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ها ن زیستگاهه شدکتهتبدیل و تک ،تغییر ،متأثر از عوامل عمده تهدیدکننده نظیر تخریب دار،های مهرهجمعیت بسیاری از گونه مقدمه: 

بررسی  رتبط و نیزهای مازیسطریق انجام مدل مستعد و مناسب بالقوه و بالفعل از هایحال کاهش است. شناسائی زیستگاه شدت دربه

د. سازیمی را میسر های حفاظتریزی و اجرای مؤثر برنامههای ژنتیکی امکان طرحها از طریق بررسیهای گونهارتباطات بین جمعیت

رتباطات قطع ا اهش وک ن و نیزآهای گونه و زیستگاه علت شدت و وسعت عوامل تهدیدکنندهراه در ایران نیز بهگونه کفتار راه جمعیت

ش تلفات طلوب و کاههای مجمعیتی و جریان ژنی وضعیت مطلوبی نداشته و نیاز به اقدامات عاجل حفاظتی نظیر حفاظت از زیستگاه

 گونه دارد. 

شناسائی  (Maxent)نظمی یگونه در سطح کشور با استفاده از روش حداکثر ب های مطلوبدر مطالعه حاضر زیستگاه ها:روش مواد و

ل شد و ناحیه ز( را شامم و البرقهای سمنان، تهران، ترین زیستگاه نوار شمال فالت ایران تا جنوب رشته کوه البرز )استانو مطلوب

 گرفتند.  اه قرارای معدودی در مرکز در درجه بعدی مطلوبیت زیستگخوزستان و نواحی لکه غربی ایران یعنی استانجنوب

های مختلف انجام و از در استانجفت ب 704با طول باند  bیابی ژن سیتوکروم با بررسی ساختار ژنتیکی افراد از طریق توالی نتایج:

ده تا با شسعی بر آن باشد. وه میدهنده تنوع ژنتیکی باال در این گرشاندست آمد که نبه =849/0Hdها تنوع هاپلوتایپی برای نمونه

 شود.  معرفی وکننده، نیازهای حفاظتی این گونه که جمعیت آن در حال کاهش هست شناسائی نظر گرفتن عوامل تهدیددر

 هستند.    ین اقداماتترین امهم لفات ازها و کاهش تتر آنتکه شدن بیشها و جلوگیری از تکهحفاظت از زیستگاه گیری و بحث:نتیجه



 .Dadashi-Jordehi et al                                                                                                               و همکاران  جوردهیداداشی

2 

 قدمهم
 یجادطریق ا گونه و یا جمعیت را از ژنتیکی قابلیت بقای یک تنوع

ع تنو کند. بنابراینتوانایی سازگاری با تغییرات محیطی فراهم می

های آن ژنتیکی برای بقای طوالنی مدت یک گونه و پویایی جمعیت

ن خوراترین مشکالت گوشتمهم ازامروزه یکی  .(2 و 1) ضروری است

 ز تخریبهای بشر اعم اجمعیت بر اثر فعالیت جثه کاهش اندازهبزرگ

خواری، کاهش طعمه و رقابت رویه، فشار طعمهزیستگاه، شکار بی

 ندهای. این موضوع، با اثر گذاری بر فرآی(3) باشدای میبین گونه

یی جفتگیری و پویا سیستم ژنی، طبیعی، رانش انتخاب مانند: تکاملی

 این های طبیعیفراجمعیتی باعث کاهش تنوع ژنتیکی در جمعیت

ها و به تبع آن تکه شدن زیستگاهبا تکه .(5و  4) شودها میگونه

 و ژنتیکی تصادفی دلیل تغییراتها بههای موجود در آنجمعیت

آمیزی و فرسایش اللی فرسایش درون تأثیر تحت شناختی جمعیت

معیت جترتیب برازش افراد و در نتیجه بقای یرند و بدینگقرار می

واران خگوشت گسترده پراکنش .(8 و 7 ،6) یابدشدت کاهش میها بهآن

 ی بهها و رفتارهاهای متنوع موجود در سطح بیومو اشغال زیستگاه

ها نشناختی آکننده نقش بومکه تبیین هاشدت متنوع و گسترده آن

ای هظای قابل مالح، منجر به بروز تنوع گونهها هستبومدر زیست

 زرگب فراخانواده برگیرنده دواین راسته در در این گروه شده است.

 اتدر حال حی گونه 27۰ حدود با تخمین( سانانگربه و سانانسگ)

ه دکنندتهدی مختلف داران متأثر از عواملاین گروه از مهره .(9) است

 شتز برداها و نیزیستگاه تکه شدنتکه تبدیل و ،تخریب، تغییر ویژههب

 چارها دگونه حفاظتی مناسبی نداشته و اغلب رویه وضعیتبی و شکار

د نوبه خو. این شرایط به(1۰) اندتوجهی شده کاهش جمعیت قابل

 و هاگونه وضعیت روی بر تربیش هایبررسی و مطالعات مستلزم انجام

 .(11) فاظتی مناسب استح هایها و اجرای برنامههای آنجمعیت

که نقش و با توجه به این (Hyaena hyaena)راه گونه کفتار راه

ار تر شناخته شده نیز دچکم ایرانشناختی آن در های بومارزش

 خور برای حفاظتی در که نیازمند تبیین اقدامات چنین معضلی هست

و  نساختار ژنتیکی درو تعیین .(13و  9، 12) باشدآن می بقای حفظ

اظتی راه در ایران و معرفی واحدهای حفهای کفتار راهبین جمعیت

ای بالقوه بر مناسب هایزیستگاه چنین بررسیراه در ایران همکفتار راه

 شد.باعه میحفاظتی از اهداف این مطال هایاین گونه و تعیین اولویت

 

 هامواد  و روش
راه قوه کفتار راهمنظور دستیابی به اطالعاتی درباره پراکنش بالبه

از برنامه مکسنت  راه با استفادهزیستگاه کفتار راه سازی مطلوبیتمدل

اجرا شد. با مرور منابع و گزارشات موجود، هیچ موردی از حضور 

دست هب غربیمازندران و آذربایجان ،گیالن راه در سه استانکفتار راه

یرامون مشاهدات منابع و بررسی سوابق موجود پ وسیله مرورنیامد. به

راه و یا گزارشات موجود در مستقیم و تصاویر ثبت شده از کفتار راه

های استان از راه و اطالعات دریافتیکفتار راه پراکنش درخصوص کشور

راه، نقاط کفتار راه هایاز زیستگاه میدانی چنین بازدیدهایهم مختلف،

 1397تا  139۰های فاصله سال پژوهش در نظر جهت انجام این مورد

آوری شده مبنای ارزیابی دست آمد. نتایج مدل و اطالعات جمعهب

بررسی وضعیت حفاظتی گونه قرار گرفتند تا بتوان برآوردی از روند 

 هایبررسی حاصل از نتایج زیستگاهی، هایمدل عالوه بر زد. تخمین گونه

شرق، غرب، غرب، جنوبنمونه از شمال 92ژنتیکی انجام شده روی 

تبادل ژنتیکی  و ارتباط برررسی احتمال شرق و مرکز برایشرق، شمال

ها اضافه شد تا میزان تاثیر عوامل تهدید ها نیز به دادهبین جمعیت

 تر شود. کننده زیستگاهی روشن

 ترینکوچک عنوان یکی ازبه کفتارها خانواده: راهکفتار راه

ها آن گونه از چهار نهات که هستند شکالنفراخانواده گربه هایخانواده

 Hyaena) راهراه کفتار ،(Croceuta crocuta) دارخال شامل: کفتار

hyaena)، ایقهوه کفتار (Parahyaena brunnea) خاکی گرگ و 

(Proteles cristatus )که هرچند .(14) انددر حال حاضر  باقی مانده 

 ماندگان گروهها بازباشند اما آنمی محدود بسیار خانواده این اعضای

فسیلی هستند که طبق شواهد زیست  گونه 7۰ تری با بیش ازبزرگ

میلیون سال پیش پا به عرصه  25حدود  شناسی شیمیائی و سنگواره

 3۰ تا 2۰ها در اواخر میوسن با حیات گذاشته و نقطه اوج حضور آن

های این گروه رو به کاهش گونه تعداد آن به پس گونه بوده است. از

 کفتارها با عادت .(15) گونه موجود فعلی رسیده است 4و به  نهاده

عنوان خواری و توان باالی خود در تغذیه از استخوان بهالشه غذایی

شناختی کلیدی از یک ویژگی تکاملی دارای نقش یا کارکرد بوم

ها، جلوگیری از شیوع بیماری و طریق استفاده و از بین بردن الشه

های شکار از گونه چنین توانها همآن هستند.ها کنترل جمعیت گونه

 قوی بسیار هایدندان و هاآرواره داشتن. (16) نیز دارند چثه راکوچک

 شاخ استخوان، دهد تا بتوانندها این امکان را مینیرومند به کفتار و

 ترینها مهمآن دهند. قرار استفاده و مورد را شکسته حیوانات جمجمه و

 خانواده کفتارها .(9) باشندمی استخوان هضم با توان رانخواالشه از گروه

Hyaenidae مختلف اوراسیا  هایدر زیستگاه ایگسترده پراکنش دارای

دوران پلیستوسن  در اوایل خانواده اخیراً، های اینو آفریقا بوده و گونه

میلیون سال قبل از یکدیگر جدا  5و یا اواخر میوسن در حدود 

 اندعت خود را با شرایط زیستگاهی سازگار کردهسراند و بهشده

های مختلف اعضای این خانواده به فراخور رفتار و حوزه گونه

خواران کننده گوشت ثر از عوامل عمده و جهانی تهدیدتاپراکندگی م
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های جاده و به توسعه شبکه توانها میترین آنکه از مهم باشندمی

گذاری و شکار سایر عتی، تلهحمل و نقل، توسعه مناطق شهری و صن

تر از همه برخورد انسان با کفتار و تمایل عمومی ها و شاید مهمگونه

رغم با این حال و علی .بر ناخوشایند بودن این گونه اشاره کرد

های کفتارها در اکثر مناطق پراکنشی خود، های گونهکاهش جمیت

ای راه و قهوههکدام در معرض تهدید نبوده و دو گونه کفتار راهیچ

( هستند که در صورت ادامه تاثیرات منفی NTنزدیک به تهدید )

 17) تر خواهد شدها وخیمعوامل تهدیدکننده، وضعیت حفاظتی آن

 حوزه به توجه با Stripped Hyaena راه با نام انگلیسی. کفتار راه(18و 

رین تهای هم خانواده خود بیشدر مقایسه با سایر گونه آن پراکنشی

ترین گونه پراکندگی را داراست و شاید از این نظر شناخته شده

صورت جهانی هجهان باشد. اما متاسفانه روند جمعیتی آن ب کفتار در

این گونه تنها گونه کفتار است که در  .(19) در حال کاهش است

پراکنش دارد و با توجه به این نکته و روند و  ی از ایرانهایبخش

است نیاز به اقدامات  بحث این مقاله که مورد وجودجمعیتی م وضعیت

جثه محسوب عنوان یکی از کفتارهای بزرگبهحفاظتی عاجل دارد. 

 تا 112 بدن و سر طول کیلوگرم دارای 55 تا 25شده و با وزن 

 94 تا 6۰ بدن ارتفاع متر،سانتی 47 تا 25 دم طول متر،سانتی 184

 و بزرگ آرواره و سر وده وب شکل هم ماده و نر. است مترسانتی

آسیای کوچک در آن بسیار قوی و بزرگ است که اجازه  هایدندان

یال به  دهد.های طعمه را به آن میشکستن و خرد کردن استخوان

صورت موهای زبر و بلند رشد کرده از ناحیه گردن در امتداد پشت 

ری تشود و بلند شدن هنگام نزاع ظاهر و جثه بزرگتا دم دیده می

 خمیده گردن. هستند پهن و بزرگ هادهد. گوشاز حیوان نشان می

 با متوسط طول دم و پاها از ترقوی و بلندتر هادست پایین، سمت به

 خاکستری تا کرم به مایل سفید رنگ عمومی بدن. است بلند موهای

در این گونه  .است سیاه به مایل ایقهوه تا سیاه نوارهای با روشن

تر از پاها بوده ها بلندتر و قویسایر خویشاوندان، دست نیز به مانند

 لکه و تیره هاچشم اطراف و و سر به سمت پایین خمیده است. پوزه

 ها تیره رنگ است.چشم قرار داشته و پوزه و اطراف گردن زیر سیاهی

شود. این تر میو تیره انبوه و بلند پشت ناحیه موهای زمستان در

ها انگشت دارند ناخن 4ده و در رد پای آن که گونه نیز پنجه رو بو

 براساس شکل ظاهری یا ریخت. (9، 2۰، 16) نیستند مشاهده قابل

 از زیرگونه شناسی و الگوهای موجود از نظر اندازه و پوشش پنج

 .(15) است گزارش شده 1شرح جدول جهان به در راهراه کفتار گونه

بسیار قوی و نیرومندی های ها و دندانکفتارها دارای آرواره

ها امکان شکستن قوی و بزرگ با آن آسیایی پیش هایو دندان هستند

ترین اصلی عنوانبه کفتارها دهند.را می طعمه شاخ و جمجمه استخوان،

ها استفاده مانده شکار سایر گونهخواران هستند و از باقیگروه الشه

های قسمت و  هضم کنندرا کامالً هاآلی استخوان توانند موادو می کرده

ها از گرداند. آنهایی برمیصورت گلولههضم نشدنی را )شاخ و مو( به

ها تغذیه گان و حتی از میوهمهرهداران و بیطیف وسیعی از مهره

زند و امکان راه به احشام و مزارع نیز صدمه میکنند. کفتار راهمی

راه در های راهکفتار .(17) حمله آن به احشام کوچک وجود دارد

و هم  گیاهی ها هم از منابعایران از تنوع غذایی باالیی برخوردارند، آن

(. این گونه عادت به استفاده از 21) کنندجانوری تغذیه می از منابع

منابع آبی مختلف برای رفع تشنگی دارد و حتی از خربزه و هندوانه 

ها و اه به سگرکند. حمله کفتار راههم برای این منظور تغذیه می

 شده گزارش ترکمنستان نیز ها در هند، عراق، مراکش وتغذیه از آن

در مورد توزیع این گونه  های پراکنشو نقشه اطالعات. (17) است

ترین پراکنش در بین این گونه دارای وسیع دهندۀ آن است کهنشان

 کوچک هایجمعیت صورتبه اًاکثر که باشد هرچندبقیه کفتارها می

 تر کشورهایراه در بیش. پراکنش کفتار راهشوندمی دیده شده زولهای

 سراسر خاورمیانه، قفقاز وشبه قاره هند،  مرکز تا شمال آفریقا،

پراکنش این گونه در ایران نیز گسترده بوده  باشد.مرکزی می آسیای

 آذربایجان جزکشور به هایو از جنوب تا شمال و در اغلب استان

(. با این وجود 2۰ثبت رسیده است ) به مازندران و گیالن غربی،

های پراکنشی مطالعه دقیق و درست و ثبت نقاط حضور آن در حوزه

داخل کشور به انجام نرسیده است و مطالعه حاضر تالشی در جهت 

 رفع این کمبود داده نیز بوده است. 
 

 راه در جهانکفتار راه یهاگونهری: ز1جدول 

 

خشک و در اکثر محدوده نیمهو مناطق خشک راه کفتار راه

 یدههای خاردار دبوته های باز با پوششدر زیستگاه پراکنشی خود

کی ر نزدید غذایی آن راه با توجه به رژیمگونه کفتار راه حضور شود.می

ی هاجوامع انسانی نظیر شهرها قابل توجیه و انتظار است و گزارش

ع نابمتعددی از حضور این گونه در مناطق شهری برای استفاده از م

ر فتاکیده است. ها در حوزه پراکنش گونه به ثبت رسغذائی در زباله

 تانکوهس و استپ بیابان، ازجمله مختلفی هایزیستگاه راه درراه

 یرانا غربشمال و شمال جزبه کشور مناطق اکثر در و شودمی یافت

 . شودمی یافت اندکی فراوانی با

 پراکنشحوزه  زیر گونه ردیف

1 H. h. barbara آفریقا غربشمال 

2 H. h. dubbah آفریقا شرقشمال 

3 H. h. sultana عربی محدوده و عربستان جزیرهشبه 

4 H. h. Syriaca سوریه 

5 H. h. hydena هند 
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 محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، محدوده مورد مطالعه:

ت. سراسر کشور اس راه درراههای کفتار در برگیرنده گستره زیستگاه

 دهد.برداری را در این پژوهش نشان مینقاط نمونه 1شکل 

وضعیت  (IUCN) طبق آخرین ارزیابی اتحادیه جهانی حفاظت       

ت. گرفته اس نزدیک به تهدید قرار طبقه در ،Hyaena hyaenaحفاظتی 

 هزار فرد برآورد  1۰تر از تعداد افراد بالغ این گونه در جهان کم

های پراکنش، راه در محدودههای کفتار راهتر جمعیتشود و بیشمی

 کاهش پیدا کرده و در بسیاری از نقاط حتی منقرض شده است

ترین تصادفی مستقیم، یکی دیگر مهم و عمدی دالیل بر عالوه .(19)

کاهش  علتهها بگونه، کمبود منابع طبیعی و الشه دالیل کاهش این

یوزپلنگ، شیر، ببر و پلنگ، خواران نظیر گرگ، دیگر گوشت جمعیت

 و محدودۀ جمعیت باشد. عالوه بر این تراکم پایینها میشکارهای آن

ها را در واحدهای کوچک شدن جمعیت تکهتکه احتمال بزرگ، خانگی

 عنوان یک مشکله این باید بهدهد کغیرقابل زیست افزایش می

جمعیت این گونه در سطح  .کلیدی در آینده درنظر گرفته شود

چه این روند ادامه یابد ممکن حال کاهش است و چنان جهانی در

در صد کاهش در طول سه نسل و قرار گرفتن در  1۰است به مرز 

های مسموم معرض تهدید برسد. استفاده از طعمه های درگونه لیست

میر آن است.  ترین عامل تهدیدکننده این گونه و مرگ وممه

ها نظیر شغال با اقداماتی نظیر مبارزه با هاری و کنترل سایر گونه

های جدی به جمعیت استفاده از طعمه مسموم در برخی نقاط آسیب

ای گونه این گونه وارد کرده است. با توجه به برخی رفتارهای تغذیه

شود ه گفته میکسنتی و مذهبی، نظیر اینو تضاد آن با باورهای 

کنند، عاملی ها قبور را میکفتارها برای دسترسی به اجساد متوفی

ها اقدام کنند. کار شده در بسیاری از مناطق نسبت به کشتار آن

قانونی از این گونه برای استفاده از پوست و سایر اعضای بدن غیر

ناطق معمول بوده و این های داروئی سنتی در اغلب مبرای استفاده

ها وارد کرده است. در برداشت ضربه شدیدی به بسیاری از جمعیت

شود و مراکش از مغز کفتار برای ساخت داروهای سنتی استفاده می

 .(19) دکننگاه قیمت باالیی برای آن پرداخت می

عنوان مجموع عوامل یا شرایط زیستگاه یک گونه بهسازی: مدل

رفع احتیاجات حیاتی و بقای آن  ه است که منجر بهمورد نیاز آن گون

شود. بدیهی است وجود، انتشار و وضعیت عناصر زیستگاهی گونه می

در ابعاد مکانی و زمانی است که توزیع، ساختار، میزان رشد، تراکم و 

 بررسیلذا  کند.و جمعیت آن را تعیین می یک گونه حیات امکان ادامه

 های حیاتگونهتمامی حفاظت  هایپایهزیستگاه یکی از  و مدیریت

عنوان نقطه کانونی چه در این میان به. آنگرددوحش محسوب می

سزائی بر هب تأثیرگونه است که دارای زیستگاه مطلوب مد نظر است 

امر مدیریت و مورد توجه و نظر در و  بودهها هبقاء و تولیدمثل گون

مستلزم دو مؤلفه  منظور نیل به ایناما  باشد.میوحش  حفاظت حیات

در مقیاس  یزیستگاه اتمطالع اجرایبرای  دسترس قابل زمان و بودجه

به سازی زیستگاه مدلمختلف های وشر ردر این مسی. است وسیع

خوبی ایفای نقش عنوان ابزاری کارآمد و مفید برای رفع مشکالت به

ا با ها رسازی زیستگاه برای بسیاری از گونهکرده و در واقع مدل

بینی وضعیت های زیستگاهی و پیشعلمی و مبتنی بر داده هایروش

ها تبدیل به یک ابزار حفاظتی و مدیریتی الزم و ضروری شده آن

کردن روابط بین توزیع گونه  ها کمیمدل مبنای کارکردی این است.

در این بخش از  .(23و  22) زنده و غیرزنده است یمحیطعوامل و 

های سازی زیستگاهبرای مدل3.3.3k (24 )مدل افزار مکسنت نرم

متغیرهای  که استفاده شدراه در کشور برای کفتار راه بالقوه مناسب

 ترین فصل، میانگین دمای فصلی، بارش فصلی در زمان مرطوب

ترین ترین ماه، میزان بارش خشکدما در گرم دمایی، حداکثرهم

 حداقل دمای سردترین ماه، ،ترین فصلدر مرطوب ماه، دمای فصلی

  در حضور نقطه 118و شیب و  روزانه دمای بارش فصلی، میانگین

 مناطق آن شدند تا براساس سازی پراکنش کفتار شرکت دادهمدل

رسی ژنتیکی و مطلوبیت پراکنش گونه مشخص شود. برای بر دارای

های جغرافیایی متفاوت و امکان ارتباط بین افراد مختلف در موقعیت

موجود در کفتارهای ایران نیز  نیز جریان ژنی و تنوع ژنتیکی

 فرد کفتار  39برای  bهایی از ژنوم میتوکندری سیتوکروم بخش

منظور استنتاج روابط جفت باز تکثیر و به 7۰4راه با طول توالی راه

راه از ایران و کالدهای جهانی کفتار راه راهکفتار راهشناختی بین تبار

های دریافت های ثبت شده در بانک ژن استفاده شد. توالیتوالی

بررسی و  Applied Biosystems) (SeqScape 2.6 شده توسط

ها با این خطاهای موجود اصالح گردید و ویرایش نوکلئوتیدی توالی

 

 
 یبردارنقاط نمونه: 1شکل 
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در   Clustal Wبا استفاده ازها یابی توالییفافزار انجام شد. ردنرم

 یهاگاهیجا ها،پی. تعداد هاپلوتاشد انجام ،Mega 6 (25)افزار نرم

افزار نرم طیدر مح یدینوکلئوت و تنوع یپیتنوع هاپلوتا ،یختیچندر

DnaSP5.10 (26 ) مورد بررسی قرار  هانتایج و داده ومحاسبه شد

 گرفتند.

 

 نتایج
 طورکلیسازی زیستگاهی نشان داد که بهاز مدلنتایج حاصل 

 راههزیست کفتار را زیستگاهی برای ترین مطلوبیتمناطق دارای بیش

یی هابرگیرنده بخشکه در شده است داده به رنگ قرمز در نقشه نشان

، های سمنان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، خوزستاناز استان

و  و بختیاری، یزد، کرمان بلوچستان، فارس، چهارمحال سیستان و

 بیابانی، هایزیستگاه کلیه در ایران در (.2 )شکل گلستان است

اری، یزد، چهارمحال و بختی بلوچستان، فارس،ای و صخره کوهستانی،

جنگلی رکوردهایی از حضور کفتار کرمان و گلستان است )شکل 

 راههمنایف، کاربری زمین بهاساس تحلیل جکبرراه وجود دارد. راه

 م درعنوان فاکتورهای مهمتغیرهای توپوگرافی )شیب و ارتفاع( به

وجه بل تراه در این مطالعه شناسایی شدند. نکته قاتوزیع کفتار راه

 غرب کشورمناطق شمال گونه در زیستگاهی برای وجود مطلوبیت عدم

یل و حوزه خزر برای این گونه است. نتایج حاصل از تجزیه و تحل

ران است گونه در ای کالد از این 1دهنده وجود یکی نشانهای ژنتداده

پلوتایپ ها 13گروه  در این اند.نشده هم تفکیک نظر جغرافیایی از که از

 11یب ترتبا تعداد به 1، 2های مختلف شناسائی شدند که هاپلوتایپ

ده بعدی نمونه در ر 4و  6با  1۰و  3ترین فراوانی و نمونه بیش 9و 

 تنوع اشتند.ترین فراوانی را د، تنها فرد کم1ها با و بقیه هاپلوتایپ

 ه تنوعکه نشان دهند دست آمدبه h=849/۰ها نمونه هاپلوتایپی برای

ن هنده ایدهای ژنتیکی نشانآمارهباشد. گروه می ژنتیکی باال در این

 ست واراه در ایران در حالت تعادل دموگرافی ار راهبودند که کفت

های مشخصی از یک گسترش ناگهانی در جمعیت آن مشاهده نشانه

ین گونه در ادهنده ارتباط جمعیتی در ها نشاناین ویژگیشود. نمی

 ایران در گذشته و یا حال است.

 

 بحث 
تا جز مناطق جنگلی هیرکانی این گونه در تمام مناطق ایران به

های سایر های این بررسی با یافتهشود. یافتهآذربایجان دیده می

های انجام گرفته در این زمینه در ایران نیز مطابقت دارد. بررسی

های نتایج بررسی مطالعه در زیستگاهی در این مناطق دارای مطلوبیت

خوانی زیستگاهی انجام گرفته در نقاط مختلف با اهداف متفاوت هم

ایران  استپی مرکزی و خشکنیمه اهیمی و همکاران، مناطقابر دارد.

اند و متغیرهای های مطلوب گونه معرفی کردهعنوان زیستگاهرا به

 را به فصل ترینگرم بارش فصلی، بارش ساالنه، متوسط اقلیمی دمای

 اندراه عنوان نمودهکفتار راه گونه متغیرها در پراکنش عنوان موثرترین

 .(27بررسی مطابقت دارد ) یرهای اینکه با برخی متغ

 

سازی صحنه و همکاران نیز در بررسی دیگر برای مدلخاکی

به این نتیجه راه در منطقه لشگردر همدان زیستگاهی گونه کفتار راه

 زیستگاهی و تیپ و ارتفاع زمین، کاربری تغییر شدت رسیدند که

 مطلوب زیستگاه تعیین در سزاییبه نقش مسکونی مناطق از فاصله

. از طرف دیگر مطالعه وضعیت پراکنش این (12) دارند این گونه

گی این گونه به گونه در پارک ملی سرخه حصار نیز حاکی از وابست

. کالنی در بررسی خود بر روی (28) جوامع انسانی برای تغذیه دارد

راه در پارک ملی خجیر به این نتیجه پراکندگی گونه کفتار راه

رسیده است که مناطق با تصرف و آشفتگی کم و دست نخورده، 

دارای پستی و بلندی مناسب و کنترل و گشت محلی که در غرب و 

 هایفعالیتتر است. گونه مناسب دارد برای این قرار غرب پارکجنوب

 از برداریکشاورزی، صنعتی، دامداری، بهره انسانی متفاوتی نظیر

محدودۀ پارک و  در ماملو سد احداث سنگ، گچ، ماسه، و معادن شن

نوبه خود بر پراکنش این گونه در نیز به ولگرد هایسگ و دام حضور

گزینی النه شناختی نواحیبررسی بومند. ااین منطقه موثر عنوان شده

راه در منطقه هفتاد قله اراک با استفاده از روش حداکثر کفتار راه

 
دهنده نشان رانیگونه کفتار در ا یستگاهیز تینقشه مطلوب :2شکل 

 است یغربو جنوب و جنوب یشرق، مرکزشمال یهابخش تیمطلوب
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 سازی کفتار در این منطقه نیز متغیرهایالنه نقطه 3۰ و ثبت آنتروپی

 ژئومورفولوژی هایتیپ و شیب ارتفاع، اراضی )مرتعداری(، کاربری

سازی اثیر در انتخاب محل النهترین میزان تمنطقه را دارای بیش

بررسی پراکنش این گونه در . (29) کرده است کفتارها معرفی توسط

زیستگاهی  سازی نیازهایمنطقه لشکردر همدان براساس مدل

 مطلوبیتبوده و  هاگونه منفی مطلوبیت زیستگاه رابطهدهنده نشان

طالعه مشابه . در م(12) یابدمی افزایش ارتفاع افزایش با گونه زیستگاه

راه در منطقه هفتاد قله اراک، دیگر مطلوبیت زیستگاه گونه کفتار راه

 و چشمه از فاصله گیاهی، پوشش تیپ متغیرهایرضایی و همکاران 

 بر متغیرها تأثیرگذارترین عنوانبه را قنات تا فاصله و خاک تیپ

. تمامی (3۰) اندنظرگرفته در گونه زیستگاه مطلوبیت سازیمدل

 سطح کل حاضر در حاصل از مطالعه ای و نتایجهای منطقهسیبرر

 و کاربری توپوگرافی متغیرهای مشارکت دهنده اهمیت وکشور نشان

باشند. راه میزیستگاهی برای گونه کفتار راه مطلوبیت در اراضی

راه در ایران بسیار کم بوده و تنها بررسی ژنتیکی گونه کفتار راه

 موضوع با استفاده از ژن میتوکندریایی گزارش موجود بررسی این

ND2 نمونه مورد  3۰حیدری و همکاران بوده است که تمامی  توسط

ها به بررسی در یک کالد قرار گرفته و تنوع ژنتیکی پایینی برای آن

ای بررسی هبررسی نیز مشابه با یافته . نتایج این(9) ثبت رسید

بر  باال، کالد مجزایی دالهاپلوتایپی  رغم تنوعباشد و علیمذکور می

در  ویژگی دار ثبت نشد. اینه و معنیظمالح تفاوت ژنتیکی قابل

های و همکاران بر روی نمونه Rohlandتوسط  شده های انجامبررسی

 پدیده دادن روی آسیایی و آفریقائی گونه نیز بیان شده و احتمال

طرح های جهانی گونه مجمعیت برای بطری گردن و ژنتیکی تنگنای

تر در سطح وسیع گونه در . اما این بررسی ژنتیکی این(31) شده است

دار کشور و ارتباط آن با کشورهای همسایه هنوز از نیازهای اولویت

آید تا بتوان تصویر روشنی از ژنتیک حفاظت شمار میپژوهشی به

وحش نیازمند داشتن مدیریت و حفاظت از حیات گونه ارائه نمود.

 از تنوع و تغییرپذیری ژنتیکی در ساختارهایتصویری جامع 

 برخالف سایر راهکفتار راههای جمعیت است.ها گونه جغرافیایی

 اساس )بر ایگسترده گیتاتبارشناختی ساختار پرتحرک، خوارانگوشت

کفتار . (33و  32) دهندمی نشان جهان سطح میتوکندری( را در ژنوم

ای از گستره تاریخی ن، بخش عمدهجمله ایرا در خاورمیانه، از راهراه

عنوان هها باز آن ،خود را از دست داده و در خطر انقراض هستند

توسعه  بدیهی است. (35و  34) شودشده یاد می های غفلتجمعیت

و نیز تغییر کاربری اراضی های انسانی در ایران و گستردگی فعالیت

 ناپذیریای جبرانتواند پیامدهمی های گونهتکه شدن زیستگاهو تکه

زمینه  در انجام مطالعات .باشد ، داشتهراهکفتار راههای جمعیت بر

شناسی، پراکنش، وضعیت جمعیتی، مطلوبیت زیستگاه و تعیین بوم

 از زیادی تعداد همه ساله های بالقوه این گونه الزم است.زیستگاه

 ای و ایجاده تصادفات بومی، مردم شکارچیان، واسطههب کفتارها

 برنامه نیازمند هاآن از حفاظت. شوندمی تلف الشه مسموم خوردن

تغییر و  روستایی است. جوامع در ویژههب رسانیآگاهی و آموزشی

ه از اجزای بدن کفتارها، ستفاداصالح برخی باورهای غلط برای ا

های بالقوه و بالفعل گونه و تهیه و ارائه طرح حفاظت از زیستگاه

دار برای کفتار حفاظتی اولویت گونه از اقدامات از مدیریتی و حفاظتی

 راه در ایران است. راه

 

 تشکر و قدردانی
زیست محیط حفاظت کل یست و اداراتزمحیط حفاظت از سازمان

اند گونه اقدام نموده حضور هایآوری دادهجمع کشور که در هایاستان
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