
13 (1) 19-26, Spring 2021 

Journal of Animal Environment 
(AEJ)  

Journal homepage: http://www.aejournal.ir 
 

* Corresponding Author’s email: abdie@ut.ac.ir  

 

Received: 9 January 2020; Reviewed: 21 April 2020; Revised: 6 June 2020; Accepted: 19 June 2020 

    (DOI): 10.22034/aej.2020.132604 

 

Original Research Paper 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assessing Road kills rate of animals in countryside  

(Case study: Southern ring road of Robat Karim town) 
 

 

 

 

 

 

 

Mohammad Asgari 1, Ehsan Abdi*1, Afshin Alizadeh Shabani 2 

 
 
  

1
 Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

 

2
 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

 

 
   

   

      Key Words:  Abstract                                            
Road kill 

Hot spots 

Land uses 

Animal species 

Time of accident 

Suburb of Robat Karim 

   

 Introduction: Road kill animals are one of the devastating consequences of human-based 

development on wildlife habitats. Increasing road density and corresponding high road 

kill rates has become one of the main threats to animal populations. Southern ring road of 

Robat Karim town is adjacent to the dominant agricultural and horticultural land uses and 

also is the habitat of some species of animals. From the beginning of Robat Karim Southern 

ring road’s establishment until now, road kills have had devastating effects on animal 

populations.    
Materials & Methods: In this study, by using spatial records of animal species accidents 

in Southern ring road of Robat Karim over a 170-day period inventory (October  

23th-2018 until April 21th-2019, during 6 months) more sensitive species to road kills, 

hot spots, and impact of time on road accidents rates were studied. 

Result: Totally 37 animals were killed during 34 days and they belong to four mammal 

species, one bird species and one reptile species. The results showed that the highest total 

number of road kills was for dogs. The number of road kills of red fox species at night, 

which is associated with darkness is higher than other species. In addition, the number of 

road kills in February was higher than the other months with eight records.  

Conclusion: Among the current land uses, road kill mostly has been seen close to 

agricultural and horticultural land uses. There are hot spots along the road where the 

number of road kills is high and the number of these spots was calculated as five. Generally 

low car traffic rate on the road, lack of road lighting (electric posts) and minimum light by 

car lamps which is the temporary cause of the blindness of animals at night, are the most 

important causes of road kills in this study. 
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 هاآن عبور و هاجاده تراکم افزایش .است وحشحیات هایزیستگاه انسان محور بر توسعه مخرب پیامدهای از یکی ایجاده تلفات  :مقدمه  

کمربندی جنوبی شهر  .است شده تبدیل جانوری هایگونه هایجمعیت تهدیدکننده عوامل از یکی به وحشحیات هایاز درون زیستگاه

جانوری قرار گرفته که همواره  هایهای گونههای غالب کشاورزی، زراعی و باغی و در نتیجه زیستگاهکریم در مجاورت کاربریرباط

 جانوران آثار مخربی داشته است. جمعیت بر ایجاده تلفات

 هایگونه ،روزه 170 دورهیک در کمربندی جنوبی  در جانوری هایگونه تصادفات ثبت مکانی از استفاده با ،مطالعه این در :هاروشمواد و 

 ای بررسی شد. تصادفات جاده بر نرخ زمان تاثیر و داغ نقاط، ایتر به تلفات جادهحساس

 گونه چهار به شدند که متعلق کشته جاده از عبور حین در حادثه روز 34 طی در حیوان فرد 37 تعداد مجموع درنتایج نشان داد  :تایجن

 تلفات ترین میزان است. تعدادبیش (Canis familiaris) سگ ای گونهتعداد تلفات جاده  .بودند خزنده گونه یک و پرنده گونه یک، پستاندار

تر و تعداد تلفات جانوری ها بیش، نسبت به سایر گونهاست هوا تاریکی با توام که شب ساعات در (Vulpes vulpes) گونه روباه قرمزای جاده

 بوده است.  فردترین و برابر با هشت ها بیشدر بهمن نسبت به سایر ماه

 تر دیده شدای بیشباغی، تعداد تلفات جاده و زراعی، رزیکشاو هایهای موجود، در نزدیکی کاربریاز میان کاربری :و بحث گیرینتیجه

محاسبه گردید.  عدد پنج نقاط این تعداد و است زیاد حیوانی تلفات تعداد آن در که دارد وجود داغی نقاط جاده مسیر طول در علت کهبدین

ها که عامل کوری موقتِ وجود حداقل نور چراغ خودروو  (برق چراغ تیرهای) جاده در روشنایی نبود وها طورکلی نرخ تردد پایین خودروهب

 .استحاضر  ای در مطالعهجاده ترین علل تلفاتجانوران در شب است، از مهم
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 مقدمه

مختلف اکوسیستم  متقابل اجزای اثرات همواره به جاده شناسیبوم       

و  Rodney van derپردازد )ها میو محیط مرتبط با جاده و خودرو

شناختی و زیستی ها بر فرآیندهای بوم(. تاثیر جاده2015همکاران، 

اقلیم، باد، نور، گیاهان و تنوع زیستی، های آب، خردمانند: جریان

های مهاجم در سالیان وحش و جمعیت، جدایی زیستگاه و گونهحیات

ها باعث ایجاد طورکلی جادههاخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ب

اقلیم، افزایش و کاهش تنوع زیستی، تغییر زیستگاه و جمعیت خرد

حیوانات، تغییر میزان رواناب، فرسایش و تولید رسوب، تغییر سطح 

های فیزیکی، شیمیایی، های زیرزمینی، تغییر کیفیت آب )ویژگیآب

(. درخصوص 2015و همکاران،  Rodney van der) شوندمی بیولوژیک(

ای رین تاثیر بر حیوانات مربوط به تلفات جادهتاین تاثیرات عینی

های طراحی جاده، باشد. گرچه از دیرباز همواره در برخی پروژهمی

صورت غیرمستقیم در مرحله تهیه پروژه در بخشی از این مسائل به

های شده است )برای مثال دستورالعمل تهیه پروژه راهنظر گرفته می

طور ای بهتوسعه خطوط جاده (.1384، 148جنگلی، نشریه شماره 

شود وحش میداری منجر به افزایش مرگ و میر مستقیم حیاتمعنی

ها به عامل اصلی مرگ و میر مستقیم که در برخی از گونهطوریبه

و  Alves da Rosaحیوان تبدیل شده و خطر انقراض را در پی دارد )

Banger ،2012به وحشحیات جمعیت برای ایجاده تلفات (. اهمیت 

، متأسفانه. دارد بستگی میر و مرگ عوامل سایر به نسبت آن بزرگی

 سایر مقابل در جاده از ناشی تلفات مورد در اندکی ایمقایسه مطالعات

 جانوران مطلق تعداد وردآبر، حالبا این. دارد وجود میر و مرگ منابع

 نشان وحشحیات جمعیت اندازه به نسبت هاجاده در شده تلف

 زیاد هاگونه از برخی برای حداقل ایجاده تلفات میزان که دهدمی

(. برای مثال در مورد برخی از 2003و همکاران،  Formanاست )

( در ایالت Chrysemys pictaدار )نقش پشتالک ها از جملهگونه

( Lichanura trivirgataبوآی سرخ مکزیکی ) (،Fowle ،1990مونتانا )

اورگلیدس  ملی ( در پارکChionactis palarostris)بیلی  بینی و مار

(Everglades National Park) فلوریدا (Bernardino  وDalrymple ،

 دریاچه وزغ در نزدیکی و (، دوزیستانی شامل قورباغه، سمندر1992

(، شیرکوهستان Robinson ،1996و  Ashleyکانادا ) ،(Erie) اری

(Puma concolorcoryi) امریکا ) ریدایفلو در ایالتTaylor  ،و همکاران

(، 2002و همکاران،  Taylor) ( در کاناداCanis lupus(، گرگ )2002

(، 2009و همکاران،  Grilo( در اسپانیا )Lynx lynxگوش )سیاه

و  Mohammadiدر ایران ) (Acinonyx jubatusیوزپلنگ آسیایی )

 Odocoileus virginianusگوزن دم سفید )، (2017همکاران، 

clavium( در امریکا )Gonser  ،خالدار پلنگ( و 2009و همکاران 

و همکاران،  Haines( در تگزاس )Leopardus pardalis) ییکایآمر

ای ( که عامل اصلی مرگ و میر افراد جمعیت تصادفات جاده2005

 تاوحش هر ساله منجر به خسارای با حیاتبوده است. تصادفات جاده

و  Lagosشود )وحش میهای حیاتو جمعیت هابسیاری به انسان

 2003(. برای مثال در ایاالت متحده امریکا در سال 2010همکاران، 

تعداد یک و نیم میلیون تصادف با گوزن دم سفید گزارش شده است 

انسان  150که منجر به بیش از یک میلیارد دالر خسارت مالی، مرگ 

و  Gonserاست )میلیون گوزن دم سفید شده  5/1و مرگ حدود 

مطالعات بسیاری در دنیا در مورد مرگ و میر  (.2009همکاران، 

های مختلف تاکسونومیک صورت گرفته وحش در گروهای حیاتجاده

تر آنان پستانداران بزرگ جثه مانند گوزن قرمز یا مرال است که بیش

(Cervus elaphus،) ( گوزن قطبیAlces alces،) خرس سیاه آمریکایی 

(Ursus americanus( و یوزپلنگ آسیایی )Acinonyx jubatus را در )

، فلوریدا در مثال عنوان(. به2011و همکاران،  Beckerگیرد )بر می

ها پلنگ تلفات منبع ترینبزرگ عنوانبه نقلیه وسایل با برخورد

(Panthera pardus)، آمریکایی سیاه هایخرس (Ursus americanus) ،

 کروکودیل ،(Odocoileus virginianus claviumسفید ) دم گوزن

 Haliaeetusسرسفید ) هایعقاب و (Crocodylus acutusآمریکایی )

leucocephalusشده ( گزارش ( استHarris  وScheck ،1991 .)

ای قرار های تاکسونومیک متعددی تحت تاثیر تصادفات جادهگروه

تر مانند کوچک جثهای بر پستانداران گیرند. اثر تصادفات جادهمی

و  Alves da Rosa(، پرندگان )2011و همکاران،  Lesinskiها )خفاش

Banger ،2012( خزندگان و دوزیستان ،)McDonald ،2012 و حتی )

( مورد مطالعه قرار گرفته است. 2013و همکاران،  Skorkaحشرات )

ای را به ترین سهم از تلفات جادهآوری بیشطور شگفتهحشرات ب

دهند که دلیل اصلی آن برخورد حشرات به شیشه ود اختصاص میخ

(. هر روز حدود 1394باشد )مصطفی و همکاران، جلوی اتومبیل می

 Munguiraشوند )های امریکا کشته میمهره در جادهیک میلیون بی

 اثرات ایجاده تلفات با که دیگری مهم (. عوامل1992و همکاران، 

، مثالعنوانبه. بگذارد تأثیر جانوران جمعیت بر توانندمی دارند متقابل

 آشفتگی و صوتی آلودگی، هاتاالب و دوزیستان مربوط به مطالعات در

 زیستگاه جانوری   در جمعیت است ممکن نقلیه وسایل تردد از حاصل

مطالعات  (.2003و همکاران،  Formanدهد ) کاهش را هاجاده اطراف

تر ها بیشوحش در جادهر حیاتصورت گرفته در زمینه مرگ و می

سن، جنسیت  شده، شمارش حیوانات کشته توصیفی دارد و شامل حالت

و همکاران،  Clevengerباشد )و الگوهای زمانی و مکانی تصادفات می

سازی الگوی توزیع تصادفات و ها برای مدل( که از این داده2003

 توپوگرافی حاشیه جهت جاده و ترافیک، عوامل موثر بر آنان مانند حجم

(. درخصوص 2011و همکاران،  Gunsonشود )جاده، استفاده می

های مختلفی ها و روشراهکارهای پیشگیری نیز تاکنون از تکنیک
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گیر و های فراصوتی، سرعتمانند تابلوهای عالئم هشداردهنده، سوت

اند چندانی نداشته کدام موفقیترانندگان استفاده شده که هیچ آموزش

(Forman 2003، همکاران و.) عنوان ای بهدر ایران تصادفات جاده

وحش های حیاتیکی از پیامدهای مخرب توسعه انسانی بر زیستگاه

ای (. افزایش خطوط جاده1395)همامی و همکاران،  مطرح بوده است

وحش به یکی از عوامل تهدید های حیاتها از درون زیستگاهو عبور آن

وحش تبدیل شده است )همامی های حیاتگونههای جمعیت کننده

های یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه فرد 14مثال  برای (.1395و همکاران، 

خراسان شمالی، یزد، سمنان، کرمان و اصفهان  هایوحش استانحیات

اند ای کشته شدهسال گذشته بر اثر تصادفات جاده 10در طول 

(Mohammadi  ،هم2017و همکاران .)مطالعه دیگری نشان چنین 

 کیلومتر 242500 در یوزپلنگ گونه از فرد 40حدود  در تنها دهدمی

 از ناشی و میر مرگ تولیدمثل، کاهش و کندزیست می ایران از مربع

 این جمعیت کاهش علل ترینمهم از ایتصادفات جاده شکارچیان،

 (.1397، شود )ابراهیمی و همکارانمی ایران محسوب در سانگربه

های حمل و نقل یکی دیگر از مناطق دارای تصادف باال زیرساخت

باشد. با توجه به مطالب ذکرشده هدف از حومه شهرها روستاها می

ای در کمربندی جنوبی شهر این مطالعه بررسی و ثبت تصادفات جاده

ها کریم و تحلیل اطالعات جهت افزایش آگاهی در مورد گونهرباط

 باشد. داغ، و تاثیر زمان نرخ تصادفات میتر، تعیین نقاط حساس

 

 هامواد و روش

 کریم )شهر رباطرباط شهرستان: مطالعه مورد منطقه معرفی      

 275 معادل وسعتی با و شده واقع تهران استان غربیجنوب در کریم(

 35 28ْ َجغرافیایی عرض و 51 4ْ َجغرافیایی طول در مربع کیلومتر

 به شمال از و باشدمی متر 1050 دریا سطح از آن اعارتف و گرفته قرار

 شرق از ری، شهرستان به جنوب از استان البرز، و شهریار شهرستان

 ساوه )استان مرکزی( شهرستان به غرب از و بهارستان شهرستان به

 اطالعات هواشناسی آخرین (. براساس1397نام، است )بی محدود

 متوسط فرودگاه امام خمینی )ره(، ه سینوپتیکایستگاه از شده منتشر

گراد و میانگین بارش ساالنه سانتی درجه 8/17 ساالنه حرارت درجه

 شمال باد کریم،رباط شهر محدوده در غالب باد .متر استمیلی 2/140

است  معروف شهریار باد نام با پاییز فصل در که است غرب و غربی

  (.1397 نام،بی)

 انجام کریمرباط شهر جنوبی کمربندی در شپژوه این: کار روش       

در طی  1392الی  1390این کمربندی از سال  .(1است )شکل  شده

 8کیلومتر ) 5/5میلیارد تومان به طول  25دو سال با اعتبار بالغ بر 

های فرعی( احداث شد. جاده دو طرفه و کیلومتر با احتساب جاده

خط )باند( است،  متر است که هر طرف شامل سه 37عرض اتوبان 

 12باشد که در مجموع هر طرف اتوبان عرض هر خط، چهار متر می

باشد. چهار متر عرض فضای ها میمتر عرض باند 24متر و در مجموع 

متر )در  5/4 سبز وسط اتوبان است و از هر طرف اتوبان به اندازه

شد و باهای کناره میمتر( عرض جوی و جدول گذاری 9مجموع 

طورکه گفته شد عرض کلی اتوبان برابر با  ن در مجموع همانبنابرای

باشد. پروژه احداث کمربندی جنوبی در بافت روستایی و متر می 37

باشد و این اراضی کریم میحوالی اراضی کشاورزی و باغی در رباط

 25کریم با تخصیص اعتبارات استانی )بالغ بر توسط شهرداری رباط

کین اراضی خریداری شد. متاسفانه تاکنون، سال میلیارد تومان( از مال

، این کمربندی به روشنایی مجهز نشده است. نرخ متوسط تردد 1398

خودرو در هر  1000کریم عبور خودرو در کمربندی جنوبی شهر رباط

باشد. شش نوع کاربری اراضی در مجاورت کمربندی جنوبی ساعت می

: کاربری تجاری )فروشگاه کریم وجود دارد که عبارتند ازشهر رباط

ها و شهرکی در مجاورت(، میوه و تره بار(، کاربری مسکونی )آپارتمان

کشاورزی  کاربری گوسفندداری(، و گاوداری واحد )وجود دامداری کاربری

های میوه و انگور(، کاربری زراعی )کشت ذرت( و کاربری انبار )باغ

زمانی آبان ماه  در بازهاین مطالعه  )انبار وسایل اسقاطی بانک ملت(.

 شهر جنوبی کمربندی ماه در 6مدت به 1398تا فروردین ماه  1397

 1397صورت که هر روز )از اول آبان بدین .است شده انجام کریمرباط

طور منظم کمربندی جنوبی در ساعات ( به1398تا اول اردیبهشت ماه 

عصر،  18ظهر،  15ظهر،  12صبح،  9صبح،  6شد )مختلف رصد می

ها در جاده تصادف حیوان نیمه شب( و زمان مشاهده 24شب و  21

)طول و عرض  )طرف رفت و طرف برگشت( همراه با مکان وقوع حادثه

گردید. صورت روزانه یادداشت میهنوع و جنسیت حیوان ب جغرافیایی(،

 از ارتفاع و جغرافیایی عرض و طول)مختصات مکانی وقوع حادثه 

 منظور تعیینبه برداشت شده است. GPSستگاه با د (دریا سطح

 Kernelکرنل ) تراکم ای و نقاط داغ، از تابعجاده تلفات خطر محدوده

Densityافزار ( در محیط نرمGIS قرار کرنل با تراکم استفاده شد. تابع 

 با و وحشای حیاتجاده تلفات نقاط روی سلولی بر شبکه یک دادن

 مشخص را ایتلفات جاده خطر محدوده بهینه شعاع یک گرفتن درنظر

 تعریف شعاع بر اساس مشاهده نقطه، هر پیرامون تابع این در. کندمی

 محاسبه آن در واحد تراکم و شده تشکیل فرضی دایره یک شده،

 تریبیش باشد، وزن ترنزدیک دایره مرکز به نقاط هرچه قدر. شودمی

 هاییدایره قادیر تمامیم جمع حاصل از سلول هر نهایی ارزش .گیردمی

 مناطقی روش، نتایج این. آیدمی دستبه دارند پوشیهم یکدیگر با که

کند می دارد تعیین را ایجاده تصادفات احتمال ترینبیش که را

 (.1396 همکاران، و محمدی)
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 کریم و ششکمربندی جنوبی شهر رباط جاده نقشه : 1شکل

 اراضی موجود کاربری نوع

 

 یجنتا 
حیوان  فرد 37روزه مطالعه، در مجموع تعداد  170در طول دوره        

این  روز بروز حادثه در حین عبور از جاده کشته شدند، که 34در طی 

ک گونه یفرد( متعلق به چهار گونه پستاندار،  37تعداد تلفات حیوانی )

العه ترین تعداد تلفات در این مطپرنده و یک گونه خزنده است. بیش

 Vulpesروباه قرمز ) ،% 6/48 (Canis familiaris) سگ به مربوط ترتیببه

vulpes) 6/21 %، اهلی گربه (Felis silvestris) 2/16 %، مار ) گرزهVipera 

sp.( و کالغ زاغی )Pica pica )4/5  %تیغی )و جوجهErinaceus 

concolor) 8/2 % است. شده داده نشان 2 شکل در که باشدمی 

، (فرد 37) حیوانات در حین عبور از جاده تلفات تعداد کل از       

زاغی به  کالغ 2قالده جنسیت نر و تعداد  18جنسیت ماده،  فرد 17

 یص نبود.دلیل شدت جراحات زیاد الشه جنسیت آنان قابل تشخ

ترتیب ترین تلفات بهمطالعه، بیش دوره طول ، از لحاظ3شکل  براساس

(، % 2/16(، آبان )% 9/18(، آذر و دی )% 6/21های بهمن )مربوط به ماه

 .باشد( می% 8/10( و فروردین )% 5/13اسفند )

دلیل نبود امکانات تصویربرداری و پایش دائمی جاده، زمان به       

حوادث  دقیق وقوع حوادث در اختیار نبوده و تنها از زمان مشاهده

استفاده شده که بر این اساس با توجه به ساعات رصد شده، مطابق با 

عصر  15-18زه ساعات ترین تلفات حیوانی مربوط به بابیش 1 جدول

صبح با یک  6-9ساعت  ترین مربوط به بازهتلفات و کم 13با تعداد 

پیدا است در ساعات شب که  1طورکه از جدول باشد. همانتلفات می

ای روباه قرمز رو به باشد همواره تلفات جادهتوام با تاریکی هوا می

( 21-24بازه  جزای سگ در تمام ساعات )بهافزایش است. تلفات جاده

گردد. تلفات گرزه مار در ساعات روشنایی )حضور نور مشاهده می

خورشید( مشاهده شده است. در طول مسیر جاده نقاط داغی وجود 

عدد  5دارد که در آن تعداد تلفات حیوانی زیاد است و تعداد این نقاط 

ای در جاده است مساحت نقاط داغ که مساحت ناحیه (.4است )شکل 

شود، تعداد ین تلفات حیوانی در آن مساحت معین دیده میکه چند

حیوانات از یکدیگر در نقاط داغ و تعداد  نقاط داغ، متوسط فاصله

 تعیین. گرددمشاهده می 2حیوانات موجود در نقاط داغ در جدول 

 پر نقاط از قبل که بدهد مدیران به را امکان این تواندمی داغ نقاط

 و عالئم سایر و گیرسرعت وحش،حیات عبور جادهای عالئم از حادثه

 شود کاسته ایهجاد تلفات میزان از تا شود استفاده تمهیدات

 

 

 

 
 جاده از عبور هنگام گونه، حسب بر تلفات حیوانی : تعداد2کل ش

 کریمکمربندی جنوبی شهر رباط

 

 
 جاده از عبور حادثه هنگام وقوع ماه حسب بر حیوانی تلفات تعداد :3شکل

 کریمرباط شهر جنوبی ربندیکم
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 کریم حوادث )تلفات حیوانی( در کمربندی جنوبی شهر رباط : زمان مشاهده1جدول

 ساعت
 اسامی حیوانات بر حسب گونه

 تعداد کل
 سگ ربهگ کالغ زاغی روباه قرمز جوجه تیغی گرزه مار

9-6 - - - - - 1 1 

12-9 1 1 - 1 2 4 9 

15-12 - - - - - 3 3 

18-15 1 - 1 1 3 7 13 

21-18 - - 3 - 1 3 7 

24-21 - - 4 - - - 4 

 37 - - - - - - کل

 کریمرباط شهر جنوبی کمربندی جاده مشخصات نقاط داغ در :2جدول

تعداد نقاط 

 داغ

مساحت نقاط داغ 

 )متر مربع(

وسط فاصله حیوانات از مت

 یکدیگر در نقاط داغ )متر(

تعداد حیوانات در 

 نقاط داغ

حیوانات کشته شده در نقاط 

 داغ بر حسب تعداد و گونه

 گربه 1سگ،  4 5 29 2819 1

 گربه 1روباه قرمز،  2سگ،  2 5 26 2080 2

 گرزه مار 1سگ،  1روباه قرمز،  2 4 11 1307 3

 ه قرمزروبا 1سگ،  2 3 66 4207 4

 گرزه مار 1روباه قرمز،   2سگ،  2 5 5/14 1397 5

 
 نقشه نقاط داغ در کمربندی جنوبی شهر رباط کریم :4شکل

  حثب
نقاط  ( و نقشه1جاده )شکل  اطراف کاربری اراضی به توجه با       

 کاربری کشاورزی مجاورت در ایجاده تلفات ترین(، بیش4داغ )شکل 

 ها،باغ در بررسی با. باشدمی قرمز روباه گونه به مربوط انگور هایباغ و

 شده حفر باغات در که شد مشاهده فراوانی به قرمز روباه هایالنه

 .بودند

ها مسکونی )آپارتمان کاربری مجاورت در ایجاده تلفات ترینبیش        

و همکاران،  Canalو مجاورت شهرک اشکانیه( مربوط به گونه گربه )

آوری های جمعباکس دلیل آن وجود رسدنظر میکه به باشدمی (2018

گرزه  ای گونهاین مطالعه تلفات جاده زباله در نواحی مسکونی است. در

که ساعات مشاهده حادثه مار فقط دو مورد گزارش شد و با توجه به آن

توان استنباط کرد در طول روز )حضور نور خورشید( بوده است، می

جاده، هر دو گرزه مار برای ها در به نرخ تردد پایین خودرو که با توجه

 گیریگیری در ساعات آفتابی در جاده حضور داشتند و آفتابآفتاب

 گرم هتآسفال یجاده روی بر مار گرزه حضور دلیل از ایعمده سهم

طورکلی هرچه نرخ به .(Hosetti ،2014و  Jagadeeshداشته است )

تری تر باشد، حیوان با حس اعتماد بیشکم ها در جادهتردد خودرو

های کم تردد شود و به همین دلیل است که در جادهوارد جاده می

های پر تردد ای در جادهتر از نرخ تلفات جادهای بیشنرخ تلفات جاده

23 
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( در 2014و همکاران ) Bright(. 2014و همکاران،  Brightاست )

 به مربوط ترای جانوران بیشای نشان دادند که تلفات جادهمطالعه

جمعیت،  تراکم تا است ها(خودرو تردد ترافیک )نرخ جریان در تغییر

ای جوجه باشد. تلفات جادهکه این موضوع با پژوهش جاری هم سو می

تیغی اروپایی فقط یک مورد در مجاورت کاربری کشاورزی و باغی 

 گزارش شد. 

مورد گزارش شده است )از  18سگ  ای گونهتعداد تلفات جاده       

ای سگ ها تلفات جادهمورد کل(. در مجاورت تمامی کاربری 37

توان ارتباطی میان کاربری، ساعت گزارش شده است بنابراین نمی

وقوع و ساعت مشاهده حادثه برای این گونه یافت. شاید در مورد 

 و Barthelmess) گفت که فراوانی سگ ای سگ بتوانجاده تلفات

Brooks، 2010 در منطقه متناسب با (1395، همکاران و ؛ همامی ،

ها ای بوده است. )در گذشته برخی از شهرداریتعداد تلفات جاده

مسموم یا  های ولگرد شهری را به طریق گوناگون نظیر طعمهسگ

 تقلید کشتند اما با فتوای مراجع اعظامشلیک مستقیم با تفتگ می

های دانند و فشار سمنمی 1حرام علف مصداق را آزاری که حیوان

گیرد ها صورت نمیتر شهرداریمحیط زیستی این کار دیگر در بیش

سازی جانور های کنترل جمعیت سگ در شهرها عقیمو یکی از راه

گیرد صورت گسترده صورت نمیباشد که با توجه به هزینه انجام، بهمی

 ها هستیم(. شهرو اکنون شاهد افزایش تعداد این گونه در اکثر 

خوار بوده الشه یک گونه عنوانکالغ زاغی به در این مطالعه گونه       

چند متری از  که در فاصلهطوریه( ب2016و همکاران،  Ingerاست )

کالغ  جسد حیوانی که ساعاتی قبل در جاده کشته شده بود، الشه

حیوان از قبل  توان علت را در تغذیه کردن از الشهزاغی پیدا شد و می

( در 2018) و همکاران Schwartzکه مرده، بیان نمود کما این

جانوران از قبل مرده در جاده  شهال ای نشان دادند که برداشتنمطالعه

 است. مرتبط خواری(زاغی )الشه کالغ فعالیت با مستقیم طوربه

رخی شاید نبود روشنایی در کمربندی )تیرهای چراغ برق( و در ب       

های خودرو توسط راننده هنگام شب در موارد عدم روشن کردن چراغ

ای مزید بر علت باشد. عالوه بر این، وجود نور ارتباط با تلفات جاده

هایی که محیط اطراف تاریک باشد باعث های خودرو در زمانچراغ

( و ضمن حرکت 2003و همکاران،  Formanکوری موقت جانور شده )

ه نور چراغ خودرو خیره شده که باعث برخورد خودرو نکردن، جانور ب

(. روشنایی کمربندی در هنگام State Farm ،2015شود )با جانور می

 با رعایت "محل زیست حیوانات"شب و استفاده از تابلوهای راهنمایی 

متر(  4-3ارتفاع  متر وسانتی 90×  90: عرض و ابعاد )طول استاندراد

                                                           
 

و نصب آنان در  متر( )پنج جاده از مناسب فاصله چنینهم و

تواند منجر به آگاهی های قبل از رسیدن به نقاط داغ، میمحوطه

رانندگان از زیستگاه جانور شده و به تبع آن کاهش سرعت و افزایش 

 دقت در رانندگی در آن محاوط )نقاط داغ( گردد. 
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