا

  مهاجران  ۴  ۷۷۵۸  ۱۶۹۸    نار آباديد  ۴     ۱۴۰۰  ۲۶۴

  لتگاه  ۳  ۱۹۷۳  ۵۳۵    نياورق  ۵  ۲۲۰۰  ۴۴۰

  دهنجرد  ۲  ۱۱۱۹  ۲۴۶    انيو  ۶  ۱۸۹۰  ۳۱۵

  آق بالغ  ۲  ۷۶۰  ۱۹۳    طاسران  ۳  ۱۷۸۸  ۳۵۰

  نياللج  ۵  ۱۲۳۷۴  ۲۴۷۵    جانيکور  ۳  ۲۱۴۵  ۴۰۸

  
براي تحليل داده  SPSS 15.0از نرم افزار  بررسين يدر ا

 ٤رنوفياز آزمون کلموگروف اسم .استفاده شدهاي آماري 
به  ٥ونيها و از آزمون لن داده نرمال بوديبه منظور بررس
جهت . ها استفاده شدانسي استقالل واريمنظور بررس

 خشک يها زبالهين درصد وزنيدار بي اختالف معنيبررس
 پسماند در نقاط ينيزان مواد پروتئين ميو تر و همچن

  . استفاده شد٦ مستقلtهدف و شاهد از آزمون 
 
 

                                                            
4 Kolmogorov Smirnov test 
5 Levene test 
6 Independent- Samples T Test 
 

  جينتا
ب زباله در مناطق يرک از تيبردارج حاصل از نمونهينتا

اعداد .  استدهيارائه گرد ۲هدف و شاهد در جدول 
- زبالهين وزنيانگيمنشان دهنده ن جدول يموجود در ا

ن سه يانگيم (يبردار تر و خشک در هر بار نمونهيها
ن در جدول يهمچن.  باشندي م)يبردارتکرار در هر نمونه

تلف  مخيها در نمونهيني مواد پروتئين وزنيانگي م۳
  .آورده در مناطق هدف و شاهد آورده شده است
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   بار نمونه برداری۳ب زباله در مناطق هدف و شاهد در  ترکي‐۲جدول

  مناطق هدف    مناطق شاهد
ن زباله يانگيم

  )kg(خشک
ن زباله يانگيم

  )kg(تر
    نام روستا

ن زباله يانگيم
  )kg(خشک

ن زباله يانگيم
  )kg(تر

  نام روستا

۹۵/۱۰  ٨٠/٢٥   ۹۷/۱۷ ٥٥/١٩  
۱۰/۱۵  ٤٠/٢١   ۷۰/۱۵ ٦٦/١٢  
۵۰/۱۵  ٩٠/٢٠  

نارآباديد  
۸۰/۱۰ ٤٠/١٠  

 مهاجران

۸۰/۱۱  ٤٠/٢٣   ۳۵/۱۵ ٦٥/٢٠  
۵۰/۱۲  ٤٠/٨   ۰۰/۱۷ ٨٠/١٦  
۰۰/۱۵  ٠٠/١٠  

نياورق  
۰۰/۱۷ ١٠/٢٠  

 لتگاه

۴۵/۱۷  ٧٤/٢٥   ۹۵/۱۱ ٦٠/١٢  
۵۵/۹  ٨٠/١٣   ۱۰/۱۳ ٥٧/٥  
۵۰/۱۵  ٣٥/٢٧  

انيو  
۱۰/۱۸ ٣٠/١٣  

 دهنجرد

۷۵/۱۲  ٠٠/٢٠   ۹/۱۳ ٤٥/٦  
۶۰/۱۵  ٠٥/٢٤   ۰۰/۱۸ ٠٠/١٠  
۰۰/۱۶  ٠٠/١٠  

 طاسران
۸۵/۱۶ ١٥/١٤  

بالغآق  

۰۰/۱۵  ۴۰/۱۴  ۴۷/۱۳ ٣٢/٢٤  
۰۵/۱۳  ۸۷/۲۷  ۸۰/۱۲ ٤٥/١٧  
۰۰/۱۸  ۰۰/۱۴  

جانيکور  
۲۰/۱۸ ۰۰/۲۳  

نياللج  

  
  

  ف و شاهد در نقاط هديني مواد پروتئين وزنيانگي م‐۳جدول 

  نقاط هدف
 در يني مواد پروتئين وزنيانگيم

  )kg(يهر بار نمونه بردار
  نقاط شاهد  

 در هر يني مواد پروتئين وزنيانگيم
  )kg (يبار نمونه بردار

  ۷  نار آباديد    ۳  مهاجران
  ۵  نياورق    ۷  لتگاه
  ۳  انيو    ۹  دهنجرد
  ۲  طاسران    ۲  آق بالغ
  ۴  جانيکور    ۵  نياللج

  
نرمال  دهندهنشانرنوف ي اسم‐ کولموگروفج آزمونينتا

ز ينون يج آزمون لينتا. باشندي موجود ميهادادهبودن 
ب ين نقاط هدف و شاهد در رابطه با ترکينشان داد که ب

 ,F=0.129(  و خشک)F= 1.08, P= 0.307(  تريهازباله

P= 0.723(انس وجود داردي استقالل وار.  
نان از همگن يه با اطم مستقل نشان داد کtج آزمون ينتا 

 تر در نقاط يها زبالهين وزنيانگين مي ب،هاانسيبودن وار
 ,t= -1.748(  وجود ندارديداريختالف معنشاهد و هدف ا

df= 28, P= 0.091 .(ز ي درصد ن۹۵نان يحدود اطم
ن يانگين مين بي همچن. بدست آمد۶۸۹۵/۰ تا ‐۷۰۴۱/۸
ز اختالف ين خشک در نقاط هدف و شاهد يها زبالهيوزن
 ).t= 1.230, df= 28, P= 0.229(  مشاهده نشديداريمعن

 ۹۲۱۳/۳ تا ‐۷۲۹۳/۰ زي درصد ن۹۵نان يحدود اطم
   .بدست آمد

-يگواه بر عدم وجود تفاوت معن tج آزمون ين نتايهمچن
زان مواد ين مناطق هدف و شاهد از لحاظ ميب يدار
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 =t= 0.648, df= 8 , P( بود وجود ي و گوشتينيپروتئ
0.535 .( 

  

  يريجه گيبحث و نت
 ليممکن است به دال و انسان يوانات وحشين حيتضاد ب
-اتي حيهاستگاهيب و اشغال زي همچون تخريمختلف

خو ، يهارستگاه، يت طعمه در زيوحش، کاهش جمع
 ي و شرطي انسانيهاوانات به استفاده از زبالهيکردن ح
 مناطق رها دت نامناسب زبالهيري در اثر مدييشدن غذا
 پژوهشن ي در ا).Madden, 2004( جاد شوديا  يمسکون

گرگ با ب زباله در مناطق مورد حمله يد ترکيتالش گرد
. رديسه قرار گي مورد مقا همداناستانمناطق شاهد در 

 نقاط يپسماندهاب يترکن وزن خشک و يانگيم  اگر چه
  باوبا هم ندارند  يداريهدف و شاهد اختالف معن

تواند يب زباله نميان کرد که تفاوت در ترکينان بياطم
. ن گونه به مناطق مورد حمله باشديشتر ايعامل جذب ب

 که از مناطق مورد حمله صورت يداني ميهادياما بازد
 در ي خانگيهات زبالهيريگرفت نشان داد که مد

ن يبنابرا. باشديار نامناسب مي مورد حمله بسيروستاها
 چون مجاورت يتواند به عوامليبروز حمالت مورد نظر م

در ارتباط باشد که  يمسکونن گونه به مناطق يستگاه ايز
ن يهمچن. مطابقت دارد Warkenti (1989)ج ين با نتايا

 و خو يي شدن غذايه بروز شرطيفرضوجود بر حسب 
ک ي از ينگ خاين گونه به استفاده از پسماندهايکردن ا

ر عدم دفع ن گونه در کناي ايعيسو و کاهش طعمه طب
تواند در بروز تعارض موجود موثر باشد ي پسماند مياصول
 ( Cole (1974), جي نتان با يو ا ,Anon (1996)Kellert 

 ياز سو. دارد همخواني Mackenzie (1996)  و 1980)
خوار بوده که در پژوهش زيچ همهياگر گرگ گونهيد

 نموده ي را تا مناطق حمله طياديحاضر گاها مسافت ز
 ) Tompa( يهاج پژوهشيز با نتاين مطلب نيا. ستا

ز ين Rutherglen (1998  & Herbison  ( و 1987
ن يدار بيعدم وجود رابطه معن با وجود . دارديهمخوان
 شدن ياحتمال شرطب پسماند و حمالت گرگ، يترک
 يهاوان به استفاده از زبالهين حين ا و خوگرفتييغذا
 از يارياز آنجا که بس. ردطق وجود دان مناي در ايخانگ

 مربوط به حمله گرگ به انسان مربوط به يهاگزارش
 Hamadan Province(باشد ي ميه مناطق مسکونيحاش

Environment Authority, 2009( ،يها ادارهي همکار 
ت هر يري جهت مدين استان با شهرداريست ايط زيمح

-ين مناطق مي در اطراف اي خانگيچه بهتر پسماندها
 در کاهش حمالت گرگ به انسان و دام يواند نقش موثرت

  .داشته باشد
 در يدي کلين ابزارهاي از مهمتريکي يآموزش جوامع بوم

 باشديات وحش مين انسان و حيش تعارض بکاه
)Boggs, 1991(، ت يري مداز جوامع نيا يکه شامل آگاه

 ،ي در مناطق مسکوني خانگپسماند استانداردح و يصح
 خو کردن آن به  و احتمالهان گونهيفتار اراز  يآگاه

توان از ين ميهمچن. باشدي مي خانگاستفاده از پسماند
 تعارض يو مقررات الزم تا حدودن يم قوانيق تنظيطر
 قابل ذکر است. وحش را کاهش داد اتين انسان و حيب

تواند در کاهش تضاد يک روش نميتنها استفاده از که 
 يريگن بکاريبنابرا. ر باشدموثات وحش با انسان يح

 چندگانه به طور يها روش ويقي تلفيتيري مديهابرنامه
ات وحش يت تعارض حيري در مديهمزمان نقش موثرتر

 . با انسان دارد
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Abstract 
Inappropriate waste management is considered as an important factor for attracting wild animals to 
the inhabited area. This leads to food conditioning in some wild species, which changes their 
feeding behavior and food habits. Usually this trend reduces the fear of wild species and leads to 
conflict between wild species and human. We sampled five landfill sites of villages and small towns 
in which wolf attacks have been reported in Hamedan Province. We also sampled five landfill sites 
far from the centre of recent wolves’ attacks. Each landfill was sampled three times with two days 
interval. We took three samples, each of them including 0.25 m3 of wastes. The percentage of dry 
and wet contents along with the amount of protein was compared by independent t-test. Our results 
revealed that there is no significant difference in waste composition and the amount of protein 
between the affected and unaffected areas. These results suggest that wastes’ characteristics do not 
play an important role to enhance the conflict between wolves and human. However, productive 
agricultural lands, inappropriate waste management, accustoming to waste using and more density 
of swinger doges, lead to overlap, wolf habitat selection human usage pattern. This could be 
considered as main reasons of wolf attack in target areas.  
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