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 Introduction: Throughout the world, roads have a significant devastating impact on natural 

habitats wildlife, indicating that roads serve as one of the major factors contributing to global 

biodiversity loss. Expansion of road networks in Khorasan Razavi Province, within and around 

protected areas, has led to an increase in road casualties, especially carnivores’ road mortalities. 

The present study aimed to delineate the hotspots of carnivores’ vehicle collisions on the roads 

located inside and around of the protected areas, investigate the time patterns for the carnivores’ 

road casualties, and prioritize hotspots of road casualties in the Khorasan Razavi Province.  

Materials & Methods: For this purpose, road casualties of carnivores in this province were 

evaluated between 2011 to 2020.  

Result: The results showed that a total of 199 carnivores belonging to 11 species of the Canidae, 

Hyaenidae, Mustelidae and Felidae have died due to vehicle collisions during our study period. 

The highest numbers of mortalities, in this study, were recorded for the common fox (25.8%), 

golden jackal (20.7%), grey wolf (14.15%), hyena (13.6%), and wildcat (10.1%), respectively, 

making a total of 167 cases of recorded collisions (84.34%).  

Conclusion: The results of this study showed that the majority of road mortalities for these species 

occurred during autumn, winter, summer, and spring, respectively. Our results also revealed a total 

of eight hotspots of road mortalities in this province that are mainly situated across the northern, 

central, and western parts of this province. 
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 در  هابندی آنخواران و اولویتای گوشتشناسایی مناطق داغ تلفات جاده

 استان خراسان رضوی
 

 

 3، علی خانی2، علیرضا محمدی1*یزدی، فاطمه طباطبائی1علی مهدوی
 
 

 نگروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرا  1
 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران  2
 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد ، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم  3

 چکیده  کلمات کلیدی
 تابع کرنل

 حفاظت
 یاتصادفات جاده

 یستیتنوع ز
 وحش اتیح تیریمد

 مناطق حفاظت شده

 

دهنده انین امر نشد که اهای طبیعی و حیات وحش در سراسر جهان دارنها تاثیرات مخرب و قابل توجهی بر زیستگاهجاده مقدمه: 

در  ای در استان خراسان رضویجاده توسعه شبکه ها یکی از عوامل اصلی کاهش تنوع زیستی در جهان هستند.این است که جاده

ه شد خوارهای گوشتای گونهخصوص تلفات جادهای بهنجر به افزایش نرخ تلفات جادهدرون و ورای مناطق حفاظت شده آن م

اسان تان خرخواران در مناطق تحت حفاظت اسای گوشتهای داغ تصادفات جادهاست. اهدف پژوهش حاضر تعیین محدوده

 ت. مناطق داغ تلفات اس بندیچنین اولویتخواران و همای گوشترضوی، بررسی الگوی زمانی تلفات جاده

 .مورد بررسی قرار گرفت 1399تا  1390های خواران در این استان بین سالای گوشتهمین منظور تلفات جادهبه ها:مواد و روش

سانان، خانواده سگ گونه جانوری متعلق به خانواده 11خوار مربوط به گوشت 199در طول دوره مطالعه در مجموع نتایج: 

 در این مطالعه  عداد تلفاتترین تاند. بیشدر اثر برخورد با وسایل نقلیه تلف شدهسانان ها و خانواده گربهخانواده راسو کفتارها،

%( بود  1/10حشی )و%( و گربه  6/13%(، کفتار ) 15/14%(، گرگ ) 7/20%(، شغال ) 8/25ترتیب مربوط به روباه معمولی )به

 شد. %( را شامل می 34/84دفات ثبت شده )مورد از تصا 167که در مجموع 

های پاییز، زمستان، صلفترتیب در ها بهای برای تمامی گونهتر تلفات جادهتایج این مطالعه نشان داد که بیشن گیری:بحث و نتیجه

رکز و تر در شمال، مبیش ای در این استان شناسایی شد کهمحدوده داغ تلفات جاده 8تابستان و بهار رخ داده است. در مجموع 

ستفاده تی مورد ایریتی و مدتواند در جهت اجرای قوانین و اهداف حفاظبندی انجام شده میاند. اولویتواقع شدهاستان  غرب این

 قرار بگیرد. 
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 قدمهم
های طبیعی و زیستگاهها تاثیرات مخرب و قابل توجهی بر جاده

دهد که ن امر نشان میوحش در سراسر جهان دارند و ایحیات

 ،1)جهان هستند  زیستی درها یکی از عوامل اصلی کاهش تنوعجاده

صورت توانند بهچنین میهای انسان ساخت هم. این عارضه(3و  2

زیستگاه  کردن قطعه واسطه قطعهبه را وحشحیات غیرمستقیم جمعیت

جایی و عنوان مانعی برای جابو تخریب زیستگاه کاهش دهند و به

که  . امروزه محققین بر این باور هستند(3، 4) جریان ژن عمل کنند

ترافیک  دنبال آنشده و به احداث جاده در درون مناطق حفاظت

 تهدیدکننده اصلی عامل دو خودروها افزایش تردد واسطهشده به ایجاد

که همه ساله طوری. به(6، 5) شوندمحسوب می جهان در زیستی تنوع

های شبکه جاده وحش درجانوری حیات هایگونه توجهی از ابلق تعداد

در حال  کشورهای این میان سهم شوند. درکشورهای مختلف تلف می

 ترین مالحظات و تمهیدات فنی را برای حفظ حیاتتوسعه که کم

 هایای موجود در زیستگاههای جادهوحش خود در ارتباط با شبکه

 از کشورهای پیشرفته ترمراتب بیشبه گیرند،کار میطبیعی به

در  که یسازراه یهاو پروژه یاتوسعه یهابرنامه .(8 و 3،  7) باشدمی

 بدونزیست سازمان حفاظت محیط حفاظت تحتمناطق  شبکه

 کردن قطعه قطعهبا  توانندیم ،شوندیم اجرا یاصول حفاظت تیرعا

 یناامن برا ییهاطیها را به محآن ستگاه،یز یکپارچگی یو برهم زدگ

ها و از جمله توسعه راه داریتوسعه ناپا .دنساز وحش مبدلحیات

کشور  یستیزتنوع یبرا یجد دیتهد کیحمل و نقل  یهاساختریز

طیاثرات مح یابیعدم انجام مطالعات ارز (.9) شودیم محسوب رانیا

 و نادیده یفیک صورتبه آن انجام ایقبل از احداث جاده و  زیستی

 دوریکر ای گذر مکان نییتع لیقب از یحفاظت ضوابط و اصولگرفتن 

وحش شده است حیات یاجاده تلفات شیافزا به منجر 1وحشحیات

 شناسی%( بوم 76تر مطالعات )های موجود، بیشمطابق یافته (.9)

وحش در کشورهایی اروپایی و حیات ها برها و اثرات مخرب آنجاده

ن سهم مطالعه کشورهایی فته است. اما در این بیصورت گر آمریکایی

. متاسفانه (3)کم است  ها بسیارخصوص اثرات مخرب جادهدر آسیایی

مناطق حفاظت  ویژه در درونای در کشور ایران، بهشبکه جاده توسعه

زده و بدون رعایت ضوابط و اصول اولیه حفاظتی شده، بسیار شتاب

های گونه ایافزون تصادفات جادهیش روزامر به افزا این(. 9) استبوده 

ها را با خطر مواجه وحش منجر شده و بقای بسیاری از آنحیات

در طی چند سال اخیر با روند توسعه شبکه . (10، 9ساخته است )

 های در خطر انقراض از قبیل یوزپلنگای کشور، جمعیت گونهجاده

                                                           
1 Wildlife corridor 

 Panthera) ایرانی گپلن (Acinonyx jubatus venaticus) آسیایی

pardus saxicolor) طور جدی بههای حیات وحش بهو دیگر گونه 

. در حقیقت در حال (8و  12، 11) شودها تهدید میوسیله جاده

  ًوحش مخصوصا ها یکی از عوامل تهدید کننده حیاتحاضر جاده

شوند که سهم جثه در ایران محسوب میبزرگ خوارانبرای گوشت

جایی و سپس ها در تکه تکه شدن زیستگاه، محدود کردن جابهدهجا

باشد. افزایش آگاهی ها قابل توجه میای این گونهتلفات جاده

ها های طبیعی و گونهها بر محیطدرخصوص تاثیرات منفی جاده

خصوص ارزیابی این تاثیرات و طراحی و سبب افزایش مطالعات در

ای در دنیا شده است و تالش ادفات جادهاجرای اقدامات کاهش تص

بر این است که تعداد تصادفات حیوانات با وسایل نقلیه کاهش یابد 

های اندکی (. ولی با این وجود در کشور ایران تاکنون تالش13)

ها برای با توجه به تهدید جدی جاده .(9) صورت گرفته است

ها ن جادهوحش کشور و در راستای کاهش اثرات مخرب ایحیات

 ایجاده تصادفات داغ هایمحدوده تعیین :هدف از پژوهش حاضر

های موجود در مناطق تحت حفاظت استان جاده در خوارانگوشت

 ،خوارانای گوشتبررسی الگوی زمانی تلفات جاده ،خراسان رضوی

در مناطق تحت  خوارانای گوشتتلفات جاده بندی مناطق داغاولویت

خراسان رضوی و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش  نحفاظت استا

  تعیین شده است.خواران ای گوشتتلفات جاده

 

 هامواد و روش
در  هکتار 11885144معادل  یبا وسعت یخراسان رضواستان 

آن  نقطه ترینمرتفع (.1شکل ) کشور واقع شده استشمال شرق 

دشت سرخس  آنین نقطه ترمتر ارتفاع و پست 3211بینالود با  ۀقل

متر و وجود  3000اختالف ارتفاع  ،متر ارتفاع است 299با 

های رودخانه و فاعکم ارت و یریسرد تا مناطق کو یهاکوهستان

 .است دهیگرد استان نیدر ا یستیز تنوع علل نیتر، مهمیو فصل یدائم

 24 گونه دوزیست، 2 گونه خزنده، 67، گونه پرنده 285تاکنون: 

 (14( استان ثبت شده است این درگونه پستاندار  80و  یاهگونه م

وحش، اتیپناهگاه ح 3و  یپارک مل 1 یدارا یاستان خراسان رضو

 یعیاثر طب 3منطقه حفاظت شده و  21منطقه شکار ممنوع،  13

است، که موارد فوق مجموعا  هکتار 2411942با وسعت جمعاً  ی،مل

های طول کل راه (.14( شوددرصد مساحت استان را شامل می 21

راه، کیلومتر آزاد 111باشد که شامل کیلومتر می 20584این استان 

کیلومتر  3940کیلومتر راه اصلی،  1281کیلومتر بزرگراه،  1100

کیلومتر راه  6730کیلومتر راه آسفالت روستایی،  7423راه فرعی، 

  .(15) باشدشوسه روستایی می
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فاده ای پستانداران با استات جادهنقاط تلف :اطالعات یآورجمع

از اطالعات و گزارشات موجود در اداره کل حفاظت محیط زیست 

آوری شدند. جمع 1399تا  1390های سال خراسان رضوی بین استان

ات های مذکور نیز تلفچنین از طریق پیمایش صحرایی بین سالهم

 )صبح، عصر فساعات مختل در پراکنده صورتخواران بهگوشت ایجاده

یاب موقعیت دستگاه الشه با کمک مشاهده صورت در گردید. ثبت شب( و

 . ( موقعیت مکانی، نوع گونه و زمان آن ثبت شدGPSجغرافیایی )

در این مطالعه جهت : ایتعیین نقاط داغ تصادفات جاده

 1تعیین نقاط پرحادثه و یا نقاط داغ تلفات جاده از تابعی به نام کرنل

صورت زیر است: مراحل اجرای تابع کرنل به. (16) شد استفاده

تعیین شعاع ، انتخاب یک شبکه رستری که بر روی نقاط قرار بگیرد

ای که داخل شعاع انتخاب شده قرار هر نقطه 2یا همان پهنای باند

تر شود. در کل نقاطی که به مرکز نزدیکگیرد وزن آن محاسبه می

و در نتیجه کمک بیشتری به تراکم  گیرندتری میباشند وزن بیش

در نهایت ارزش نهایی هر سلول شبکه از طریق  ،کنندکلی سلول می

شود. ای برای هر نقطه محاسبه میجمع تمامی مقادیر سطوح دایره

 3ترین همسایهنزدیک در این مطالعه شعاع بهینه با استفاده از روش

 تعداد) k وسطمت طریق از بهینه شعاع روش این در شد. تعیین

 همسایه نقاط بین فاصله تریننزدیک متوسط یا(  موثر هایهمسایه

 j همسایه تا i نقطه از فاصله dij اگر مثال برای. شودمی زده تخمین

        :از است عبارت همسایه تریننزدیک فاصله متوسط باشد، ام

 
 متوسط طریق از بهینه شعاع باشد 10 برابر k اگر مثال برای

. (16) شودمی تعیین خود نزدیک همسایه دهمین تا نقطه هر فاصله

و همکاران برای تعیین شعاع بهینه بهتر  Wiliamsonطبق پیشنهاد 

 . (16) انتخاب شود 1برابر  kاست مقدار 

ها در جاده :خوارانای گوشتارزیابی شدت تلفات جاده

ای در آن مناطق هایی وجود دارد که شدت تلفات جادهبخش معموالً

تر از سایر مناطق است. برای تجزیه و تحلیل مکانی بسیار بیش

جا چنین تعیین مناطقی که شدت تصادفات در آنتصادفات و هم

مکان  ش غیرتصادفیپراکن برای ارزیابی K-Ripleyآماره  باالست از

 .(19و  18، 17) شودهای چندگانه استفاده میرخدادها در مقیاس

کار برده به چندگانههای ای ارزیابی شدت تراکم در مقیاسبر ،Lتابع 

 شعاع با ایدایره ابتدا آماره، این محاسبه . برای(19، 17) شودمی

                                                           
1Kernel Density  
2 Band width 
3 Nearest Neighbor Distance 

 است، ایجاده تلفات رخداد روی بر آن مرکز نقطه که مشخص

 شود،می زدهجمع دایره داخل ایجاده تلفات شمار و گرددمی تعیین

 طول در بعدی، ایجاده تلفات رویداد یرو بر دیگر ایدایره سپس

 زمانی. شودمی انجام قبلی محاسبات و شودمی انداخته جاده مسیر

 شد، ارزیابی شده ذکر روشبه ایجاده تلفات رویدادهای تمام که

برای تعیین . شود ارزیابی تراکم شدت تا شودمی بسته جمع نتایج

  :(20( )1شود )معادله ارزیابی شدت تراکم از معادله زیر استفاده می

 
دهنده نشان nدهد. شدت تراکم تلفات را نشان می Lدر این معادله 

ها در هر تعداد رخداد kتعداد کل تلفات(، تعداد کل مشاهدات )

نیز  dمساحت منطقه مورد مطالعه و  Aبخش از جاده یا مسیر، 

 برای شده مشاهده K ی مقداروقت دهنده فواصل بین نقاط است.نشان

 توزیع تلفات باشد، انتظار مورد K مقدار از تربزرگ خاص فاصله یک

دهنده شدت باالی تراکم ای خواهد داشت که نشانحالت خوشه

 از شده مشاهده K مقدار که هنگامی عبارتیبه. (20) تلفات است

 برای فضایی بندیخوشه باشد، تربیش حدود اعتماد حد باالی مقدار

 مقدار کههنگامی ( و2است )شکل  دارمعنی آماری نظر از لهفاص آن

K توزیع باشد، حدود اعتماد پایین مقدار از ترکوچک شده مشاهده 

ای نیست که صورت خوشهتلفات حالت پراکنده دارد و دیگر به

(. در 2 ن بخش خواهد بود )شکلدهنده تراکم پایین تلفات در آنشان

های یک کیلومتری ی موجود به بخشهااین مطالعه کلیه جاده

ای ثبت شد. سپس تلفات جاده هر یک کیلومتر نقاط و در بندیطبقه

های شدت تراکم تلفات در تمامی جاده K-Ripleyبا استفاده از آماره 

 موجود محاسبه شد. 
 

 
ق تحت : موقعیت منطقه مورد مطالعه همراه با شبکه مناط1شکل 

 های اصلی موجود در استان خراسان رضویحفاظت و جاده
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شدت تراکم تلفات را برای  Lدر این شکل تابع . K-Ripleyپالت  :2شکل 

دهد. مطابق این شکل هنگامی که فواصل مختلف در سطح جاده نشان می

درصد( باشد در این بخش تلفات  99باالتر از حدود اعتماد باال ) Kمقدار 

دهنده شدت باالی تلفات در آن ای خواهد بود که نشانصورت خوشهبه

درصد(  99حدود اعتماد پایین ) تر ازپایین K که مقداربخش است و هنگامی

باشد در آن منطقه خوشه نخواهد بود و نقاط تلفات حالت پراکنده خواهند 

 (20)داشت 
 

در : خوارانای گوشتمناطق داغ تلفات جادهبندی اولویت       

ای پس از بندی مناطق داغ تلفات جادهمنظور اولویتاین مطالعه به

ارزش  مقـادیر بـا ایهای داغ تلفات جادهتعیین مناطق داغ محدوده

درصـد در محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته  25 از تربیش کرنـل

درصد  25تر از ها بیشکرنل آن و مناطق داغی که ارزش (21) شد

درصد بود در  25ها زیر و مناطقی که ارزش کرنل آن 1بود در طبقه 

توان مناطق داغ را کمک این کار می به .(21) صفر قرار گرفتندطبقه 

های )تنوع گونه صورت دقیق استخراج نمود. سپس از سه شاخصبه

های در معرض خطر ای و فراوانی حضور گونهتلف شده، غنای گونه

  IUCNها مطابق با ارزیابیکه وضعیت حفاظتی آن هایانقراض )گونه

( و در ENخطر ) معرض (، درVU) پذیر(، آسیبNT) نزدیک به تهدید

های داغ تلفات بندی محدودهمنظور اولویت( بهCRآستانه انقراض )

کند یبندی به مدیران کمک ماین اولویت .(22) ای استفاده شدجاده

تا پس از شناسایی مناطق داغ بتوانند مناطقی را که اولویت باالیی 

منظور کاهش تلفات دارند شناسایی جهت راهکارهای اجرایی به

ای گونه تنوع شده از شاخص های تلفگونه منظور تعیین تنوعبهکنند. 

های تلف شده در هر چنین غنای گونه( و هم1)معادله  1شانون وینر

( استفاده 2)معادله  2ای مارگالفده داغ از شاخص غنای گونهمحدو

 . (22) شد

                                (1معادله )

 ها و تعداد گونه Sینر، و-شاخص تنوع شانون Hدر این معادله 

  ام است. iفراوانی نسبی گونه 

                                                         (2معادله )

تعداد کل  Sای مارگالف، شاخص غنای گونه  در این معادله

هایی در این مطالعه محدوده تعداد افراد است. دهندهنشان Nو  هاگونه

چنین دارند اولویت باالیی دارند. هم تریای بیشگونه تنوع و غنای که

محدوده به هر طبقه حفاظتی  ها در هرگونه ضعیت حفاظتیو براساس

دهنده ارزش طبقه حفاظتی است. به یک وزن داده شد که نشان

به تهدید  نزدیکها هایی که وضعیت حفاظتی آنهمین منظور گونه

(NTآسیب پذیر ،) (VU( در معرض خطر ،)EN و در آستانه انقراض )

(CRباشند به ) خواهند گرفت. اگر در هر  4و  3، 2، 1ترتیب امتیاز

ای بیش از یک گونه وجود داشت که در محدوده داغ تلفات جاده

طبقات حفاظتی بیان شده وجود داشتند در مجموع امتیاز طبقات با 

نهایی آن طبقه محاسبه  عنوان ارزشخواهد شد و آن به یکدیگر جمع

    (.32)خواهد شد 

 

 نتایج
تلفات پستانداران  199ع در طول دوره مطالعه در مجمو

خوار در مناطق تحت حفاظت استان خرسان رضوی ثبت شد گوشت

سانان )روباه گونه جانوری متعلق به خانواده سگ 11که مربوط به 

ها )سمور راسو خانواده کفتارها )کفتار(، خانواده ، شغال(،گرگ معمولی،

به جنگلی، سانان )پلنگ، گرسنگی و زرده بر و رودک(، خانواده گربه

ترین تعداد تلفات در (. بیش3گربه وحشی و گربه پاالس( )شکل 

%(،  7/20شغال ) %(، 8/25) معمولی ترتیب مربوط به روباهبه مطالعه این

%( بود که در  1/10%( و گربه وحشی ) 6/13%(، کفتار ) 15/14گرگ )

شد. %( را شامل می 34/84ثبت شده ) مورد از تصادفات 167مجموع 

ای برای تمامی تر تلفات جادهتایج این مطالعه نشان داد که بیشن

های پاییز، زمستان، تابستان و بهار رخ داده ترتیب در فصلها بهگونه

                                                           
1 Shannon–Wiener index   
2 Margalef's index 
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تر چنین نتایج این مطالعه نشان داد که بیش(. هم4است )شکل 

خواران در مرکز و شمال ای گوشتهای داغ تلفات جادهمحدوده

 (. خروجی آماره5ن رضوی واقع شده است )شکل استان خراسا

K-ripley ای حالت خوشه نشان داد که با افزایش فاصله از جاده

عبارتی مناطق داع تلفات دهنده تجمع نقاط تلفات و بهکه نشان نقاط

تا  1که در هر جاده در فواصل طوریاست افزایش پیدا خواهد کرد به

ترین شدت های داغ بیشمحدوده ها در درونکیلومتری جاده 8

 (. 6خواران وجود دارد )شکل ای گوشتتلفات جاده

های مورد مطالعه جاده هر بخش از در کیلومتری 10تا  8فاصله  از

خواران ای گوشتای تلفات یا تجمع نقاط تلفات جادهحالت خوشه

ارتی شدت تلفات پایین است )شکل عبگردد و بهتر مشاهده میکم

از مناطق داغ تلفات  % 58/12دهد که تنها (. نتایج نشان می6

خواران در درون مناطق حفاظت شده قرار دارد و ای گوشتجاده

شده قرار دارد  از مناطق داغ در خارج از مناطق حفاظت % 42/87

نشان داد ای بندی مناطق داغ تلفات جاده(. نتایج اولویت1 )جدول

که باالترین امتیاز را دارد در شمال استان  1که منطقه داغ شماره 

(. این منطقه دارای وسعت 7و شکل  2واقع شده است )جدول 

 4، الشغ 2گونه تلف شده ) 10فرد و  21کیلومتر مربع،  53/2430

پلنگ،  2، پاالس گربه 1جنگلی،  گربه 2وحشی،  گربه 4، گرگ 1، روباه

(. 7و شکل  2است )جدول  (زرده بر 1مور سنگی و س 2کفتار،  2

 ای( و غنای گونه=18/2H) ترین تنوعاین منطقه دارای بیش

(96/2R= .است )غرب استان واقع منطقه با اولویت دوم نیز در شمال

فرد متعلق به  9کیلومتر مربع، 47/1850شده است و دارای وسعت 

پلنگ و  2گربه جنگلی،  1، گربه وحشی 1، گرگ 2 ،روباه 2) گونه 6

چنین این منطقه به لحاظ (. هم6و شکل  2کفتار( است )جدول  1

( نیز در رتبه دوم در بین =17/2R) ای( و غنای گونه=73/1H) تنوع

اولویت  (. منطقه با2ای قرار دارد )جدول مناطق داغ تلفات جاده

دارد. کیلومتر مربع در شرق استان قرار  33/3730سوم نیز با وسعت 

شغال،  7زرده بر،  1گونه ) 7فرد متعلق به  19این منطقه با تلفات 

گربه جنگلی( از تنوع  2گربه وحشی و  2گرگ،  1، روباه 3کفتار،  3

(73/1H=( و غنای )02/2R=باالیی برخوردار است )  و  2)جدول

 (.  6شکل 

 

 
 خواران در استان خراسان رضویای گوشت: مناطق داغ تلفات جاده5شکل 

 

 

 

 
ر خوران تلف شده در اثر برخورد با وسایل نقلیه د: فراوانی گوشت3شکل 

 های موجود در استان خراسان رضویجاده
 

 
ر خوران تلف شده در اثر برخورد با وسایل نقلیه دنی گوشت: فراوا4شکل 

 های موجود در استان خراسان رضوی به تفکیک فصلجاده
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آبی  بین نقاط تلفات است. خطه دهنده فاصلدهنده شدت تراکم تلفات و محور افقی نشاندر این شکل محور عمودی نشان. K-ripley خروجی آماره :6شکل
 ابع است )حدود اطمینانتحدود اطمینان باال و پایین این  دهندهمشاهده شده است و خطوط مشکی نشان Kدهنده مورد انتظار و خط قرمز نشان Kدهنده نشان

هایی بخش و ای باال هستند ههایی از جاده با تراکم تلفات جادبخش دهندهکه در بخش فوقانی حدود اطمینان قرار دارند نشان Lهایی از تابع درصد( و بخش 95
 ای است.ترین تراکم تلفات جادههایی از جاده با کمدهنده بخشش زیرین حدود اطمینان پایین قرار دارد نشاناز تابع که در بخ

 

 پوشی مناطق داغ تلفات با مناطق حفاظت شدهای و درصد هم: وسعت مناطق حفاظت شده، وسعت مناطق داغ تلفات جاده1جدول 

 وسعت مناطق داغ وسعت مناطق حفاظت شده
وشی مناطق داغ پدرصد هم

 تلفات با مناطق حفاظت شده
درصدی مناطق داغ تلفات خارج 

 از مناطق حفاظت شده
86/21378 69/22341 57/12 42/87 

 

ر هر لکه و دهای تلف شده های تلف شده در هر لکه، گونهای براساس مساحت لکه، تعداد گونههای داغ تلفات جادهبندی لکهاولویت :2جدول 

 های تلف شده در هر لکهی گونهاظتوضعیت حف

 اولویت مناطق داغ
وسعت مناطق داغ 

 )کیلومتر مربع(
های فراوانی گونه
 تلف شده

 های تلف شدهگونه
رتبه 

 حفاظتی

های، تهدید شده، تعداد گونه
پذیر و در معرض خطر آسیب

 انقراض

 غنای
 ایگونه

تنوع 
 گونه

1 53/2430 21 

گربه (، 1(، گرگ )4(، روباه )2شغال )
(، گربه پاالس 2(، گربه جنگلی )4وحشی )

(، سمور سنگی 2(، کفتار )2(، پلنگ )1)
 (1(، زرده بر )2)

 
6 

 (،NTکفتار راه راه )
 (VU(، زرده بر )ENپلنگ )

96/2 18/2 

2 47/1850 9 
 (، گربه1(، گربه وحشی )2(، گرگ )2روباه )

 (،1(، کفتار )2(، پلنگ )1جنگلی )
4 

 (،NTکفتار راه راه )
 (ENپلنگ )

17/2 73/1 

3 33/3730 19 
 (، روباه3(، کفتار )7(، شغال )1زرده بر )

(، گربه 2(، گربه وحشی )1(، گرگ )3)
 (2جنگلی )

3 
( ،کفتار راه راه VUزرده بر )

(NT،) 
02/2 73/1 

4 63/2256 14 
(، گربه 2(، گرگ )5(، روباه )3شغال )
 (2(، سمور سنگی )1(، کفتار )1وحشی )

3 
(، کفتار راه راه VUه بر )زرد

(NT،) 
92/1 63/1 

5 77/2459 13 
(، گربه 1(، کفتار )4(، روباه )5گرگ )

 (2وحشی )
1 

( ،کفتار راه راه VUزرده بر )
(NT،) 

60/1 54/1 

6 96/7125 37 
(، کفتار 7(، گرگ )10(، شغال )11) روباه

 (1(، سمور سنگی )1(، گربه وحشی )4)
1 

 
 (،NTکفتار راه راه )

38/1 51/1 

 1 (3(، کفتار )1(، گرگ )1(، روباه )3شغال ) 8 32/1454 7
 

 (،NTکفتار راه راه )
44/1 25/1 

8 64/1033 9 
(، 2(، گربه وحشی )1(، روباه )1شغال )

 (5گربه جنگلی )
0 0 42/1 14/1 
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واران در خای گوشتبندی مناطق داغ تلفات جاده: اولویت7شکل 

های تلف شده و استان خراسان رضوی براساس تنوع و غنای گونه

 های تلف شدهوضعیت حفاظتی گونه

عنوان هبدرصد از تابع کرنل  25در این تصویر تنها مناطق با ارزش باالی 

 )مناطق داغ( در نظر گرفته شده است. 1طبقه 

 

 بحث 
رضوی نشان  سانخرا استان در خورانگوشت ایجاده بررسی تلفات

ساله طیف متنوعی  10دوره های این استان در طی یکداد که جاده
های خواران را تحت تاثیر قرار داده است. مطابق بررسیاز گوشت

های مورد ای در این استان بین سالتلفات جاده 199صورت گرفته 
دلیل عدم مشاهده به مطالعه ثبت شد که این آمار احتمال زیاد به

خواران و عدم حضور بعد از تلفات )جابجایی الشه ع الشه گوشتموق
چنین وسعت همخواران مانند کفتار( و توسط رانندگان و حتی الشه

روباه، شغال، گرگ و  تر از این میزان است.منطقه مورد مطالعه بیش
خواران در منطقه ترین تعداد تلفات را در بین گوشتکفتار بیش

ها و ای به رفتار گونه. فراوانی تلفات جادهمورد مطالعه داشتند
. مطابق گزارشات موجود (24) ها در منطقه بستگی داردفراوانی آن

هایی زیست استان خراسان رضوی گونهدر اداره کل حفاظت محیط
های فراوان استان خراسان از قبیل روباه، شغال و گرگ از گونه

تواند با ها میی تلفات آنهمین دلیل فراوانی باالرضوی هستند. به
نتایج همامی  مثال عنوانبه منطقه ارتباط داشته باشد. ها درفراوانی آن

ترین تلفات و همکاران در پارک ملی گلستان نشان داد که بیش
ای مربوط به گراز، روباه و شغال بوده است که با فراوانی باالی جاده

گونه  3 عالوه،. به(25) تها در پارک ملی گلستان مرتبط بوده اسآن
 (8چیزخواری )همه غذایی دلیل رژیمبه گرگ، شغال و روباه معمولی

 نزدیک و هاجاده اطراف شوند ونزدیک می انسانی هایگاهسکونت به
( 9دارد ) وجود هاآن برای مناسبی غذایی منابع انسانی هایسکونتگاه

همین بهافزایش دهد.  ها راای آنتواند تلفات جادهو این امر می

ای از مناطق دست آمده در این مطالعه بخش عمدههمطابق نتایج ب
چنین هم شده قرار دارد. حفاظت مناطق خارج از ای درداغ تلفات جاده

و همکاران نشان داد   Griloمطالعه دیگری در کشور پرتغال توسط
ربوط به ای ثبت شده در این کشور مترین تعداد تلفات جادهبیش

که به فراوانی باالی این گونه در آن منطقه روباه معمولی بوده است 
دلیل به کفتار ایجاده چنین تلفات. هم(26) نسبت داده شده است

 کشته جانوران وجود احتمال سبب چنین بهخواری و همرفتار الشه
به جاده  را راه راه کفتار چونخوارانی همالشه شده در روی جاده،

ها در اثر برخورد با وسایل نقلیه آن میر و مرگ امکان ذب وج
 در کفتارها جمعیت گیرچشم کاهش .(27) کرد افزایش پیدا خواهد

 توسط مستقیم کشتن مسموم، از طعمه استفاده دلیلبه اغلب ایران
 هایفعالیت بنابراین .(12و  27، 8) است ایجاده تصادفات و انسان
تر شود. بیشمحسوب می کفتار و میر رگم دلیل ترینمهم انسانی

خواران در فصول پاییز و زمستان رخ داده ای گوشتتلفات جاده
یابی مجبور جفت دلیلخواران بهگوشت فصول پاییز و زمستان در است.

ها از همین دلیل احتمال عبور آنهای زیادی هستند بهجاییبه جابه
و همکاران نشان   Farhadiniaعنوان نمونهجاده نیز باال است. به

( صدها Acinonyx jubatus venaticusدادند که یوزپلنگ آسیایی )
کیلومتر بین مناطق حفاظت شده مختلف در استان یزد )پارک ملی 

وحش دره انجیر، گاه حیاتو منطقه حفاظت شده سیاه کوه، پناه
جا شده منطقه حفاظت شده بافق و منطقه شکار ممنوع آریز( جابه

ویژه در فصول ها بهجایی باالی آندهنده جابهاست که این امر نشان
و  Mohammadiهای چنین یافته. هم(11) پاییز و زمستان است

ای یوزپلنگ در کشور همکاران نشان داده است که اغلب تلفات جاده
. تعیین نقاط (8) ایران در فصول پاییز و زمستان صورت گرفته است

دهد تا با وحش این امکان را به مدیران میای حیاتداغ تلفات جاده
محدود بتوانند راهکارهای کاهش تلفات  منابع و بودجه به توجه
 . در این مطالعه(30و  29، 28) ای را در مناطق داغ اجرا کنندجاده

خواران در استان ای گوشتعالوه بر تعیین نقاط داغ تلفات جاده
ای نیز براساس تنوع و اغ تلفات جادهخراسان رضوی، کلیه مناطق د

منظور افزایش کارایی های تلف شده و امتیاز حفاظتی بهغنای گونه
حفاظتی و تسریع در شناسایی مناطق بحرانی و اجرای راهکارهای 

براساس تعداد تلفات بندی شدند. تابع تراکم کرنل یتوعملیاتی اول
همین دلیل ند، بهکدر شعاع مشخصی مناطق داغ را شناسایی می

. (31) گیردارزش مناطق داغ تنها براساس تعداد تلفات صورت می
ها در این روش نادیده گرفته همین دلیل ارزش حفاظتی گونهبه

ای روباه در ای که تلفات جادهشود و به عنوان مثال ارزش منطقهمی
انند گونه در معرض خطری م ای که تلفاتآن باالست با ارزش منطقه

همین منظور شود. بهپلنگ در آن باالست مشابه تشخیص داده می
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استفاده از راهکار مورد استفاده در این مطالعه مناطق  توان بهمی
داغ شناسایی شده توسط این تابع را نیز برای تسریع در اجرای 

نتایج این مطالعه نشان داد که از هشت  بندی نمود.راهکارها اولویت
شناسایی شده در استان خراسان رضوی، مناطق داغ با منطقه داغ 

اند های مرکزی و غربی این استان واقع شدهدر شمال و بخش اولویت
چون پلنگ، زرده بر و های در معرض خطر همکه اغلب تلفات گونه
جاده نیاز  اثر بررسی صورت گرفته است. جهت کفتار در این مناطق

 پراکنش الگوی و جمعیت اندازه خصوص تری دربیش است مطالعات

های ای تمامی گونهصورت پذیرد و آمار تلفات جاده جانوری هایگونه
 محیطی عوامل چنین شناساییهم. صورت منظم ثبت شودبه جانوری

چنین کریدورهای زیستگاهی الگوی تصادفات و هم و تعداد بر موثر
 به تواندمی طرهای در معرض خویژه کریدورهای زیستگاهی گونهبه

 کند. کمک ایکاهش تلفات جاده جهت راهکارهایی مناسب اتخاذ
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