
 1396 زمستان، 4، شماره نهم سال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 گاه زیست سپهر تورانای حیات وحش در ذخیرهبررسی نقاط داغ تلفات جاده

 

 
 

 
 

 گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران: *علیرضا محمدی 

  گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، مالثانی :الماسیهکامران 

 علوم محیط زیست، دانشکده انرژی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم تحقیقات تهران گروه :محمدعلی ادیبی 

 

 1396 بهمنتاریخ پذیرش:           1396 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

 Acinonyx Jubatusویژه یوزپلنگ آسیایی )زیستی پستانداران بزرگ جثه، بهعنوان یکی از مناطق مهم به لحاظ تنوعاستان سمنان به            

venaticusای این شدت توسط شبکه جادههایی که بههمراه توسعه عوامل انسانی است. یکی از گونهها به(، شاهد نرخ قابل توجه گسترش جاده

که، طی چند سال گذشته، تعداد هفت یوزپلنگ آسیایی در این جاده تلف طوریشود یوزپلنگ آسیایی است. بهمشهد( تهدید می-استان )جاده سمنان

ورت گاه زیست سپهر توران صای حیات وحش با استفاده از تابع تراکم کرنل در ذخیرهرو با هدف تعیین نقاط داغ تلفات جادهاند. پژوهش پیششده

ای یوزپلنگ است. نقطه عنوان نقاط داغ در این منطقه تعیین شد که یکی از این نقاط دقیقا منطبق بر تلفات جادهگرفت. در این پژوهش دو نقطه به

این روستا خواری در نزدیکی دلیل رفتار الشهدیگر در نزدیکی روستای عباس آباد واقع شده است که عمده تلفات شغال، روباه، کفتار و گرگ به

دهایی رخ داده است. نتایج پایش آبگذرها در نقاط داغ، عبور یوزپلنگ از دو آبگذر با ابعاد متوسط و بزرگ را نشان داد. در این مطالعه پیشنها

چنین ران و همخوامنظور تسهیل عبور گوشتکشی بهای پستانداران بزرگ جثه از قبیل اصالح آبگذرها با ترکیب فنسمنظور کاهش تلفات جادهبه

 حذف پوشش گیاهی در حاشیه جاده در فصول سخت سال برای آهوی ایرانی داده شده است. 
 

 

توران، یوزپلنگ آسیایی، نقاط داغ سپهرگاه زیست ای حیات وحش، ذخیرهتصادفات جاده کلمات کلیدی:

ut.ac.ir1386Armohammadi@ :نویسنده مسئولپست الکترونیکی * 
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 مقدمه
وحش امروزه یک تضاد بزرگ بین برخورد وسایل نقلیه با حیات       

های اخیر، شود. در سالوحش در جهان محسوب میانسان و حیات

وحش با وسایل نقلیه یک چالش ها و برخورد حیاتافزایش تراکم جاده

و همکاران،  Snowشود )بزرگ برای کارشناسان حفاظت محسوب می

ها از یک سو یک نیاز جدی برای توسعه شبکه جاده افزایش(. 2014

هایی گونه جدی برای جمعیت دیگر یک تهدیدجوامع انسانی و از سوی 

(. 2005همکاران،  و Ramp) کنندزیست می هاکه در حواشی جاده است

ویژه در درون مناطق ای در ایران، بهمتاسفانه، توسعه شبکه جاده

اولیه حفاظتی  اصول و ضوابط رعایت شده، بسیار شتابزده و بدونحفاظت

های گونه ایافزون تصادفات جاده روز یشافزا به بوده است. این امر همراه

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

(. در استان سمنان، Kaboli، 2016و  Mohammadiساخته است )

 وحش بههای حیاتای انواع گونهآمار قابل توجهی از تصادفات جاده

متاسفانه مانند بسیاری های در معرض خطر وجود دارد که ویژه گونه

ها وسیله جادهشده موجود در ایران که بهدیگر از مناطق حفاظت

ای، این تلفات دلیل نبود یک سیستم پایش جادهشوند. بهتهدید می

صورت نامنظم ثبت هم بهی بزرگ جثه و آنهاتنها برای برخی از گونه

ای گونه جاده ای از تصادفاتشود. با این وجود، آمار تکان دهندهمی

گاه زیست کره توران ثبت در خطر انقراض یوزپلنگ آسیایی در  ذخیره

که از جمعیت اندک این گونه، تعداد هفت یوزپلنگ طوریشده است به

های مشهد( در سال -ای استان سمنان ) جاده سمنانهدر شبکه جاد

خصوص آثار منفی افزایش آگاهی در تلف شده است. 1395تا  1390

ها در ها سبب افزایش پژوهشهای طبیعی و گونهها بر محیطهجاد

خصوص ارزیابی این آثار و طراحی و اجرای اقدامات کاهش تصادفات 

ای در جهان شده است و تالش بر این است که تعداد تصادفات جاده

(. به 2004و همکاران،  Maloحیوانات با وسایل نقلیه کاهش یابد )

 ای حیاتمنظور کاهش تلفات جادهی بههای متعدکه پژوهشطوری

وحش، ای حیاتوحش از قبیل شناسایی مناطق داغ تصادفات جاده

وحش در دو سوی منظور تسهیل عبور حیاتراهکارهایی اجرایی به

جاده در مناطق داغ تصادفات از قبیل احداث روگذر، زیرگذر، اصالح 

 ؛2005و همکاران،  Ramp) سازی آبگذرها صورت گرفته استو بهینه

Anderson  ،؛2009و همکاران Gaunson  ،اما  2012و همکاران .)

متاسفانه در کشور ایران گامی جدی و منسجم بر این امر مهم برداشته 

نشده است و در صورت پیش گرفتن این روند جمعیت بسیاری از 

ویژه پستانداران بزرگ جثه و در معرض خطر انقراض در ها، بهگونه

 شدت کاهش و یا حتی به انقراض کشانده خواهد شد.ده نزدیک بهآین

هایی که از داخل مناطق حفاظت که مدیریت تمامی جادهجاییاز آن

غیرممکن است  بر و تقریباًگذرند کاری دشوار، هزینهشده کشور می

(Gaunson  ،بنابراین توصیه می2012و همکاران .) شود که اکثر

وحش ای حیاتایی نقاط داغ تلفات جادهها، پیرامون شناستالش

ای متمرکز شوند، چرا که شناسایی این نقاط نقش موثر و تعیین کننده

 (Rampای دارد در تعیین راهبردهای مناسب برای کاهش تلفات جاده

(. یکی از ابزارهای 2009و همکاران، Anderson  ؛2005و همکاران، 

چنین وحش و همای حیاتدهکاربرد برای بررسی تلفات جا مناسب و پر

باشد، ای استفاده از تابع تراکم کرنل میتعیین نقاط داغ تلفات جاده

ای حیات برای تعیین نقاط داغ تلفات جاده طور گستردهکه امروزه به

استفاده شده وحش، تعیین گستره خانگی و تعیین کریدور زیستگاهی 

 (.Fieberg ،2007 ؛2006و همکاران  Gitzen) است

ت محدوده خطر تصادفا تعیینبا هدف  حاضر پژوهش راستا، این در       

کاهش  رمنظوبهارائه راهکارهای اجرایی  دنبالپستانداران بهای جاده

 است.  توران سپهر گاه زیستهای در محدوده ذخیرجاده تلفات
 

 هامواد و روش
مساحتی گاه زیست سپهرتوران با ذخیره منطقه مورد مطالعه:       

گاه زیست سپهرایران است ترین ذخیرههکتار، بزرگ 1470640 حدود

شرق شهرستان شاهرود و گاه در جنوب(. این ذخیره1394)محمدی، 

گاه، در این ذخیرهکیلومتری شهرستان بیارجمند واقع شده است.  28

متردر جنوب تا میلی 100 سالیانه در هسته مرکزی بین بارش متوسط

ر در شمال آن متغیر است و در ارتفاعات کوهستانی آن متمیلی 150

شاخص  وحشحیات ز. ارسددر سال می مترمیلی 400بارش به بیش از 

 (،Equus hemionus onagerایرانی ) گورخرتوان به این منطقه می

 Panthera pardusپلنگ ) (،A. Jubatus venaticusآسیایی ) یوزپلنگ

saxicolor،) جبیر (Gazella bennettii)آهو ، (G. subgutturosa) ،

 اشاره (Caracal caracal) کاراکال( و H yaena hyaenaراه راه ) کفتار

ها برای پستانداران بزرگ جثه و در ترین جادهیکی از خطرناک .کرد

مشهد است که از مرز  –معرض خطر، از قبیل یوزپلنگ، جاده سمنان 

متر پهنا دارد  12(. این جاده 1 شکلکند )شمالی این منطقه عبور می

های سبک ساعت برای ماشین 24و میزان تردد خودروهای عبوری در 

نقلیه  وسیله 6278 های سنگینو برای ماشین وسیله نقلیه 719

 (.  1394شود )محمدی، محسوب می
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 منطقهمشهد از مرز این  -ی سمنان گاه زیست سپهر توران  و جاده عبوره: موقعیت ذخیر1شکل 

 

 مورد مطالعه: محدوده در وحشحیات نقاط تلفات آوریجمع       
کیلومتر  20سبزوار، حدود  -کیلومتر جاده میامی 45در این مطالعه از 

 1394با مرز شمالی منطقه در تماس است در زمستان  آن که کامالً

مورد پایش قرار گرفت. در طی این پایش )در طول  1395و تابستان 

روز ( هر دو سمت  15در هر ماه  1395و تابستان  1394زمستان 

متری از حاشیه جاده مورد بررسی کامل قرار  50جاده با یک شعاع 

لف شده در حاشیه جاده گرفت و به محض مشاهده الشه حیوانات ت

پس از ثبت سیستم مختصات آن نقطه و نوع گونه تلف شده، الشه 

های بعدی مجدد یک الشه دو آن را از منطقه دور کرده تا در شمارش

ای بار شمارش نگردد. عالوه بر این، در مطالعه از اطالعات تلفات جاده

 1390ثبت شده در اداره حفاظت محیط زیست استان سمنان از سال 

 استفاده شد.   1394الی 

 Kernelتابع تراکم کرنل ) ای:جاده تلفات خطر محدوده تعیین       

Density Estimation ( با قرار دادن یک شبکه سلولی )در این مطالعه

ای ات جادهمتر انتخاب شد( بر روی نقاط تلف 10×10اندازه سلول 

وحش و با در نظر گرفتن یک شعاع بهینه محدوده خطر تلفات حیات

کند. در این تابع پیرامون هر نقطه مشاهده بر ای را مشخص میجاده

اساس شعاع تعریف شده یک دایره فرضی تشکیل شده و تراکم در 

تر باشد مرکز دایره نزدیک قدر نقاط بههشود. هرچواحد آن محاسبه می

گیرد. ارزش نهایی هر سلول از حاصل جمع مقادیر تری میبیشوزن 

آید. نتایج دست میپوشی دارند بههایی که با یکدیگر همتمامی دایره

ای را دارد ترین احتمال تصادفات جادهاین روش، مناطقی را که بیش

ترین مراحل در تابع کرنل تعیین شعاع بهینه مهم از کند. یکیمی تعیین

صورت زیر (. تابع تراکم کرنل به1998و همکاران،  Williamson) است

 :(1)رابطه کرد نقاط داغ را مشخص خواهد

 𝝀(𝑆) = ∑
1

𝜋𝑟2 𝑘 (
𝑑𝑖𝑠

𝑟
)  

𝑛

𝑖=1

 

 فقط نقاطی که باشد.می  Sتراکم نقاط در مکان 𝜆 (S)در این معادله 

ها برآورد  در شعاع یا پهنای باند انتخابی قرار بگیرند تراکم برای آن

باشد می (Kernel function) ، در این معادله همان تابع کرنلK شود.می

. در این S( از مکان disدر فاصله ) iکه عبارت است از وزن نقطه 

 Sتا محل  iهمان فاصله نقطه  disکه  dis/rتابعی است از  kمعادله 

جای باشد. در نتیجه بههم همان شعاع یا پهنای باند می rباشد و می

یک تابع همسان و یکنواخت که وزن برابر و یا مساوی به همه انتخاب 

دهد. این تابع فاصله بین نقاطی که در شعاع مربوطه قرار دارند می

گیرد. بنابراین همه نقاط در شعاع و یا را در نظر می Sنقاط تا محل 

گیرند، دارند وزن می Sای که از مکان پهنای باند مربوطه بنابر فاصله

تر وزن تر و هر چقدر فاصله بیشتر وزن بیشر فاصله کمکه هر چقد

گیرند. در این مطالعه برای تعیین شعاع بهینه )شعاعی از تری میکم

های شبکه که در برگیرنده نقاطی است مرکز یک دایره بر روی سلول

 Nearest) ترین همسایهنزدیک روش از کند(می کمک تراکم برآورد به که
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Neighbor Distance) ( استفاده شدWiliamson  ،؛1998و همکاران 

Moreno در این روش شعاع بهینه از طریق 2008همکاران،  و .)

ترین فاصله بین های موثر( یا متوسط نزدیک)تعداد همسایه  kمتوسط

تا  iفاصله از نقطه  ijdشود. برای مثال اگر نقاط همسایه  برآورد می

ترین همسایه از طریق معادله ام باشد، متوسط فاصله نزدیک jهمسایه 

 :(2گردد )رابطه زیر تعیین می

𝑅 = (∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

) 𝐾𝑁               ⁄  

ترین فاصله بین نقاط متوسط نزدیک kشعاع بهینه،  𝑅در این معادله 

 ای است.  تعداد نقاط تلفات جاده  Nهمسایه،

ها برای روشترین ترین و ارزاناز مناسب یکی استفاده ازآبگذر:       

باشد می Track-pad وحش استفاده از روشو ردپا حیات عبور مسیر ثبت

(Mateus  ،2011و همکاران.)  در این روش با استفاده از پودر سنگ

هایی که شود. سپس، رد گونهو یا خاک نرم کف آبگذر پوشیده می

خواهند شد. محققین توصیه طور کامل مشخص عبور خواهند کرد به

چنین، کنند از پودر سنگ مرمر برای این منظور استفاده شود. هممی

بایست پس از شناسایی و ثبت ردپاهای موجود، بار میهر سه روز یک

(. در 2011و همکاران،  Mateusکف آبگذر مرتب و ردپاها پاک شود )

تر هنا کمآبگذر مستطیلی )آبگذرهای کوچک )پ 10این پژوهش تعداد

تا  70/2( آبگذرهای متوسط )پهنا بین 85/1تر از ارتفاع کم  50/2از 

 3تر از و ارتفاع بیش 70/2تر از متر( آبگذرهای بزرگ )پهنا بیش 3

متر( در محدوده خطر تعیین شده با استفاده از پودر سنگ مرمر به 

تابستان متر پوشانده و در طول سانتی 150 متر و طولعمق یک سانتی

مورد پایش قرار گرفتند. در طول مدت پایش هر سه  1395و زمستان 

صورت منظم روز یک بار آبگذرها مورد بازدید قرار گرفتند و ردپاها به

صاف شد تا برای ثبت شدند. پس از ثبت ردپا کف هر آبگذر کامال ً

 ثبت ردپاهای بعدی مشکلی وجود نداشته باشد.  

 

 نتایج 
 ین مطالعه نشان داد در طی پایش صورت گرفته و نتایج ا       

چنین با استفاده از اطالعات موجود در اداره حفاظت محیط زیست هم

ای حیات وحش در تلفات جاده 75استان سمنان در مجموع تعداد 

این جاده ثبت شد که از این تعداد هفت قالده یوزپلنگ آسیایی، چهار 

عدد  20عدد شغال،  10ایرانی،عدد کفتار راه راه، پنج راس آهوی 

عدد خرگوش، پنج عدد کاراکال و چهار قالده گرگ  20روباه معمولی، 

تر تلفات یوزپلنگ آسیایی در جاده در این جاده تلف شده است. بیش

چنین (. هم1مشهد در فصل زمستان رخ داده است )جدول  -سمنان

ین مطالعه شعاع (. در ا1اند )جدول ترین تلفات را داشتهها بیشماده

منظور تعین نقاط داغ ترین همسایه بهبهینه با استفاده از روش نزدیک

دست آمد. نتایج تعیین نقاط متر به 500وحش، ای حیاتتلفات جاده

محدوده خطر  کرنل دو وحش با استفاده از تابعای حیاتجاده داغ تلفات

ای مشخص کرد. محدوده شماره یک عنوان نقاط داغ تلفات جادهرا به

کیلومتر طول  5حدود هفت کیلومتر و محدوده خطر شماره دو حدود 

ای تلفات جاده منطبق بر یک کامالً (. محدوده خطر شماره2 شکل) دارد

یوزپلنگ است و محدوده خطر دو در نزدیکی روستای عباس آباد واقع 

 (. 2 شکلشده است )

       

 
 راندر ذخیره گاه زیست سپهر تو Kernel densityای با استفاده از تابع کرنل تصادفات جاده: محدوده داغ 2شکل 
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 سمنان مشهد -ای یوزپلنگ در جاده: تلفات جاده1جدول 

 (1395حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، )برگرفته از پروژه 

 فصل تلفات  جنسیت  سال تلفات 

 زمستان ماده 1390
 زمستان نامعلوم )توله( 1390

 زمستان نامعلوم )توله( 1390
 پاییز نامعلوم ) توله( 1394

 پاییز ماده 1394
 زمستان ماده 1395

 بهار نر 1395

نتایج پایش آبگذرها در استفاده از آبگذر توسط پستانداران:        

ترین عبور و استفاده طول محدوده خطر تعیین شده نشان داد که بیش

ترتیب متعلق به روباه معمولی، شغال، خرگوش، گرگ و آبگذرها بهاز 

 در آسیایی یوزپلنگ عبور مورد دو چنین،هم باشد.می راهراه کفتار

متر( و بزرگ  90/1متر و ارتفاع  70/2متوسط )پهنا با ابعاد آبگذرهای

ترین بیش که داد نشان شد. نتایج متر( ثبت 70/2 ارتفاع و متر 10/3)پهنا

        (.2است )جدول گرفته صورت بزرگ و متوسط ابعاد با آبگذرهای از استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاه زیست سپهرتورانوحش در ذخیرهای حیاتآبگذر مورداستفاده برای عبور توسط پستانداران در محدوده خطر تلفات جاده 10های ویژگی: 2جدول

 

 

        

 

 بحث: 
انسانی تغییردهنده  عوامل ترینمهم به هاجاده گذشته، قرن طول در       

ها که که، یکی از آثار آنطوریاند. بههای خشکی تبدیل شدهزیستگاه

ای کند تلفات جادهوحش را تهدید میهای حیاتبسیاری از گونه

(. یکی از ابزارهای 2012و همکاران،  Gaunsonباشد )وحش میحیات

چنین وحش و همای حیاتتلفات جاده بررسی کاربرد جهت و پر مناسب

 ای تابع کرنل است. تعیین نقاط داغ تلفات جاده

در پژوهش صورت گرفته، نقاط داغ و یا پر حادثه در جاده        

زیست سپهر توران عبور گاه مشهد که از مرز شمالی ذخیره -سمنان

 کند با استفاده از تابع کرنل مشخص شد. در این منطقه، دو ناحیه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان ناحیه پرخطر مشخص شد. از این دو ناحیه، ناحیه داغ شماره به

ای است که تلفات هفت یوزپلنگ آسیایی در این منطقه یک محدوده

که تلفات  ای استصورت گرفته است. منطقه داغ شماره دو نیز منطقه

شده است.  جا گزارشای شغال، روباه، کفتار، کاراکال و گرگ از آنجاده

های داران و سگمداخله انسانی همواره از طریق آزار و اذیت گله

های طبیعی یوزپلنگ و ای، شکار طعمهنگهبان، تصادفات جاده

باورهای غلط از حضور این گونه در زیستگاه آثار زیانباری بر حضور 

 همکاران، و Farhadinia) است داشته های طبیعیپلنگ در زیستگاهیوز

که، شرایط مناسب برای توزیع این گونه در حال طوریبه (.2013

 حاضر تنها به برخی مناطق تحت حفاظت محدود شده است. 

 آبگذرها

 هاویژگی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 پهنا 20/2 40/2 70/2 80/2 10/3 50/3 10/4 20/4 30/4 30/4

 ارتفاع 60/1 80/1 90/1 50/2 70/2 90/2 3 10/3 35/3 45/3

 طول 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12

 گشودگی آبگذر 29/0 36/0 42/0 58/0 69/0 84/0 11/1 18/1 2/1 2/1

 هاگونه

 روباه معمولی 0 0 1 1 1 20 40 0 0 0

 شغال 0 0 0 1 2 12 25 10 0 0

 گرگ 0 0 0 0 2 3 5 6 8 4

 خرگوش 0 0 1 3 2 5 0 5 0 0

 کفتار راه راه 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

 یوزپلنگ آسیایی . 0 1 0 1 0 0 0 0 0
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نتایج این مطالعه حاکی از این مسئله است که نقاط داغ در حد        

اند نتایج سایر مطالعه نشان داده فاصل تپه ماهورها و دشت واقع شده و

تنوع توپوگرافیک و  یوزپلنگ، مانند خواریگوشت هایگونه که

  (.2009و همکاران،  Andersonدهند )زیستگاهی را ترجیح می

 تری دربیش ارزش توپوگرافیک عوارض بیابانی، مناطق در چنین،هم

 دارد خوارانگوشت خصوصبه هاگونه جابجایی و پراکنش الگوی

(Anderson  ،این گونه عالوه بر انعطاف2009و همکاران .) پذیری

دهد که در حاشیه دامنه کوهستان یعنی حدفاصل دشت، ترجیح می

های زمان حق انتخابتپه ماهور و کوهستان حرکت کند که هم

های که مسافت استی ورجان آسیایی متفاوتی را داشته باشد. یوزپلنگ

طوالنی را طی نموده و برای جابجایی میان مناطق مختلف، گاهی 

و همکاران،  Farhadiniaکند )طی میصدها کیلومتر مسافت را 

که، مطالعه چند فرد از این زیرگونه در مناطق تحت طوری(. به2013

 وحش دره انجیر، منطقه حفاظتحفاظت استان یزد )پناهگاه حیات

شده ممنوع آریز و پارک ملی و منطقه حفاظتشده بافق، منطقه شکار 

های طوالنی در مرکز ایران دارد سیاه کوه( نشان از جابجایی مسافت

(Farhadinia  ،2013و همکاران .) 

 ناپذیر اجتناب آنهای مختلف برای عبور از جاده ،همین رواز        

 یوزپلنگ  هایزیستگاه توجه به تمامیت لزوم دهندهنشان و این است

. سایر ای از مناطق بیابانی کشور داردهای گستردهان عرصهعنوبه

جثه مانند گرگ، شغال، کفتار، روباه نیز تنوع  های بزرگگونه

کنند، با این می پذیر عملدهند و انعطافزیستگاهی را ترجیح می

کنند بلکه در های انسانی چندان پرهیز نمیگاهتفاوت که از سکونت

ها در ای این گونهپردازند. تصادفات جادهحاشیه آن به تغذیه می

مطالعات نشان داده است  نزدیکی روستای عباس آباد ثبت شده است.

های عبور که برخی از گوشتخواران بزرگ جثه از قبیل گرگ از سازه

 استفاده باشد ها داشتهبزرگ که دید کافی برای آن )آبگذر و یا زیرگذر(

چنین، مطالعه نشان داده (. همWaltho ،2011 و Clevenger) کنندمی

ای را در بین ترین تلفات جادهکه روباه معمولی و شغال بیش است

دو گونه برای استفاده از زیرگذر  این تشویق منظوربه که دارند پستانداران

 ها طراحی شوندها مناسب اندازه بدن آنو آبگذر بایستی این سازه

(Grilo ؛2009 همکاران، و Markolt 2012 همکاران، و.)  

های مطلوب به جاده نیز یکی دیگر چنین، نزدیکی زیستگاههم       

شود ای بسیاری از پستانداران محسوب میاز عوامل اصلی تلفات جاده

(Grilo  ،؛2009و همکاران Markolt  ،پستانداران 2012و همکاران .)

هایی که فقط امکان کوچک و متوسط جثه تمایل به استفاده از سازه

 ها را بدهند دارند. این دسته از پستانداران معموالً به آن عبور جابجایی و

ها خواران قادر به استفاده از آنکنند که طعمهسازهایی را انتخاب می

 (. 2001و همکاران،  Clevengerنیستند )

های با اولویت حفاظتی باال است که کفتار راه راه یکی از گونه       

(. 2012و همکاران،  Touraniی دارد )گستره خانگی به نسبت وسیع

تر از سایر خواران بیشدلیل رفتار پرسه زدن که در الشهاین گونه به

گیرد ها قرار میتر تحت تاثیر جادهخواران وجود دارد، بیشگوشت

(Tourani  ،تلفات جاده2012و همکاران .) ای این گونه در نزدیکی

های گرگ و روباه از گونه روستای عباس آباد رخ داده که به همراه

ها شده است و خواری هستند که انسان باعث تغییر رفتار آنالشه

حضور جاده افزون بر تاثیر منفی که بر حیات وحش مناطق دارد 

خوارانی تواند به سبب احتمال وجود جانوران کشته شده، الشهمی

ها آن خود جذب کند که امکان مرگ و میرچون کفتار راه راه را بههم

(. کفتارها در پی یافتن 2012و همکاران،  Touraniدهد )را افزایش می

 خواری،الشه رفتار زنند اینمنابع غذایی به اطراف مراکز انسانی سر می

( 2012و همکاران،  Tourani) کندمی فراهم را هاآن پذیریآسیب زمینه

اده از دلیل استفکاهش چشمگیر جمعیت کفتارها در ایران اغلب به.

 ای است.، کشتن مستقیم توسط انسان و تصادفات جادهطعمه مسموم

میر کفتار محسوب  و مرگ ترین دلیلهای انسانی مهمبنابراین فعالیت

 (.2012و همکاران،  Tourani)شود می

تواند این امکان را به مدیران بدهد که تعیین نقاط پر حادثه می       

گیر وحش، سرعتای عبور حیاتجادهحادثه از عالئم  قبل از نقاط پر

ای کاسته و سایر عالئم و تمهیدات استفاده شود تا از میزان تلفات جاده

ای( در این شود. پس از تعیین محدوده خطر )نقاط داغ تلفات جاده

یوزپلنگ آسیایی )محمدی،  زیستگاهی کریدور تعیین چنینجاده و هم

 وثر بر کاهش تلفات های اجرایی مروش تعیین بعدی ( گام1394

 کهجاییآن آسیایی است. از یوزپلنگ وحش با تمرکز بر ای حیاتجاده

ای حیاتدر کاهش تلفات جاده روش تر موارد استفاده از یکبیش در

ها با ای از روشمجموعه الزم است در ابتدا وحش موثر نیست، بنابراین

اولویت خطر( در های خطر تعیین شده )با توجه به محدوده توجه به

بررسی و آزمون قرار بگیرد تا در نهایت،  مورد دو فاز کوتاه و بلند مدت

وحش در این جاده ای حیاتهای کاهنده تلفات جادهموثرترین روش

 ر بخشی مورد استفاده قرار گیرد. ترتیب اثبه

همراه چراغ برای یوزپلنگ با دهنده بهنصب تابلوهای هشدار       

 سانتی متر، ارتفاع:  90× 90اد )طول و عرض:رعایت استاندراد ابع

که طوری چنین فاصله مناسب از جاده )پنج متر( بهمتر( و هم 3-4
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در دید رانندگان قرار بگیرد، ضروری است. یکی دیگر از راهکارها برای 

 پوشش خواران منطقه از قبیل آهو حذفعلف ایکاهش تلفات جاده

 )پاییز و زمستان( استسخت سال  فصول در جاده حاشیه گیاهی

(Clevenger  ،به2001و همکاران .)که این راهکار در پارک ملی طوری

Banff اجرا خواران در فصول بحرانی سال بهدر کشور کانادا برای علف

دلیل (. در این فصول به Huijser ،2011و  Clevengerدر امده است )

هی اطراف نبود پوشش گیاهی تازه، آهوان منطقه جذب پوشش گیا

دلیل بارندگی ها بهطور عمده در حاشیه جادهشوند چرا که بهجاده می

 واران مخصوصاً خهمین دلیل علفتر است بهتراکم پوشش گیاهی بیش

ها خواهند شد و این امر منجر به تلفات آهوان جذب حواشی جاده

گردد در فصول سخت ها خواهند شد. بنابراین، پیشنهاد میای آنجاده

ای را دارا ترین تلفات جادهخطری که آهوان بیش محدوده سال در

  هستند پوشش گیاهی حذف گردد.

که عبور یوزپلنگ از دو آبگذر با ارتفاع و پهنای جایینآاز        

 یکی بنابراین است، شده ثبت خطر متوسط و بزرگ در طول محدوده

موجود در سازی ابعاد آبگذرهای پیشنهادی، بهینه راهکارهای از دیگر

خوارانی از قبیل منظور تسهیل عبور گوشتطول این محدوده به

 یوزپلنگ است. عمده آبگذرهای موجود در منطقه از ابعاد مناسبی

منظور  این به نیستند. خواران برخوردارگوشت عبور برای ارتفاع( و )پهنا

  را )ارتفاع( آبگذرها بایست ابعادها میبرای تهسیل عبور این گونه

(. پس از Huijser ،2011و  Clevenger) نمود اصالح و سازیبهینه

 12شده که حدود  تعیین خطر محدوده گرددمی توصیه اصالح آبگذرها

خواران را برای کشی شود تا بتوان گوشتکیلومتر طول دارد فنس

 سازی شده در منطقه هدایت نمود. استفاده از آبگذرهای بهینه

 

 دانیتشکر و قدر

گاه زیست بانان دلسوز ذخیرهنگارندگان از زحمات تمامی محیط       
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