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چکیده
تخریب و کاهش کیفیت زیستگاهها در حال حاضر از مهمترین تهدیدات تنوع زیستی در جهان محسوب می شوند و در حال حاضر جادهها
یکی از عوامل اصلی تخریب و از هم گسیختگی زیستگاههای حیات وحش به شمار میروند .در مطالعه حاضر با بررسی رکوردهای دریافتی
از مرگ و میر پستانداران در فاصله سالهای  3168تا نیمه نخست  ،3131تصادفات جادهای به عنوان اولین عامل تاثیر گذار بر مرگ و میر
گوشتخواران کشور ،شناسایی شد و  25درصد از مررگ و میرر پسرتانداران بره مرور مسرت یم در ارت راا برا تصرادفات جرادهای تعیرین
شد.گوشتخواران با  81/15درصد ،باالترین آمار مرگ و میر جاده ای را نشان دادند که در بین گوشتخواران ،سگ سانان بیشترین درصد
آمار مرگ و میر جادهای را داشتند ،نزدیک به  81درصد و گربهسانان با  52درصد در مکان بعدی قرارگرفتند .همچنین 25درصد مررگ و
میر یوزپلنگ آسیایی Acinonyx jabatus Venaticusبه مور مست یم به عامل تصادفات جادهای ارت راا داشرت .جراده پرارم ملری
گلستان 13درصد از تلفات جادهای حیات وحش کشور و  86درصد از تلفات جادهای پلنگ  Panthera pardus saxicolorرا سر ب
شدهاست .تصادفات جادهای را باید عامل مهمی دانست که در حال حاضر جمعیت بسیاری از گوشتخواران راس هرم غذایی را در معرر
تهدید قرار داده است .لذا ضروریست به کارگیری روشهای استاندارد برای ایمنسازی جادهها جهت ع ور حیرات وحرش و سرایر اقردامات
تصمیمگیران قرار گیرد.

حفاظتی هماهنگ با برنامههای توسعه شهری و روستایی ،مورد توجه
کلمات کلیدي :گوشتخواران ،تلفات جادهای ،حفاظت.

 -3گروه تنوع زیستی و زیستگاهها ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،واحد علوم و تح ی ات ،تهران ،ایران(* .مسوول مکات ات)
 -5گروه تنوع زیستی و زیستگاهها ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،واحد علوم و تح ی ات ،تهران ،ایران.
 -1گروه منابع م یعی ،دانشکده منابع م یعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرع اس ،ایران.
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Abstract
At the moment habitat destruction and degradation are the most important threats to biodiversity in the
world and the roads presently are the main causes for habitat loss and fragmentation. In this study by
means of extant records of mammal mortality during 2007-2015 we found road accident is the first
reason for carnivore’s fatality. 52 percent of mammal mortality directly was associated with road
accident. Carnivores with 64.42% showed the highest death road, amongst carnivores, canids had the
most number of road kills, nearly 63 percent and felids by 20 percent were in the next place.
Meanwhile 52 percent of cheetah Acinonyx jabatus venaticus mortality directly related to road
collision. The road in Golestan National Park has led 39 percent of road mortality of mammals and
78% of leopard Panthera pardus saxicolor death road. Currently road accident is known as an
emerging factor and one of the severe threats for top predators’ survival. Consequently, it is necessary
to apply standard procedures to make safe passage for wildlife crossing, moreover protective measures
according to urban and rural development programs to be considered behalf of decision makers.
Keywords: Carnivores, Road kill, Conservation.
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مقدمه
در عصر حاضر انسان مسئول نرخ بی ساب ه کاهش تنوع زیستی

دلیل تراکم پایین جمعیت و گستره خرانگی بزرگری کره دارنرد

جهانی است برا ایاراد نوسرانات اقلیمری ،آلرودگیهرا ،تخریرب

حساس ترین و آسیب پذیرترین گروه به عوامل توسرعه سرریع و

زیستگاه و تکه تکه شدن زیستگاهها و کاهش کیفیرت آنهرا و

تاسیسات زیربنایی جادهها هستند ( .(6،2بسریاری از مطالعرات

ورود گونه های غیر بومی که پیامد آن رشد سریع ان را هاست

نشان داده اند کره تلفرات جراده ای سر ب کراهش ب را و ترراکم

( .)5،3تخریب زیستگاه موجب کاهش جمعیت جانوران میشود

جمعیت میشود و مرگ و میرهای جادهای یکی از دالیل اصلی

گونرههرا گرردد(.)1

مرگ و میر بسیاری از گوشتخواران به شمار میروند(.)33،32

سویتالسکی و همکاران ( )5233بیران مریکننرد کره در عصرر

سروینکا و همکاران در سال  5232با بررسری  3252رکرورد از

حاضر جادهها ن ش مهمی در کاهش تنوع زیستی جهانی دارنرد

مرگ و میر گوشتخواران در فاصله سالهای  5222ترا ،5231

و همچنین سروینکا و همکاران ( )5232یکری از عوامرل اصرلی

در جمهوری چک نشان دادند  51/5درصد از مرگ و میر سمور

انسان ساز که بر جمعیت حیات وحش و خصوصاً گوشتخواران

سنگی 55/8 ،درصد از مرگ و میر شنگ اروپایی و 52/5درصرد

تاثیر میگذارد را جادهها معرفی میکننرد .جرادههرا برر خرال

از مرگ و میر روبراه قرمرز در ایرن کشرور بره دلیرل تصرادفات

معمه خواران کره معمره هرای ضرعیر را بررای شرکار انتخراب

جررادهای رخ داده اسررت و همچنررین در مطالعرره دیگررری در

میکنند ،جانورانی که قربانیان مرگ و میرهای جادهای هسرتند

جمهوری چک ،در بررسی عوامل مرگ و میر شنگ اروپرایی در

عموماً در شرایط جسمانی بهتری قرار دارند و بنابراین جرادههرا

بررازه زمررانی  82/8 ،3332-5233درصررد از الشرره هررا از کنررار

به مور معناداری به صورت تصرادفی افرراد سرالم را از جمعیرت

جاده ها جمع آوری شدند که آن را مرت ط با عامرل تصراد برا

حررذ مرریکننررد ( .)8،8دوری از جرراده و عرردم جاباررایی در

وسایل ن لیه دانستند و در این بررسی نرها نسر ت بره مررگ و

زیستگاه به علت وجود جاده میتواند باعث کاهش جریان ژن در

میر جادهای آسیبپذیرتر گزارش شدند (.)35

بین افراد زیر جمعیتها شده و کاهش تنوع ژنتیکی و در نهایت

بنابراین به نظر می رسد با توجه به شکل گیری روند توسعه

و این موضوع خود میتواند سر ب ان ررا

جمعیتهای محلی را بهدن ال دارد و از سوی دیگر ع ور

در جوامع بشری ،جاده ها به عنوان یک عامل مهرم در تهدیرد و

ان را

از جرراده سرر ب مرررگ جررانوران خواهررد شررد ( .)6 ،2از هررم

ب ای جمعیتهای حیات وحش به شمار میرونرد و ضروریسرت

گسیختگی یکی از مهم ترین فرایندهای فضایی منارر بره برروز

دستیابی به روشهای تخفیر آثار نامطلوب جادهها در اولویرت

تغییر در سیمای سرزمین اسرت کره سر ب ت ردیل پوشرش یرا

برنامه ریزان حفاظتی قرار گیرد .هد از این مطالعره  -3م ره

زیستگاهی خاص به قطعات کوچکتر و دارای ارت راا کرمترر و

بندی دالیل مرگ و میر پستانداران با توجه به امالعات موجود،

کاهش پایداری و زیست پذیری آنها میشود ( .)5عرالوه برر از

 -5بررسی عامل تصادفات جاده ای به عنوان عاملی تاثیرگذار در

هم گسیختگی و کاهش کیفیت زیستگاههرا یکری دیگرر از آثرار

کاهش جمعیت گوشتخواران -1،بررسی آثار سوء جراده هرا در

نامطلوب جاده ها برای حیات وحرش افرزایش امکران دسترسری

تخریب و از هم گسیختگی زیستگاهها و تهدید جمعیرت حیرات

شکارچیان به شکار غیر مااز حیات وحش میباشد( .)1جادهها

وحش -1،پیشرنهادات مررت ط در خصروص حفاظرت از حیرات

تولید صدا و ارتعاش میکنند که س ب ایااد تداخل در توانرایی

وحش در برابر آثار منفی جادهها.

خزندگان ،پرندگان و پستانداران برای برقرراری ارت راا ،یرافتن

روش کار

معمه یا دوری از معمهخواران شده و همچنرین سر ب توسرعه

داده های مرگ و میر پستانداران مورد نیاز برای این مطالعه

گیاهان مهاجم و فرسایش خام میشوند ( .)3گوشتخواران به
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از مریق -3امالعات موجرود در پایگراه دادههرای مررگ و میرر

 تخریب زیستگاه که احداث جاده در داخرل منرامق تحرت

پسررتانداران سررازمان حفاظررت محرریط زیسررت -5،گفتگررو بررا

مدیریت و یا حاشیه آنها یکی از این موارد میباشد.

کارشناسان مطلع در مراکز محیط زیست استانها و  -1پیگیری

 تصادفات جادهای

اخ ررار تلفررات پسررتانداران از وب سررایت  ،www.iew.irدر

 شکار غیر مااز

فاصله سالهای  3168تا نیمه نخست سال  3131بدست آمرده

 شکار به دلیل تعارضرات انسرانی و ورود حیروان بره حرریم

است .قابل ذکر است آمار پراکندهای از تلفات یوزپلنگ و پلنرگ

روستاها به روشهای مختلر تله گرذاری ،اسرتفاده از سرموم و

از دهه  82و اوایل دهه  62نیز موجود بود که آنها نیرز بره ایرن

سگهای گله

دادهها جهت تازیه و تحلیل افزوده شدند .اگر چه آمرار واقعری

 -5عوامل م یعی شامل:

مرگ و میر پستانداران با توجه به وسرعت زیسرتگاههرا و تنروع

 بیماریها

گونه ای در کشور بیش از آمار در دسترس میباشد و لرذا نترای

 کهولت سن و مرگ م یعی

بدست آمده صرفاً با توجه به امالعات موجرود بره دسرت آمرده

 معمه خواری

است .در ماموع 3286داده از مرگ و میر پستانداران در فاصله

 خشکسالی و سوء تغذیه

این سالها جمع آوری گردید .با توجه به اینکه کار در م یراس

 سرمازدگی

ملی صورت گرفته است و با توجره بره تعردد امالعرات و دالیرل

 مارگزیدگی

مرگ و میر با جزییات موجود ،این عوامل صرفاً به صورت کلری

 نزاع و درگیری نرها خصوصاً در بین علرخواران

م ه بندی شدند و چون تصادفات جادهای سهم قابرل توجره و

 -1عوامل نامعلوم :به موریکه الشه حیوانرات در محرل پیردا

معناداری در بین عوامل مررگ و میرر داشرتند ،ایرن عامرل بره

شده ولی نشانهای از علل مرگ و میر یافت نگردیده است.

صورت جداگانه به تفکیک گروههای مختلر پسرتانداران برزرگ

از بین عوامل مرگ و میر ،عامل تصادفات جادهای به تنهایی 25

جثه مورد ارزیابی قرار گرفرت .برا اسرتفاده از امالعرات موجرود

درصد از تلفات را در بین خانوادههای مختلر پستانداران شامل

ن شه پراکنش ن اا مرگ و میر جادهای برای یوزپلنگ و پلنرگ

شررده اسررت.که در بررین گررروههررای مختلررر پسررتانداران،

به عنوان دو گربهسان ارزشمند در کشور بوسیله نرم افزار Arc

گوشتخواران بیشترین سهم را در بین تلفات جرادهای داشرتند

 GIS.10.3ترسیم شد.

که نزدیک به ( 81/15 )n=527درصرد را شرامل مری شردند و

نتایج

علرخواران تنها  6درصد از تلفات جادهای را تشکیل می دادند.

در ماموع  3286داده از مرگ و میر پستانداران بزرگ جثره در

از جمله دالیل ذکر شده برای مرگ و میر علرخواران بیمراری،

فاصله سالهای  68-31بدست آمد ،ال ته دادههرای پراکنردهای

عوامل م یعی و شکار غیر مااز سهم بیشتری داشرتند ،ال تره

از دهه  82و اوایل دهه  62برای یوزپلنگ و پلنگ موجرود برود

داده های ما شامل کلیه موارد شکار غیر مااز که در زیستگاهها،

که جهت تازیه و تحلیل به آمار مرگ و میر افرزوده شردند .در

تهدید کننده اصلی جمعیرت علررخرواران مری باشرد و روزانره

ماموع با توجه به عوامل ذکر شده برای مرگ و میررهرا ،علرل

جمعیت زیادی از این گروه توسط شرکارچیان متخلرر از برین

مرگ و میر به صورت ذیل م ه بندی شردند .ذکرر ایرن نکتره

مرریرونررد ،ن رروده اسررت .قابررل ذکررر اسررت در تابسررتان 3131
3

ضروریسررت کرره عوامررل مرررگ و میررر در گررروههررای مختلررر

بیماری PPRیا ماعون نشخوارکنندگان کوچک ،برخی منامق

پستانداران بسته به ویژگیهای رفتراری و زیسرتگاهی متفراوت

در استانهای مرکزی ،زناان ،ال رز و قزوین را درگیر کررد کره

عمل میکنند.
عوامل انسانی شامل:

1-Peste des Petits Ruminants
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در پی آن نزدیرک بره  322راس کرل و برز و قروم ومریش کره
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تحت تاثیر حوادث جرادهای قررار دارنرد .از خرانواده کفتارهرا،

این بیماری قرار گرفتره و تلرر

)  62(n=35درصد از تلفات کفتار راه راه به مور مسرت یم بره

شدند که به دلیل اری ی که ایااد میشد ما این تعداد را در بین

دلیل حوادث جاده ای گزارش شده است و در بین خرسها ایرن

آمار مرگ و میر قرار ندادیم .در بین گوشتخواران ،سگسرانان

رقم به( 18 (n=17درصد میرسد و  21درصد دیگرر بره مرور

با ( 81)n=331درصد بیشترین گزارش مرگ و میر جادهای را

مست یم تحت تاثیر شکار غیر مااز بوده است .جاده پارم ملری

داشتند و بعد از آن گربهسانان با (52 )n=104درصد در مکان

گلستان (جراده تهرران -مشرهد) همچنران جرادهای اسرت کره

بعدی قرار گرفتند.

بیشترین آمار تلفات جاده ای به آن اختصاص دارد ،نزدیرک بره

خانواده سگ سانان از جمله شرغال و روبراه بره شردت متراثر از

 13درصد از تلفات جاده ای کلیه گونههای پسرتانداران گرزارش

حوادث جاده ای هستند و آمار دریافتی از تلفات جرادهای آنهرا

شده تنها متعلق به این جاده میباشد ،در مورد پلنگ ایرن رقرم

فررراوان اسررت ،برره مرروریکرره بررر اسرراس امالعررات موجررود

در پارم ملی گلستان به ( 86)n=29درصرد مریرسرد .تلفرات

) 16(n=158درصد از تلفات جادهای سرگ سرانان متعلرق بره

جادهای پلنگ شامل استانهای گلستان (جراده آسریایی پرارم

شغال و) 15 (n=138درصد متعلق به روباه میباشرد .در برین

ملی گلستان) ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان ،سرمنان و

خانواده گربهسرانان گونرههرای ارزشمنردی از ق یرل یوزپلنرگ

هرمزگان است که در ن شه شماره  ،3بر اساس امالعات موجود،

آسیایی و پلنگ ایرانی قرار گرفتهاند که بره ترتیرب در وضرعیت

موقعیت آنها مشخص شده است .تلفات جراده ای یوزپلنرگ در

خطررر ان رررا ( )ENهسررتند کرره

استانهای یزد ،سمنان وکرمان گزارش شده است کره موقعیرت

عمدتاً کل و بز بودند در معر

بحرانرری( )CRو در معررر

متاسفانه تحت تاثیر شدید حوادث جادهای قرار دارند.

آنها در ن شه شرماره  ،3مشرخص شرده اسرت و در برین ایرن

برره مرروریکرره( 25(n=15درصررد از مرررگ و میررر یوزپلنررگ و

استانها ،استان یزد بیشترین سهم تلفات جاده ای یوزپلنرگ را

( )n=37و  52درصد از مرگ و میرر پلنرگ بره مرور مسرت یم

دارا بودهاست.

نقشه  -1موقعیت تلفات جادهاي یوزپلنگ و پلنگ در کشور بر اساس اطالعات موجود
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بحث و نتیجه گیري
از هم گسیختگی زیستگاهها از جمله اثرات جران ی کشراورزی و

گسیختگی در نواحی جنگلی این منط ه شده است و بدون شک

جنگلداری است که تاثیرات ناگوار بسریاری برر جمعیرت هرای

لکههای زیستگاهی کوچکتر ،کارایی خود را به عنوان زیسرتگاه

جانوری دارد( .)1عالوه بر این تغییرکاربری هرا ،افرزایش شر که

با کیفیت باال برای جانداران از دست خواهنرد داد و گونرههرای

جادهها ،که یکی از شاخصههای مهم توسعه و شهرنشینی است

حساستر از جمله گوشتخواران برزرگ جثره بره علرت از برین

یک تهدید جدی برای تنوع زیستی و جمعیتهای جانوری است

رفتن زیستگاه مناسب در شرایط ایااد لکههرای کوچرکترر برا

و در منام ی با افزایش توسرعه و شهرنشرینی عمرالً تخریرب و

خطر ان را

مواجه خواهند شد .لذا با اسرتناد بره آمرار براالی

ت طیع زیستگاه اجتناب ناپذیر است .در حال حاضر جرادههرا و

تلفات پلنگ و سایر گونه های حیات وحرش در ایرن منط ره برا

سررایر زیرسرراختهررای خطرری دلیررل عمررده تخریررب و از هررم

ادامه این روند اکوسیستم پارم ملی بسیار شکننده و از شرایط

گسیختگی زیستگاهها محسوب میشوند که در بیشترر منرامق

زیست پذیری پایینی برای حیات وحش و باالخص پلنگ ایرانی

در سراسر جهان وجرود دارنرد( .)1حضرور جرادههرا در منرامق

برخوردار خواهد شد .استانهای فارس،کهگیلویره و بویراحمرد،

حفاظت شده ،کارکردهای موثر این گونه منامق بررای زیسرت

لرستان ،سمنان و هرمزگان نیز عالوه بر استان گلسرتان تلفرات

گونههای جانوری را کاهش میدهد که جاده پارم ملی گلستان

جررادهای پلنررگ را گررزارش دادهانررد .دادههررا نشرران مرریدهنررد

یکی از نمونههای بارز آن در ایران است ( .)5پارم ملی گلستان

جاده های در حال توسعه به عنوان یکی از فاکتورهرای مهرم در

با وسعت  68125هکتار از سال  3118تحت حفاظت بوده است

ت طیع زیستگاه و ایااد زیستگاههای جزیررهای یکری از عوامرل

و در سال  3118به عنوان اولین پارم ملی ایران معرفی شرد و

مهررم تهدیررد جمعیررت گوشررتخررواران بررزرگ جثرره در کشررور

در سررال  3122برره عنرروان ذخیررره گرراه یونسررکو نیررز معرفرری

محسوب میشوند .در خصوص تلفات جادهای پلنگ ،سه گزارش

گردید( .)31جاده آسریایی پرارم ملری گلسرتان بره مرول 28

از گزارشات ما مربوا به استان فارس بوده است که یرک مرورد

کیلومتر و  822مترر اسرت کره 53کیلرومتر و  822مترر آن در

در مرز جنوبی پارم ملی بمو رخ داده است .قدوسی و همکاران

داخل پارم می باشد و نزدیک به  58کیلومتر آن در مرز پرارم

در سال  ،5226تهدید اصلی پلنگ را در پارم ملی بمو ت طیرع

واقع شده است .این جاده محل اتصرال دو کرالن شرهر تهرران-

شدید زیستگاه بهوسیله بزرگرراه اصرفهان-شریراز و زمرینهرای

مشهد میباشد و یکری از جراده هرای پرترردد کشرور محسروب

کشاورزی ذکر کرده اند که هم باعث جدایی زیستگاه می شود و

می شود که آمار باالی ع ور و مرور مسافرین در اکثر مواقع سال

هم امکان دسترسی شکارچیان را به منط ه آسان مریکنرد .در

آنرا به یکی از جاده های حادثه خیز برای حیات -وحش ت دیل

حالیکه در مطالعه کیابی و همکاران ( )5225عامل مهمی بررای

کرده است .به موریکه نزدیک به  13درصد از تلفرات جرادهای

تهدید پلنگ در پارم ملی بمو ذکر نشرده برود و ایرن موضروع

گزارش شده پستانداران 86 ،درصد از تلفات جرادهای پلنرگ و

نشان مریدهرد رشرد جرادههرا در سرالهرای اخیرر بره عامرل

 62درصد از تلفات جادهای گراز متعلق به این جاده میباشد.

تهدیدکننده حیات وحش ت دیل شدهاست .همچنانکه گروبی و

خال ی و همکاران ( )5231نشان دادند پارم ملی گلسرتان در

همکاران ( )5231بر اساس مطالعه اناام شده در هند دریافتند

حال حاضر جمعیت قابل توجهی از پلنرگ را نره ف رط در برین

که تصادفات جاده ای به عنروان عراملی نوظهرور تهدیرد کننرده

منامق حفاظت شده ایران بلکه در کرل حروزه پرراکنش پلنرگ

جمعیت پلنگ درهندوستان است.

ایرانی پوشش میدهد .زبردست و همکاران ( )3132در مطالعره

در خصوص یوزپلنگ با توجه به پرراکنش محردود آن در کرویر

خود نشان دادهاند تغییرات ساختاری مهمی در سیمای سرزمین

مرکزی ایران 25،درصد از مرگ و میر این گونه که در وضرعیت

محدوده اثر جاده در پارم ملی گلستان منار به افزایش از هم

بحرانی قرار دارد به دلیل حوادث جاده ای در اسرتانهرای یرزد،
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سمنان و کرمان رخ داده است .جاده ترانزیت یزد -کرمان که از

تولیدمثلی که دارند نس ت به سایر گونهها آسیب قابرل تروجهی

داخل منط ه حفاظت شده کالمند-بهادران استان یزد ،میگذرد

در پاسخ به تخریب زیستگاه و توسعه جادهها متحمل میشروند.

و همچنین جاده سمنان – مشهد که از داخل ماموعه حفاظت

مدارکی موجود است که نشان می دهد حتی منرامق حفاظرت

شده توران ع ور می کند ،وضعیت این منامق را برای حضور این

شده در حفاظت از گوشتخواران بزرگ جثه موثر نمیباشرند و

گونه در این دو استان به شدت بحرانی کرده است .به موریکره

این دسته از گونههای جانوری نس ت به زیستگاههای جزیررهای

از بین تلفرات جرادهای یوزپلنرگ )82 (n=9درصرد از تلفرات

شده و به دن ال آن ان را

محلی ،آسریب پرذیرتر هسرتند کره

یوزپلنگ در زیستگاههای اسرتان یرزد رخ داده اسرت و )(n=5

جاده ها یکی از مظاهر ت طیع و از هم گسیختگی زیسرتگاههرا و

11درصد در استان سمنان .با توجه به وسعت زیستگاههای یروز

جزیرهای شدن آنها هستند ( .)52متاسرفانه بره دالیلری چرون

و ویژگیهای رفتاری این گونه کره عرادت بره جابارایی و مری

شب فعال بودن و مخفی کار برودن گوشرتخرواران ،و نیراز بره

مسررافتهررای مرروالنی بررین زیسررتگاههررایش دارد و در ایررن

تاهیزاتی چون دوربینهای تله ای ،تخمینی از جمعیت آنهرا در

جابااییها به ناچار بایرد از بسریاری از جرادههرا ع ورکنرد لرذا

کشور در اختیار نیسرت ترا بتروان آنالیزهرای هم سرتگی برین

آسرریب زیررادی از حضررور جررادههررا متحمررل مرری شررود (.)36

فراوانی جمعیت و تلفات جادهای را برای گونههای مختلر اناام

همچنانکه سرروینکا و همکراران (  )5232بیران کردنرد بررای

داد ولی آنچه از آمار و داده ها مشهود است آثار سوء جادهها بر

برا دامنره پرراکنش کوچرک،

پویایی جمعیت و ب ای بسیاری از گونههای جرانوری ،از جملره

مانند سیاهگوش ای ریایی Lynx lynx pardinysمرگ و میر

گوشتخواران است که آمار تلفات جاده ای آنهرا بریش از سرایر

جادهای می تواند به مور مروثر کراهش سرریع آنهرا یرا ان ررا

گروههای پستانداران به دست میرسد و ادامه ایرن رونرد بردون

جمعیت را س ب شود و لذا در خصوص یوزپلنگ برا توجره بره

شک تهدیدی جدی برای جمعیت این گروه محسوب مریشرود.

اینکه در حال حاضر در شرایط بحرانی قررار دارد ،ایمرنسرازی

علر خواران دسته بندی شده بررای ایرن مطالعره کره متراثر از

ش که جاده ای خصوصراً در زیسرتگاههرا و کریردورهای ع روری

تصادفات جاده ای بودند شامل آهو ،پازن ،قوم و مریش و مررال

یوزپلنگ از اقدامات ضروری برای حفاظت از این گونه محسروب

می شدند که در ماموع )6 (n=61درصد از تلفات جرادهای را

میشود .در زیستگاههای یوز بیشتر از ایااد جاده ،تغییر شرکل

شامل می شدند و ال ته باید تاکیرد کنریم آمرار واقعری بریش از

جاده های قدیمی مانند عریض شدن جاده ها ،چند بانده شدن و

درصد ذکر شده میباشد .در بین این گونهها آهو با توجه به نوع

نصب گاردریل در وسط یا کنار جاده است کره شررایط را بررای

زیستگاهی که دارد بیشتر در معر

آسیبهای توسعه و احداث

ب ای گونه بحرانیتر کردهاست(.)36

جاده می باشد و لذا بیشترین سهم را در تلفات جرادهای نشران

اندازه گستره خانگی با توجه به نیازهای متابولیک صر نظر از

داد .در خصوص آهو جادههای موجود در منام ی مانند موته در

ارت اا تاکسونومیک ،افزایش مییابد و زمانیکه اثرات نیازهرای

استان اصفهان ،کالمند – بهادران در استان یزد و مند در استان

متابولیک حذ می شوند در بین متغیرهای اکولوژیرک (شرامل

بوشهر به شدت تهدید کننده جمعیت آهو میباشند و آمراری از

الگوی فعالیت ،زیستگاه و رژیم غرذایی و پرراکنش) تنهرا رژیرم

تلفات جاده ای مرال در پارم ملی گلستان در دسترس بود .لرذا

غذایی تاثیر معناداری روی اندازه گستره خانگی نشان میدهد و

جاده ها در ماموع کارکرد منامق حفاظت شده را از بین برده و

از اینرو گوشتخرواران برا سرهم بیشرتری از گوشرت در رژیرم

کلیه گروههای جرانوری برا شردت و ضرعفی متفراوت متراثر از

غذاییشان گستره خانگی بزرگی دارند( )33و لذا ایرن دسرته از

حضور جادهها در منامق حفاظت شده یا امرا آنها هستند.

گونه های در معر

خطر ان را

پستانداران به دلیل وسعت گستره خرانگی و نیازهرای غرذایی و
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 -5زبردست ،لع ت و همکاران ،استفاده از متریک انردازه

به نظر می رسد اقدامات اجرایی سریع در خصوص جلروگیری از

موثر ش که در تحلیل از هم گسیختگی پوشش های

روند تخریب زیستگاهها توسط دستگاههای متولی امر حفاظت و

جنگلی محدوده اثر جراده در پرارم ملری گلسرتان،

برنامهریزان توسعه شهری و روستایی باید به اجرا درآید.

ماله محیط شناسی ،3132 ،شماره  ،6صرفحه -52

در این میان در مرحله نخست آگاهی بخشی نس ت به حفاظرت

.32

از محیط زیست در میان جوامع بومی و تصمیمگیران در حوزه
توسعه شهری و روستایی ضروریسرت .خرروج جراده آسریایی
پارم ملی گلستان و یا ایمن سازی جراده موجرود بررای ع رور
حیات وحش یکی از ضروریات حفظ یکپارچگی زیسرتگاههرا در
این منط ه که یکی از منامق منحصر بفرد تنوع زیسرتی کشرور
محسوب می شرود ،از اقردامات عاجرل در حفرظ جمعیرتهرای
باقیمانده از پلنگ ایرانی و سایر زیستمنردان ایرن ذخیرره گراه
زیستکره محسوب میشود که همکاری و عزم جدی دستگاههای
متولی امر را می مل د .در خصوص ایمنسازی جادههای موجود
برای ع ور حیات وحش برر اسراس اسرتانداردهای برین المللری
همکاری نزدیرک وزارت راه و شهرسرازی برا سرازمان حفاظرت
محرریط زیسررت از اقرردامات اثررر گررذار در جلرروگیری از اثرررات
نامطلوب جادهها بر حیات وحش محسوب میشود.
سپاسگزاري
از کلیه کارشناسان محترم ادارات کل حفاظرت محریط زیسرت
استانها که در جمع آوری دادهها ما را یراری کردنرد صرمیمانه
قدردانی می شود ،همچنین از آقای دکتر بالی و آقای مهنردس
نافی برای در اختیار قرار دادن امالعات مورد نیاز سپاسگزاری
میشود.
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